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RESUMO 

Este projeto aborda o trabalho de Nikolai Bedyaev, um dos mais importantes e 
notáveis pensadores religiosos russos, que veio a ser amplamente estudado no 
Ocidente. O foco da investigação é seu conceito de aristocracia espiritual e a relação 
deste com a mística. O propósito nesta pesquisa é mostrar o quão importante é o 
pensamento filosófico religioso de Nikolai Bedyaev, e contribuir com a ampliação do 
conhecimento intelectual sobre a mística. A hipótese é a de que a aristocracia 
espiritual exibe personalidade mística, e para demonstrar a suposição, o trabalho 
apresenta uma análise teórica do conceito de aristocracia espiritual de Berdyaev e 
da mística de Berdyaev. Como resultado, o trabalho oferece um panorama resumido 
da vida de Nikolai Berdyaev, algumas linhas sobre sua teoria da criatividade e 
liberdade; e, finalmente, apresenta uma análise detalhada do conceito de 
aristocracia espiritual. Demonstra-se que Nikolai Berdyaev considera os aristocratas 
do espírito como um tipo especial de místicos, os quais são concebidos para 
suportar pesadas responsabilidades; mas isto não é questão de escolha, é um dom 
entregue por Deus. 
 
Palavras-chave: Aristocracia spiritual. Aristocracia do espírito. Personalidade 
mística. Biografia de Berdyaev. Criatividade em Berdyaev. Liberdade em Berdyaev. 
Aristocratas espirituais. Aristocratas do espírito. 
 
 

 



ABSTRACT 

This project revisits the work of Nikolai Bedyaev, one of the most important and 
remarkable Russian religious thinker to be widely read in the West. The focus of this 
investigation is his concept of spiritual aristocracy and its relation to the mysticism. 
The purpose in this research is to show how important Nikolai Bedyaev’s 
philosophical religious thought is, and to contribute to the enlargement of the 
intellectual knowledge on mysticism. The hypothesis is that the spiritual aristocracy 
has mystic personality, and to demonstrate the assumption, the essay presents 
theoretical analysis of the Berdyaev´s concept of spiritual aristocracy and the 
Berdyaev´s mysticism. As the result, the research gives a brief overview of Nikolai 
Berdyaev´s life, some words about his theories on creativity and freedom, and finally 
gives a detailed analysis on spiritual aristocracy concept. It demonstrates that Nikolai 
Berdyaev sees the aristocrats of the spirit as a special kind of mystics who are made 
to shoulder heavier responsibilities; but that is not a matter of option, is a gift from 
God. 
 
Keywords: Spiritual aristocracy. Aristocracy of the spirit. Mystic personality. 
Berdyaev´s biography. Creativity on Berdyaev, Freedom on Berdyaev. Spiritual 
aristocrat. Aristocrat of the spirit. 
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INTRODUÇÃO 

A palavra aristocracia remete, usualmente, à ideia de uma casta de pessoas 

que detêm poderes, direitos e privilégios indevidos e, com isso, gera sentimento de 

antipatia. No entanto, aristocracia é um modelo de governo que teve origem na 

Grécia antiga, caracterizado pela concentração do poder nas mãos de poucos, que 

seriam os excelentes, os mais qualificados, os melhores. 

Convém mencionar, desde logo, que este trabalho não explica em 

profundidade a definição, as características e os tipos de aristocracia como modelos 

de sociedade, isto porque, a ideia é tratar da aristocracia de outro mundo, qual seja, 

da aristocracia do espírito.  

O termo aristocracia espiritual foi cunhado por Nikolai Berdyaev1 para falar de 

um grupo de pessoas que se distingue e não se agrega aos demais. Pessoas 

marcadas por uma experiência especial que, a partir dela, têm a vida definitivamente 

modificada, não mais conseguem se adaptar à vida rotineira das massas sociais. Em 

comum, elas apresentam, como traços de personalidade, ausência do problema de 

sentido da existência, enfrentamento da contingência, amor espontâneo pela vida, 

vontade autoconfiante, coragem, generosidade e atenção à presença da dimensão 

transcendente.2 Essas características são o sinal de que se está diante de pessoas 

agraciadas com o dom da mística. 

A respeito da mística, Berdyaev já dizia, desde o início do século XX, que a 

palavra estava na moda e era frequentemente utilizada em sentido obscuro e 

indeterminado3. 

Além do uso indevido do termo, o que se percebe é a pouca atenção que o 

assunto recebe no âmbito acadêmico. Expressiva parcela dos estudos sobre 

mística, no Brasil, envolve o filósofo dominicano Meister Eckhart e as chamadas 

                                                     
1   PONDÉ, Luiz Felipe.  Um esboço de uma personalidade mística. Interações. Cultura e 

Comunidade, Belo Horizonte, v. 10, n. 17, p. 13-24, jan./jul. 2015. Disponível em: 
<http://periodicos.pucminas.br/index.php/interacoes/article/viewFile/P.1983-
2478.2014v10n17p13/8583>. Acesso em: 19 out. 2016, p. 21. 

2   Ibidem, p. 13. 
3   BERDYAEV, Nicolas. Freedom & The Spirit. Tradução para o inglês Oliver Fielding Clarke. 5. ed., 

San Rafael, CA: Semantron Press, USA, 2009b. 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/interacoes/article/viewFile/P.1983-2478.2014v10n17p13/8583
http://periodicos.pucminas.br/index.php/interacoes/article/viewFile/P.1983-2478.2014v10n17p13/8583
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Beguines4, Marguerite Porete, Mechtild von Magdenbourg, Angela de Foligno e 

Hadewijch de Antuérpia, sendo que outros autores são praticamente esquecidos.  

Estudar mística além das fronteiras usualmente exploradas foi o que motivou 

a realização deste trabalho. E descobriu-se no conceito de aristocracia espiritual de 

Berdyaev a porta de entrada para este mundo misterioso. 

Durante a pesquisa bibliográfica, constatou-se que a produção literária de 

Nikolai Berdyaev é bastante extensa, o autor não escreveu apenas sobre questões 

da seara filosófico-religiosa, mas também, com grande impacto, a respeito de 

assuntos políticos e outros bem variados, como artes e sexo. 

A Berdyaev Online Bibliotek Library5 tem um rol de 483 livros e artigos de 

Berdyaev, sendo que uma porção significativa de seus trabalhos permanece difícil 

de localizar ou não foi traduzida para o inglês, entretanto, com o advento da internet, 

muito daquilo que era inacessível, aos poucos, vem se tornando disponível. Não 

foram localizados livros em português sobre Berdyaev. Os artigos encontrados em 

português encontram-se mencionados nas referências, ao final deste trabalho, que 

foi desenvolvido quase que exclusivamente com base em material publicado em 

inglês, cujas traduções são de responsabilidade exclusiva de sua autora.  

Os livros de Nikolai Berdyaev constituíram a principal fonte de pesquisa. A 

respeito da grafia do nome de Berdyaev, é importante esclarecer que nos livros 

republicados em 2009, foram inseridos prefácios subscritos por Boris Jakim, nos 

quais ele explica que Nikolai é a forma correta do primeiro nome de Berdyaev, sendo 

que nas primeiras traduções para o inglês registrou-se Nicolas ao invés de Nikolai e, 

para evitar confusão, nas publicações em inglês, continuou-se utilizando Nicolas. Ao 

longo das pesquisas de material para desenvolvimento deste trabalho, notou-se que 

o nome de Berdyaev também pode ser encontrado grafado como Berdiaev e 

Berdiaeff, sendo este último adotado basicamente nos escritos em francês. Para 

                                                     
4   As Beguines eram mulheres que viveram nos séculos XII e XIII que, em comum, relataram 

experiências carnais e espirituais no contato com Deus. sobre a Mística das Beguines, em paralelo 
à Mística de Berdyaev.  
Cf. AMARAL, Maria José Caldeira do. Espírito, Liberdade e Mística em Nicolai Berdiaev e na 
Mística Feminina Cristã Medieval. Interações, Belo Horizonte, v. 10, n. 17, p. 62-78, ago. 2015. 
Disponível em: <http://periodicos.pucminas.br/index.php/ interacoes/article/view/ P.1983-
2478.2014v10n17p62>. Acesso em: 9 out. 2017. 

5   BIBLIOTEK LIBRARY. Berdyaev Online. [s.d.]. Disponível em: <http://www.berdyaev.com>. 
Acesso em: 16 jun. 2018. 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/%20interacoes/article/view/%20P.1983-2478.2014v10n17p62
http://periodicos.pucminas.br/index.php/%20interacoes/article/view/%20P.1983-2478.2014v10n17p62
http://www.berdyaev.com/
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efeito desta dissertação, adotou-se a grafia Nikolai Berdyaev, por ser considerada a 

mais exata. 

Como fonte secundária, foram empregados três livros clássicos sobre 

Berdyaev: Profeta Rebelde: A vida de Nikolai Berdyaev, de Donald A. Lowrie6; Um 

Apóstolo da Liberdade: Vida e Ensinamentos de Nikolas Berdyaev, de Michel A. 

Vallon7; e Nikolas Berdyaev: Escravo da Liberdade, de Matthew Spinka8. Utiliza-se o 

termo clássico porque estes livros são mencionados na quase totalidade dos 

estudos sobre Berdyaev.9,10  

Também como fonte secundária, além dos livros referidos, foram utilizados 

teses e artigos acadêmicos disponibilizados na internet, adotou-se o cuidado de 

pesquisar os autores dos materiais referenciados para assegurar a confiabilidade da 

fonte e, por isso, entendeu-se importante indicar nas citações alguma informação a 

respeito. 

Na identificação dos autores referenciados, manteve-se a grafia do nome tal 

qual se apresenta no documento consultado, e por esta razão, alguns nomes 

apresentam abreviações. 

Como resultado da pesquisa, verificou-se que quanto ao conceito de 

aristocracia espiritual, o estado da questão encontra-se bastante incipiente. O termo 

aparece, mas sem explicações, nos três principais livros sobre Berdyaev acima 

referidos; e, também, em dois artigos acadêmicos de professores russos, sendo que 

nestes, constam de maneira pontual. Nas fontes secundárias, portanto, o assunto 

somente encontrou atenção merecida no artigo de Luiz Felipe Pondé11 a respeito da 

personalidade mística. Apresenta-se a análise deste material em detalhes na seção 

que trata especificamente sobre o conceito de aristocracia espiritual. 

O escasso material a respeito, especificamente do conceito de aristocracia 

espiritual, tornou ainda mais instigante descobrir a resposta ao seguinte problema de 

                                                     
6   LOWRIE, Donald A. Rebellious Prophet: A Life of Nicolai Berdyaev. London: Victor Gallancz, 

1960. 
7   VALLON, Michel Alexander. An Apostle of Freedom: Life and Teachings of Nicolas Berdyaev.  

New York: Philosophical Library, 1960. 
8   SPINKA, Matthew. Nicolas Berdyaev: Captive of Freedom. Philadelphia: The Westminster Press, 

1950. 
9   LOWRIE, op. cit., p. ix. 
10  Vale anotar que Donald Lowrie conheceu Berdyaev pessoalmente e traduziu diversos de seus  

 trabalhos. 
11  PONDÉ, 2015, p. 13-24. 
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pesquisa: qual a natureza da aristocracia espiritual de Berdyaev? Esta pergunta 

envolve saber quais os elementos que identificam estas pessoas, os traços de sua 

personalidade, o modo de vida, e os desafios. Para responder à questão, foram 

traçados dois objetivos, quais sejam, investigar a concepção de aristocracia 

espiritual e analisar a relação entre aristocracia espiritual e mística em Berdyaev. 

O subtítulo deste trabalho – a mística de Nikolai Berdyaev – poderia causar a 

impressão de que seria realizada uma profunda exploração do tema da mística em 

geral, contudo, afigura-se essencial deixar estabelecido, desde agora, que não é 

este o propósito e nem seria possível em virtude da extensão do assunto. Deste 

modo, dentro das margens deste estudo, o foco é a mística de Berdyaev que se 

revela no conceito de aristocracia espiritual. 

Tem-se, assim, um objeto de investigação temático, qual seja, a aristocracia 

espiritual e mística em Berdyaev. E por se tratar de análise conceitual, a pesquisa 

recaiu sobre os livros de Berdyaev, bem como sobre os livros, teses e artigos 

acadêmicos sobre o pensamento de Berdyaev. 

Importante destacar que o conceito de aristocracia espiritual aparece, de 

maneira mais marcante, no livro Liberdade e o Espírito12, por consequência, esta 

obra é considerada de capital importância e recebeu concentração redobrada. 

Todos os esforços deste trabalho voltaram-se para demonstrar a hipótese de 

que os integrantes da aristocracia espiritual de Berdyaev apresentam personalidade 

mística. 

As questões relacionadas à mística sempre permearam os estudos da religião 

em sentido amplo. Apesar de algumas pessoas defenderem que a secularização 

reduziu a religião no mundo moderno, para Bernard McGinn13, este estreitamento do 

interesse pelas as religiões tradicionais foi, também, a oportunidade para 

aprofundamento das antigas tradições, dentre as quais a mística, que merece 

destaque.14 

A mística encontra-se visceralmente entrelaçada na vida e obra de Berdyaev, 

que é um dos mais famosos filósofos religiosos russos, e a importância de sua obra 

                                                     
12  BERDYAEV, 2009b. 
13  Autor dos quatro volumes de: A Presença de Deus: A História do Misticismo Cristão Ocidental. 
14  MCGINN, Bernard. The Foundations of Mysticism: Origins to the Fifth Century. New York: 

Crossroad, 1991, p. xi. 
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ganhou destaque depois do fim da União Soviética, como se verá adiante. O estudo 

do pensamento de Berdyaev apresenta-se, desta forma, contemporâneo e 

pertinente, deste modo, para estudar o seu lado místico, deu-se especial atenção ao 

conceito de aristocracia espiritual, que possibilita o estudo da mística em um sentido 

diferente do usual, cuja referência foi pouco encontrada no material secundário de 

pesquisa, como mencionado. Desta forma, a relevância deste trabalho se anuncia 

na oportunidade de estender os horizontes intelectuais a respeito de um autor 

renomado internacionalmente, mas pouco conhecido no Brasil, e na análise de um 

tema ainda não desvendado no campo da mística, criando-se mais saber científico e 

ampliando-se a respectiva gama de fontes de pesquisa e, com isso, contribuir no 

campo da Ciência da Religião com o estudo de um assunto sobre o qual ainda há 

muito a ser descoberto. 

No desenvolvimento deste trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas, 

de modo a levantar o conhecimento disponível, e analisadas as principais teorias 

para compreender o objeto de estudo e contar um pouco da vida de Berdyaev, expor 

suas principais ideias e, principalmente, a mística contida no conceito de aristocracia 

espiritual, e como resultado da empreitada, desenvolver a dissertação proposta. 

A estrutura do trabalho, inicialmente, mostra uma visão panorâmica da vida 

de Berdyaev e do cenário no qual viveu, para melhor compreensão do mundo ao 

seu redor, as heranças nacional e familiar e a maneira como tudo isto influenciou 

seu pensamento filosófico religioso, com destaque para as situações específicas 

relacionadas à mística. 

Considera-se essencial fazer algum registro da vida e obra de Berdyaev por 

tratar-se de um autor até então pouco conhecido no Brasil, inclusive por não ter sido 

identificado material em língua portuguesa a este respeito, como já mencionado. 

Na sequência, abordam-se os temas pelos quais Berdyaev se tornou 

internacionalmente conhecido. No desenvolvimento desses temas, enfatizou-se o 

aspecto mais pertinente ao pano de fundo de trabalho, a mística de Berdyaev. 

Depois de revelar a trajetória e pensamento de Nikolai Berdyaev, segue-se o 

enfrentamento do tema fundamental da aristocracia espiritual quando, então, 

analisa-se a mística que se revela neste conceito. 
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Antes de dar início ao trabalho propriamente dito, necessário prevenir que nas 

citações consta a palavra misticismo ao invés de mística, porque se buscou garantir 

maior fidelidade ao texto original, e que no contexto desta pesquisa, os termos 

mística e misticismo são utilizados como sinônimos. À mística e ao misticismo 

emprega-se o significado de “uma antiga tradição que é a de alguns seres humanos 

que afirmam (em diferentes contextos linguísticos) conhecer Deus (ou similares) 

pessoalmente.”15 Esta mesma definição foi utilizada por Berdyaev: “Misticismo é a 

imediata comunhão com Deus, a contemplação de Deus e união com Ele.”16 

Para concluir esta introdução e sintetizar a trama deste trabalho, pode-se 

dizer que este estudo diz respeito àquelas pessoas que receberam o dom de 

conhecer Deus, de contemplá-Lo e de sentir Sua presença a todo instante e em 

qualquer lugar. 

 

                                                     
15 PONDÉ, Luiz Felipe. Nomen innominabile: a mística de Meister Eckart. No Limiar do Mistério. 

Mística e Religião. Faustino Teixeira (org.). Vários autores. São Paulo: Paulinas, 2004a, p. 145. 
16 BERDYAEV, 2009b, p. 301. 
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1 VIDA DO CONDE BERDYAEV 

1.1 Apresentação 

Recentemente, o filósofo religioso russo Nikolai Berdyaev foi citado pelo 

Presidente da Rússia Vladmir Putin, que recomendou a sua leitura. Por ocasião da 

crise na Crimeia, em março 2014, quando Putin reintegrou a Crimeia, que fazia parte 

da Ucrânia, à Rússia, sob a justificativa de proteger os habitantes de língua e etnia 

russa, foram lembrados três dos maiores escritores russos: Berdyaev, Solovyev e 

Ilyn. 

Em comentário às indicações do Presidente russo, o jornal americano 

Washington Post destacou: 

Nos favoritos de Putin incluem-se um grupo de filósofos nacionalistas 
russos do começo do século XX – Berdyaev, Solovyev, Ilyn – os quais eles 
sempre citam em seus discursos públicos. Além disso, recentemente o 
Kremlin recomendou aos governadores regionais da Rússia a leitura dos 
trabalhos destes filósofos durante os feriados de inverno de 2014. A 
principal mensagem destes autores é o papel messiânico da Rússia na 
história mundial, preservação e restauração das fronteiras históricas e 
Ortodoxia da Rússia.17 

Na mesma ocasião, o jornal The New York Times também noticiou as 

indicações de leitura do Presidente Vladimir Putin: 

[…] Vladimir Putin tem tido o cuidado de citar filósofos russos dos séculos 
XIX e XX como Nikolai Berdyaev, Vladimir Solovyov and Ivan Ilyin. 
Putin não apenas cita estes sujeitos; ele quer que os outros os leiam. [...] 
Mencionando Berdyaev, ele fala sobre defender valores tradicionais para 
afastar o caos moral. Ele diz que ele está defendendo a distinção entre o 
bem e o mal, que foi perdida no mundo a fora. [...] 
[...] A Rússia transcenderia o secularismo e o ateísmo e criaria um reino 
espiritual unificado. ‘O conceito messiânico russo”, Berdyaev escreveu, 
‘sempre exaltou a Rússia como um país que ajudaria a resolver os 
problemas da humanidade.’18 

Ao falar sobre o reaparecimento de Berdyaev, Julia Sineokaya19, mencionou 

que “Recentemente, o nome de Berdyaev voltou à moda na Rússia. Seu nome é 

                                                     
17  SNEGOVAYA, Maria. How Putin’s worldview may be shaping his response in Crimea. 

Whashington Post. 2 mar. 2014. Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-
cage/wp/2014/03/02/how-putins-worldview-may-be-shaping-his-response-in-
crimea/?noredirect=on&utm_term=.939371ee9453>. Acesso em: 27 jul. 2018. 

18  BROOKS, David. Putin Can’t Stop. The New York Times. 3 mar. 2014. Disponível em: 
<https://www.nytimes.com/2014/03/04/opinion/brooks-putin-cant-stop.html>. Acesso em: 27 jul. 
2018. 

19  Doutora em Ciências Filosóficas e chefe do Departamento de História da Filosofia Ocidental,  
 Instituto de Filosofia, da Academia Russa de Ciências. 

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/03/02/how-putins-worldview-may-be-shaping-his-response-in-crimea/?noredirect=on&utm_term=.939371ee9453
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/03/02/how-putins-worldview-may-be-shaping-his-response-in-crimea/?noredirect=on&utm_term=.939371ee9453
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/03/02/how-putins-worldview-may-be-shaping-his-response-in-crimea/?noredirect=on&utm_term=.939371ee9453
https://www.nytimes.com/2014/03/04/opinion/brooks-putin-cant-stop.html
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ouvido cada vez mais frequentemente, não apenas nos departamentos universitários 

e discussões acadêmicas, mas também na mídia.”20 

Berdyaev foi um dos mais importantes representantes do denominado 

renascimento russo do início do século XX, período marcado pela oposição ao 

positivismo e cientismo que predominaram no século anterior. “Berdyaev não era 

propriamente um teólogo ou filósofo. Ele se insere nas grandes linhas do que o 

renascimento cultural concebeu como pensamento religioso.”21  

Marina Bykova22 assim explica a importância do estudo do pensamento de 

Berdyaev: “O atual interesse no legado filosófico de Berdyaev, na Rússia, não é 

meramente histórico; é extremamente relevante para os desafios e questões 

filosóficas fundamentais para a Rússia contemporânea.”23 Berdyaev é considerado 

por ela como o mais notável filósofo russo do Século XX, por conta de seu 

brilhantismo intelectual, seus talentos literários e filosóficos, assim como seu estilo 

de pensar intuitivo e simbólico, ocupando merecidamente um lugar especial na 

tradição intelectual e filosófica russa: 

Por meio de suas publicações com foco em tópicos como liberdade 
humana, o significado da existência humana, espiritualidade, e a ideia 
russa, ele se tornou amplamente reconhecido como uma figura profética na 
filosofia religiosa e principal representante do pensamento existencial 
russo.24 

Berdyaev foi considerado profeta25, tendo acertado muitas de suas previsões 

sobre o que viria acontecer, e no livro O fim de nosso tempo26 discorreu sobre a 

crise dos tempos modernos e o ressurgimento de uma nova idade média, pontuando 

características e tendências que ele supunha que a cultura e sociedade teriam. Esta 

                                                     
20  SINEOKAYA, Julia V. The Vortical Anthropology of Nikolai Berdyaev. Tradução para o inglês Peter  

 Golub. Russian Studies in Philosophy, v. 53, n. 4, p. 291-304, 2015. Disponível em:  
 <https://doi.org/10.1080/10611967.2015.1123055>. Acesso em: 19 jul. 2018, p. 291. 

21  MAIA RAMON. Escatologia, criação literária e profecia: o pensamento religioso de Nicolas  
 Berdiaev no contexto da tradição russa. Revista Teoliterária, v. 6, n. 12. p. 121-145, 2016.  
 Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/teoliteraria/ article/view/29490/21372>. Acesso  
 em: 22 out. 2017, p. 122. 

22  Professora de Filosofia da Universidade NS State, e editora-chefe do jornal Estudos Russos em 
Filosofia (“Russian Studies in Philosophy”)  

23  BYKOVA, Marina F. On Nicolai Berdyaev and His Philosophical Thought. Russian Studies in  
 Philosophy, v. 53, n. 4, p. 255-259, 2015. Disponível em: <http://web.b-ebscohost-com.ez95.  
 periodicos.capes.gov.br/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=5135db4e-7f12-48a4-9e89- 
 ed0aab0af957%40sessionmgr120>. Acesso em: 19 jan. 2018, p. 258. 

24  Ibidem, loc. cit. 
25  Profeta Rebelde é o nome do livro que Donald Lowrie escreveu sobre Berdyaev.  

 Cf. LOWRIE, 1960. 
26  BERDYAEV, Nicolas.  The End of Our Time. Tradução para o inglês Donald Attwater. San Rafael,  

 CA: Semantron Press, 2009g. 

https://doi.org/10.1080/10611967.2015.1123055
https://revistas.pucsp.br/index.php/teoliteraria/%20article/view/29490/21372
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nova era, na qual tudo estaria terminado, não haveria esperança ou ilusão, e as 

coisas pudessem ser vistas nuas e desenganadas, não seria, no entanto, um 

período de trevas, mas o momento oportuno para o ressurgimento do despertar 

religioso no mundo27. Sobre a nova idade média, de maneira poética, ele escreveu: 

O que é certo é que o véu da falsidade é arrancado e nós podemos ver 
tanto o bem quanto o mal em seu estado natural desnudo. A noite não é 
menos maravilhosa que o dia, é igualmente o trabalho de Deus; é acesa 
pelo esplendor das estrelas e nos revela coisas que o dia não conhece.28 

O conjunto da obra de Berdyaev permite estudá-lo sob inúmeros enfoques e 

assuntos, sendo que neste trabalho, por interesse pessoal da pesquisadora, decidiu-

se por focar na mística. 

A mística encontra-se visceralmente amarrada à vida e obra de Berdyaev e 

sua presença pode ser sentida nos fatos por ele vivenciados, na forma como ele os 

relata, e na sua obra. 

Como forma de dar a conhecer Berdyaev, intenciona-se neste capítulo, narrar 

sua história pessoal e situá-lo no contexto filosófico cultural da época para, com isso, 

começar a colher alguns elementos que podem ser relacionados à mística. 

Em acréscimo, exibe-se um resumo do cenário no qual viveu Berdyaev, 

composto por um breve panorama da religião e filosofia na Rússia porque, como ele 

próprio reconheceu em sua autobiografia, este contexto impactou o desenvolvimento 

de suas ideias. 

1.2 Biografia 

Nikolai Berdyaev escreveu sua própria história no livro: Autoconhecimento: 

um Ensaio Autobiográfico, publicado somente depois da sua morte (1949). A 

tradução em inglês, de 1950, recebeu o título: Sonho e Realidade: um Ensaio 

Autobiográfico.29 

Berdyaev resumiu sua história ao dizer que atravessou duas Grandes 

Guerras e duas Revoluções na Rússia, a de 1905 e a de 1917, respectivamente; 

passou pelo renascimento espiritual na Rússia no começo do século XX, o 

                                                     
27  BERDYAEV, 2009g, p. 206. 
28  Ibidem, p. 70-71. 
29  Idem. Self-Knowledge: An Essay in Autobiography. 2. ed., San Rafael, CA: Semantron Press, 

2009c, p. iii. 
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comunismo russo, a crise da civilização, turbulência na Europa Central, o colapso da 

França e sua ocupação pelo exército alemão; e viveu no exílio. Sua trajetória como 

filósofo sempre esteve sob forte impacto de todos esses eventos.30 “No século XX, a 

história pessoal dos indivíduos estava amarrada aos eventos globais de proporções 

épicas.”31 

Berdyaev alertou que não pretendia escrever reminiscências sobre fatos que 

ocorreram no curso de sua vida; tampouco escrever uma autobiografia no sentido 

corrente do termo, muito menos contar, cronologicamente, a história de sua vida. 

“Tendo em vista meu livro ser caracteristicamente autobiográfico, ele pode ser 

descrito como autobiografia filosófica ou história do espírito e autoconhecimento”32, 

esclarece o autor, que conclui a introdução de seu livro autobiográfico dizendo: 

As seções biográficas são básicas e práticas. Estas seções são necessárias 
para exibir mais concretamente a atmosfera que marcou os vários estágios 
na história da minha mente. Mas a maior ênfase nesta autobiografia é no 
autoconhecimento, no caminho pelo qual eu cheguei a entender e perceber 
minha própria mente e minha busca espiritual. Eu estou interessado não 
tanto na natureza do meu ambiente, mas no modo que eu reagi a ele.33 

Berdyaev reconheceu que a importância não está no fato em si, mas na forma 

como as experiências o impactaram, que os acontecimentos mundiais afetaram 

diretamente sua vida e todas essas experiências moldaram sua estrutura de 

pensamento. 

Por esta razão, é imprescindível que se conheça um pouco mais da vida 

Berdyaev e, de acordo com a linha por ele adotada, não uma biografia fria, 

constituída de fatos e datas, mas recheada de significados. Sua história de vida é 

apresentada com alguns detalhes extras, não apenas por serem interessantes ou 

curiosos, mas porque em grande medida se refletem em seu pensamento. 

No contexto deste trabalho, ao narrar a vida de Berdyaev, pretende-se 

pontuar alguns aspectos que, desde logo, sinalizam a influência do misticismo, quer 

pelas experiências vividas e pessoas com as quais conviveu, quer pela forma como 

ele fala de si mesmo. 

                                                     
30  BERDYAEV, 2009c, p. xi. 
31  KISEVA, Marina S., Understanding History: The Decisions of Nikolai Berdyaev. Tradução para o 

inglês Peter Golub. Russian Studies in Philosophy, v. 53, n. 4, p. 305-323, 2015. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1080/10611967.2015.1123058>. Acesso em: 21 abr. 2016, p. 306. 

32  BERDYAEV, op.cit., p. ix. 
33  Ibidem, p. xiv. 

https://doi.org/10.1080/10611967.2015.1123058
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Como bem desvendou Mikhail Gromov34: 

Nas biografias dos filósofos, nós frequentemente damos ênfase nas bases 
teóricas de seus trabalhos, esquecendo fontes não verbais de inspiração, 
que não são menos importantes (e talvez até mesmo mais) importantes 
para compreensão de seus trabalhos. No caso de tal amplamente 
publicado, notavelmente imaginativo, assim como pensador 
emocionalmente sofisticado como Berdyaev, isto é ainda mais relevante. As 
dramáticas, visuais, ambíguas imagens inicialmente experimentadas por 
Berdyaev, depois tornar-se-iam as verbalizadas, sistematizadas, e 
claramente definidas filosofias articuladas em seu brilhante estilo.35 

Os fatos narrados a seguir foram extraídos basicamente da autobiografia do 

próprio Berdyaev, acrescida de sua biografia escrita por Boris Jakim36, que consta 

em todos os livros reimpressos pela editora Semantron Press, e, finalmente, 

complementada pelos seus mais citados biógrafos mencionados na introdução 

(Lowrie, Vallon e Spinka) e, em menor medida, pelas menções feitas por diversos 

autores dos artigos empregados. 

Berdyaev nasceu em 1874 “[...] e foi educado como um aristocrata. Seus pais, 

de ambos os lados, descendem de uma longa linhagem de nobreza desde a Idade 

Média”.37 Vários ancestrais do lado paterno de Berdyaev eram oficiais militares de 

alta patente a serviço do Império Russo.38 Sua mãe nasceu Princesa Kudashev e a 

mãe dela era Condessa Choiseul39, seus avós maternos eram aristocratas 

franceses, que imigraram para Rússia fugindo da Revolução Francesa. Poucos são 

os ancestrais maternos sem algum título de nobreza. 

O título de Conde chegou à família em 1771, quando o Conde de Choiseul-

Beaupré se casou com a única filha do Marquês de Gouffier e “com o dote da noiva, 

recebeu o direito de adicionar este título ao nome de sua família.”40 

Teve apenas um irmão, quinze anos mais velho, descrito como instável, 

neurótico, sem caráter, muito infeliz por não ter conseguido realizar seus talentos em 

                                                     
34  Doutor em Ciências Filosóficas e professor do Departamento de História da Filosofia Russa,  

 Instituto de Filosofia, da Academia Russa de Ciências. 
35  GROMOV Mikhail N. The Captive and Apologist of Freedom. Tradução para o inglês Peter Golub. 

Russian Studies in Philosophy, v. 53, n. 4, p. 260-275, 2015. Disponível em: <http://web.b-
ebscohost-com.ez95.periodicos.capes.gov.br/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=967af3f5-8de1-
49f2-8d07-256877b3c055%40pdc-v-sessmgr01>. Acesso em: 19 jan. 2018, p. 263. 

36  Boris Jakim é prefaciador e escreveu a biografia de Berdyaev nos livros publicados pela  
 Semantron Press. 

37  BYKOVA, 2015, p. 255. 
38  Ibidem, loc. cit. 
39  BERDYAEV, 2009c, p. 3. 
40  LOWRIE, 1960, p. 7. 

http://web.b-ebscohost-com.ez95.periodicos.capes.gov.br/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=967af3f5-8de1-49f2-8d07-256877b3c055%40pdc-v-sessmgr01
http://web.b-ebscohost-com.ez95.periodicos.capes.gov.br/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=967af3f5-8de1-49f2-8d07-256877b3c055%40pdc-v-sessmgr01
http://web.b-ebscohost-com.ez95.periodicos.capes.gov.br/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=967af3f5-8de1-49f2-8d07-256877b3c055%40pdc-v-sessmgr01
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vida41, e acabou com um problema mental que o levou à insanidade, obrigando-o a 

ser internado.42 Por intermédio de seu irmão veio a ter contato com o ocultismo.43 

A família de Berdyaev é descrita como disfuncional, marcada por 

desentendimentos e os arroubos de violência; histeria e descontrole emocional entre 

os membros eram comuns.44 Em confissão, Berdyaev disse: “Quando eu olho para 

trás, eu não posso deixar de pensar que todos estas circunstâncias são, para o bem 

e para o mal, verdadeiramente reminiscências das famílias descritas nas novelas de 

Dostoievsky.”45 

Reservado a respeito de sua vida pessoal, dedicou poucas palavras sobre 

Lydia, sua mulher. Conheceu-a no outono de 1904, pouco antes de mudar-se para 

São Petesburgo, onde assumiria o editorial de um novo periódico. Lydia foi uma 

cristã fervorosa e dona de imaginação poética, escreveu vários poemas, porém 

poucos foram publicados.46 Conhecê-la trouxe uma grande mudança em sua vida47 

e a morte de Lydia representou uma fonte enorme de iluminação e dor a Berdyaev48, 

que descreve sua esposa como possuidora de dons espirituais e, ao final da vida, 

próxima da santidade.49 

Sua cunhada Eugenie Rapp passou a morar com eles depois de seu 

divórcio50, e para Berdyaev, era querida, muito especial e compreensiva amiga51, 

cabia-lhe a administração prática das responsabilidades da casa. A ela foi dedicado 

o livro Autoconhecimento: um Ensaio Autobiográfico.52 

Embora em alguns momentos os recursos financeiros fossem escassos, 

Berdyaev assim se expôs: “O dinheiro necessário para a subsistência sempre me 

                                                     
41  BERDYAEV, 2009c, p. 8. 
42  LOWRIE, 1960, p. 51. 
43  LINDE, F. Nikolai Berdiaev As Esoteric Thinker: an argument for an integrative approach. Mystic 

and esoteric movements in theory and practice. Fifth International Conference History and 
Discourse Historical and Philosophical Aspects of the Study of Esotericism and Mysticism. 
Dec. 2–5, 2011. St. Petersburg (Russia). Russian Christian Academy for Humanities St. 
Petersburg, p. 73-81, 2012. Disponível em: <http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:579389/ 
FULLTEXT01.pdf>. Acesso em: 2 jan. 2018, p. 75. 

44  VALLON, 1960, p. 46. 
45  BERDYAEV, op. cit., p. 8-9. 
46  Ibidem, p. 139. 
47  Ibidem, loc. cit. 
48  Ibidem, p. 322. 
49  BERDYAEV, 2009c, p. 139. 
50  LOWRIE, Donald A. Christian Existentialism: A Berdyaev Anthology. New York: Harper & Row, 

1965, p. 18. 
51  BERDYAEV, op. cit., p. 323. 
52  Ibidem, n.p. 

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:579389/%20FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:579389/%20FULLTEXT01.pdf
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pareceu me ser enviado ‘de cima’, assim eu pude me dedicar inteiramente ao meu 

trabalho criativo.”53 

Na sua autobiografia e nas biografias escritas por aqueles que se dedicaram 

a estudá-lo, não foi localizada menção alguma à sua primeira mulher, Elena 

Vasilevna Semenova. Essa referência foi encontrada apenas no artigo escrito por 

Aleksei A. Kara-Murza, sobre a vida de Berdyaev em Moscou. 

De acordo com Kara-Murza54, Berdyaev teria se casado com Elena em 1903, 

durante o exílio, e o casal teve uma filha que morreu logo após o nascimento.55 

Para Berdyaev, a companhia dos animais sempre foi muito prazerosa, 

especialmente cachorros e gatos. Chorou como nunca quando os seus cachorros 

Tomka e Sulka morreram, mas o animal que ele mais amou foi a gata Mura, cujos 

belos olhos revelavam-lhe “algumas profundas experiências desconhecidas.”56 

Para finalizar o brevíssimo panorama da vida privada de Berdyaev, vale fazer 

uso de suas próprias palavras: “Eu devo me reservar a estes poucos comentários 

acerca da minha privada no período em questão e passar para questões de mais 

interesse geral”.57  

Durante a juventude, Berdyaev fez parte do movimento revolucionário social 

democrata, o que lhe custou sua primeira prisão por um mês e o exílio em Vologda 

(norte da Rússia). Deixou o marxismo mais preocupado com o desenvolvimento 

espiritual da humanidade que com a luta política.58 

Algum tempo depois de retornar do exílio, mudou-se para São Petesburgo, 

em 190459, onde se tornou colaborador da revista Novo Caminho. Tempos que 

passaram a ser conhecidos por Era de Prata (Silver Age – mantida a indicação do 

nome em inglês por ser de conhecimento notório), que receberá atenção destacada 

na sequência. 

                                                     
53  BERDYAEV, 2009c, p. 8. 
54  Doutor em Ciências Filosóficas, professor e chefe do Departamento de História da Filosofia Russa, 

Instituto de Filosofia, da Academia Russa de Ciências. 
55  KARA-MURZA, Aleksei A., Berdyaev’s Moscow: A Philosophical Investigation of Local History. 

Tradução para o inglês Peter Golub. Russian Studies in Philosophy, v. 53, n. 4, p. 338-351, 
2015. Disponível em: <http://web.a-ebscohost-com.ez95.periodicos.capes.gov.br/ehost/pdfviewer/ 
pdfviewer?vid=1&sid=118313c6-cba9-45b5-b85a-f9cc2fd46760%40sessionmgr4009>. Acesso em: 
19 jul. 2018, p. 349. 

56  BERDYAEV, op. cit., p. 28-29/319. 
57  Ibidem, p. 140. 
58  BYKOVA, 2015, p. 256. 
59  Ibidem, p. 255.  

http://web.a-ebscohost-com.ez95.periodicos.capes.gov.br/ehost/pdfviewer/%20pdfviewer?vid=1&sid=118313c6-cba9-45b5-b85a-f9cc2fd46760%40sessionmgr4009
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Entre 1907 e 1908, fixou residência em Moscou, onde se juntou ao círculo de 

filósofos ortodoxos da região e abraçou definitivamente a fé Ortodoxa Russa. 

Berdyaev explicou que leu muitos trabalhos teológicos na busca da essência da 

Ortodoxia, do Catolicismo e do Protestantismo, tendo escolhido a Ortodoxia por 

considerá-la menos suscetível de definição e racionalização, o que para ele era um 

sinal de liberdade.60 

Sobre sua fé religiosa, Berdyaev anunciou que não se lembra de algum fato 

que possa ser rotulado de conversão, mas provavelmente deve ter havido algum 

momento no qual ele tomou consciência de ser Cristão: 

Eu me lembro de uma experiência quando um estranho conhecimento e luz 
me foi comunicado: isto aconteceu num verão no campo; em um momento 
de grande ansiedade e depressão, eu fui ao jardim no crepúsculo. Pesadas 
nuvens pairavam no céu, e as sombras debruçavam-se, quando de repente 
uma luz ardente explodiu em minha alma.61 

Berdyaev nunca se adaptou à Igreja estabelecida e nem foi um ortodoxo típico. 

Em razão da publicação de um artigo intitulado Destruidores do Espírito, sobre a 

Igreja, foi preso por blasfêmia, crime punido com exílio na Sibéria, porém o início da 

Primeira Guerra impediu o julgamento e ele se livrou da condenação.62 

Em Moscou, organizou a Academia Livre da Cultura Espiritual, onde proferiu 

seminário sobre Dostoievsky e conduziu cursos de Filosofia da Religião e Filosofia 

da História. 

Aos seminários comparecia um grande público, inclusive comunistas, sendo 

que sempre havia, na primeira fileira, um jovem agente da Cheka, com olhar 

inexpressivo. Apesar de ter se posicionado contra os bolcheviques, estes, de alguma 

forma, o respeitavam. Tal se revela pelo seguinte fato: 

É interessante que, apesar disto [postura antibolchevique], ele era 
respeitado pelos bolcheviques, que o incluíram num grupo de doze homens 
a quem eles distribuíam a ‘ração dos acadêmicos’ durante o período de 
racionamento de comida.63 

                                                     
60  BYKOVA, 2015, p. 177. 
61  Ibidem, p. 176. 
62  Ibidem, p. 256. 
63  KANTOR, Vladimir K. Berdyaev on Dostoevsky: Theodicy and Freedom. Tradução para o inglês 

Peter Golub. Russian Studies in Philosophy, v. 53, n. 4, p. 324-337, 2015. Disponível em: 
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Foi novamente preso e, desta vez, interrogado por Felix Dzerzhinsky, que era 

o próprio chefe da VChK (ou Checa), a temida polícia secreta Bolshevik.64 Acabou 

expulso da Rússia, no chamado navio dos filósofos em 1922, com destino a Berlim. 

Em Berlim, recebeu total apoio da Associação Cristã de Moços (Young Men’s 

Christian Association – YMCA). Além do suporte financeiro, foi nomeado editor-chefe 

da imprensa da YMCA, cargo que manteve até o final de sua vida.65 A YMCA proveu 

auxílio material e ajudou a manter os valores e as tradições da cultura russa dos 

milhares de exilados na Europa, principalmente Berlim e Paris. O contato direto de 

Berdyaev com os líderes do YMCA, a maioria protestante, acabou os influenciando. 

Eles foram responsáveis pela disseminação de suas ideias nos Estados Unidos e no 

resto do mundo.66 

Em 1924, mudou para Paris, onde fundou a Academia Religiosa – Filosófica 

Russa. Em 1925, fundou o jornal filosófico-religioso russo O Arremesso (“The Put” – 

adiciona-se o nome em inglês em virtude de haver diversos e diferentes significados 

para o nome), considerado o mais importante jornal religioso russo jamais publicado. 

Realizava, por sua iniciativa, frequentes reuniões interconfessionais com católicos, 

ortodoxos e protestantes. 

Berdyaev narra uma de suas passagens do tempo da Segunda Guerra, 

quando recebeu a visita de agentes da Gestapo. Berdyaev nunca havia poupado 

ataques ao Social Nacionalismo e o Fascismo, e ao contrário do que aconteceu com 

muitos intelectuais, nunca chegou a ser molestado. No entanto, uma notícia no jornal 

foi veiculada dando conta de que ele havia sido preso. Em virtude dessa publicação, 

os agentes da Gestapo o questionaram sobre a origem de tais rumores. Na 

oportunidade, disseram que queriam assegurá-lo de que as autoridades tinham uma 

atitude benevolente em favor dele. Após manifestar sua surpresa, Berdyaev 
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completou: “Eu acrescentei brincando que, aparentemente, nada poderia remover o 

respeito dos alemães pela filosofia.”67 

Pouco antes de morrer, Berdyaev, em julho de 1947, recebeu o título de 

“Doctor of Divinity”68 honoris causa da Universidade de Cambridge, sendo que, até 

então, apenas dois russos haviam sido agraciados com tamanha honraria, 

Tchaikovsky e Turgenieff.69 Na solenidade, o orador introduziu Berdyaev dizendo: 

“Aqui está o segundo Sócrates”, comprovando o seu prestígio e reconhecimento por 

parte de seus contemporâneos.70 Berdyaev até mesmo teria sido considerado 

candidato ao Prêmio Nobel.71,72 

Berdyaev morreu em 23 de março de 1948, sentado em sua escrivaninha. 

Seu funeral foi uma cerimônia verdadeiramente ecumênica, com a presença de 

ortodoxos, protestantes e católicos.73 

1.3 Contexto 

Apesar de ter vivido considerável parte de sua vida na Europa, Nikolai 

Berdyaev não deixava dúvidas de ser um russo em todos os sentidos. “Ele era filho 

da terra russa, alimentado pela vida e cultura russa. Ele viveu, pensou, e agiu como 

um russo.”74 

Berdyaev sempre demonstrou orgulho de suas origens e admitiu: 

Apesar dos elementos Ocidentais que são ativos em mim, eu pertenço à 
inteligência russa que tem como atitude característica a permanente busca 
da verdade. [...] Eu sou acima de tudo um herdeiro da tradição de 
Dostoievsky e Tolstoy, assim como de Vladimir Solovyev e Nicolas 
Fyodorov.75 

A próxima seção dedica-se à história da Rússia de maneira geral, por meio da 

qual se podem perceber os elementos que caracterizam os russos. “Para 

verdadeiramente entender os ensinamentos religiosos e filosóficos de Berdyaev, é 
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68  Não traduzido por se tratar de um título. 
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75  BERDYAEV, op. cit., p. xiv. 

http://www.berdyaev.com/berdiaev/FrMen%27/berdyaev.html


26 

necessário algum conhecimento da Rússia e dos russos – da sua história, religião, e 

características nacionais.”76 Apresenta, também, a história da filosofia religiosa, de 

modo a facilitar que se situe o pensamento de Berdyaev no contexto intelectual da 

época. 

1.3.1 Breve panorama da Rússia 

Baseado no livro de Michel Vallon77 é possível narrar um rápido e sucinto 

panorama geral histórico da Rússia. 

O território russo foi habitado por diversos povos, vindos dos mais variados 

lugares. As condições geográficas e climáticas tiveram papel definitivo na formação 

e definição das características do povo e da sociedade russa. As estações do ano 

sucedem-se de maneira demarcada, com curtos períodos de primavera, verão e 

outono, seguido de um inverno interminável, em um território imenso, com florestas 

ao Norte e estepes ao Sul, ambas cortadas por muitos rios. 

A riqueza natural do lugar atraía grande gama de migrantes e proporcionava o 

seu estabelecimento no local, fixando morada. No entanto, sobrava ainda muito 

espaço vazio, que os mantinham isolados uns dos outros e do resto do mundo. 

Outro fator decisivo na manutenção do isolamento diz respeito às condições 

das fronteiras, sendo a maior parte delas inóspitas e inacessíveis. Ao Norte, a 

navegação era difícil em razão do congelamento das águas, praticamente o ano 

todo; e ao Sul, havia montanhas intransponíveis e desertos selvagens. O ingresso 

na área pela Sibéria era fácil e, uma vez estando dentro, não havia como impedir o 

avanço dos invasores. 

Tudo isto contribuiu para dar, ao povo russo, as suas características, 

mentalidades, psicologia e crenças, ou seja, credulidade e superstição estimulados 

pelo invisível, suspeita de possíveis inimigos escondidos, sentimento de nostalgia, e 

em decorrência do trabalho duro do dia a dia, eles adquiriram força física e gosto 

pela dominação. 
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O ambiente hostil acabou gerando, no povo russo, um tipo de fé no 

desconhecido que os protegeria da contingência. Esta percepção da presença divina 

e da força espiritual fez com que as pessoas aceitassem a vida como ela lhes era 

dada e desenvolvessem uma atitude de compartilhar com os outros os júbilos e 

pesares, pois sabiam que ali todos estavam fadados ao mesmo destino. A certeza 

da presença divina tornou os russos menos inclinados à racionalização e, em 

decorrência, menos afeitos aos sistemas fechados de filosofia e religião.  

Eles cultivavam tendência à contemplação e interiorização, conduzindo-os, em 

alguma medida, ao asceticismo e misticismo. 

Todo este conjunto de elementos facilitou a aceitação, sem muita resistência, 

do Cristianismo. Ou seja, a cristianização do povo russo foi consequência da 

conversão ao Cristianismo Grego do Príncipe Vladimir, em 987 d.C. De acordo com 

histórias contadas, ele teria sido visitado por representantes do Islã, Judaísmo, 

Catolicismo Romano e Cristianismo Grego e acabou decidindo-se por este último, 

em razão do esplendor da liturgia Grega na Catedral de Santa Sofia, que lhe foi 

relatado por uma delegação enviada à Constantinopla. Como anotou Michel Vallon: 

“É interessante especular sobre o possível curso da história, caso Vladimir tivesse 

decidido em favor do Talmude, do Crescente ou do Vaticano.”78 

O Príncipe Vladimir mandou construir igrejas, monastérios, destruir ídolos 

pagãos, determinou batismos em massa e iniciou a propagação do trabalho 

missionário. 

O Cristianismo mudou profundamente a cultura, a estrutura sociopolítica e as 

relações familiares, ou seja, significou bem mais que apenas uma questão da fé. A 

Igreja moldou a estrutura política da Rússia, introduziu o direito divino dos reis, e 

constituiu fator decisivo para a manutenção da unidade e ordem em momentos de 

crise. 

Durante o período de dominação mongol, a Igreja Ortodoxa foi a única 

instituição preservada de interferência, o que reforçou o sentimento de preservação 

nacional e, a partir de então, Ortodoxo, Cristão e Russo passaram a ser uma coisa 

só. Ainda nesse período, a mística se ampliou em escopo e significado, diversas 

pessoas se retiraram para as florestas, atendendo a um chamado secreto, para se 
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dedicarem a uma vida acética e espiritual. Os monastérios se multiplicaram e 

adquiriam importância, uma vez que, ao seu redor, muitas pessoas se 

estabeleceram em razão da santidade do lugar e pela busca de segurança que 

proporcionavam. 

Com altos e baixos, a Igreja Ortodoxa se manteve em boa posição na Rússia, 

até que sobreveio a revolução bolchevique, a partir da qual seguiu-se uma fase de 

perseguições e fechamento de Igrejas, sendo que a normalidade somente foi 

restabelecida com o fim da União Soviética. 

1.3.2 Filosofia russa  

No que diz respeito ao contexto no qual afloraram as ideias de Berdyaev, é 

fundamental traçar algumas linhas sobre a filosofia russa. 

A delimitação deste trabalho não permite que se faça uma explicação 

detalhada da filosofia russa, no entanto, convém que algumas poucas palavras 

sejam dedicadas ao assunto, uma vez que a tradição filosófica russa influenciou 

grandemente os escritos de Berdyaev.  

No livro História da Filosofia Russa, de Lossky79, que conheceu pessoalmente 

Berdyaev80, tendo com ele embarcado no navio dos filósofos, tem-se um resumo da 

história da filosofia na Rússia e, com base neste, são apresentadas as informações 

a seguir.  

A filosofia foi introduzida na Rússia após a conversão ao Cristianismo, 

ocorrida em 988, com as primeiras traduções, para a língua eslava, dos trabalhos 

dos Pais da Igreja. Estes trabalhos se tornaram a base sobre os quais os clérigos 

russos passaram a desenvolver estudos teológico e filosófico. 

A influência da mística alemã pode ser notada desde os primeiros tempos nos 

escritos, por exemplo, de Grigory Skovoroda (1722-1794), nos quais se encontram 

elementos relativos ao abismo do espírito humano e do ser Divino, do homem 

interno e externo, e da centelha no coração do homem. 
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80  Ibidem, p. 10. 
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O contato com o pensamento ocidental afetou grandemente a relação com a 

Igreja. Ao mesmo tempo em que a nobreza russa conheceu as ideias filosóficas que 

circulavam na Europa, houve um aumento na preocupação quanto ao verdadeiro 

significado do Cristianismo e de como realizá-lo na prática. 

Relacionada a esta busca, a presença da maçonaria também merece 

destaque, com seus fundamentos filosóficos cardinais construídos sobre bases com 

marcas dos místicos. A maçonaria aportou na Rússia na primeira metade do século 

XVIII, e já na segunda metade, se espalhou amplamente. “Os maçons entendiam o 

verdadeiro Cristianismo como desenvolvimento da vida espiritual, moral, 

autoaperfeiçoamento e amor ativo pelo próximo.”81 

O pensamento filosófico russo, propriamente dito, começou a se desenvolver 

no século XIX, sob a influência do idealismo alemão de Kant, Fichte, Schelling e 

Hegel. Os mais destacados representantes desta fase foram M.G.Palov (1773-

1840), D.M.Vellansky (1774-1847), A.I.Galich (1783-1848) e N.I.Nadezhdin (1804-

1856). 

Com os eslavófilos Ivan Kireyevsky (Kireevsky) (1806-1856) e Aleksey 

Stepanovich Khomyakov (1804-1860), o pensamento filosófico russo começou a 

ganhar contornos e características próprias. Para tentar superar o tipo de filosofia 

alemã, eles concentraram forças para realizar “uma interpretação russa do 

Cristianismo, baseada nos trabalhos dos Pais da Igreja Oriental e alimentada pelas 

peculiaridades da vida espiritual russa.”82 

Seguindo este modelo, Vladimir Soloviev (1853-1900) acabou por 

desenvolver o primeiro sistema de filosofia cristã e foi seguido, nesta trilha, por 

diversos filósofos religiosos, entre eles, Nikolai Berdyaev. 

Nesta construção teórica, filosofia e religião encontram-se conjugadas, dando 

ensejo a um modelo que não é exatamente nem filosofia da religião e nem teologia. 

Donald Lowrie assim explica: 

Enquanto grupos similares na Europa ocidental tendem à separação da 
teologia da filosofia, na Rússia as duas foram unidas num original tipo de 
filosofia religiosa caracterizada pela independência da tradição escolástica e 
autoridade da igreja, e por grande liberdade de pensamento, com a filosofia 
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justificando a fé religiosa e a experiência religiosa provendo bases para a 
filosofia.83 

Para melhor compreensão do seu pensamento, faz-se importante anotar que 

a filosofia russa do grupo de intelectuais do qual Berdyaev fazia parte, não tinha 

dissociação entre filosofia e religião. “A filosofia para este ‘grupo de pensadores’ é 

um exercício filosófico e religioso intrínseco – filosofia e religião para estes 

pensadores não pode ser separado.”84 

1.3.3 Era de Prata (Silver Age) 

“Atraído pela vida intelectual da capital russa, em 1904, Berdyaev mudou-se 

para São Petesburgo, que na época era o centro da atividade filosófica, literária, 

cultural e revolucionária.”85 

O período compreendido entre 1890 e 1920 ficou conhecido como Era de 

Prata (Silver Age) e caracteriza-se pela intensa produção intelectual, artística, e 

atividade religiosa, todas elas entrecruzadas, com impacto e influência, umas às 

outras. A mesma ausência de fronteiras claras entre religião e filosofia também 

acontecia com as artes e política. “Por isso, eles olhavam para Dostoievsky não 

somente como um grande novelista russo, mas também como filósofo que 

influenciou o pensamento religioso.”86 

“Apesar de o período ser comumente conhecido como Era de Prata, de 

muitas maneiras foi a Era de Ouro do esoterismo russo.”87 Nesse período, 

intelectuais e artistas aproveitavam-se das lições de ocultismo para utilizá-las no 

processo de inspiração para seus trabalhos. 

“Berdyaev era fascinado por uma das principais ideias dos ensinamentos 

esotéricos, isto é, a existência de certos <poderes ocultos> latentes no homem, com 

base nos quais seria possível conhecer mundos superiores.”88 
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Para explicar a chamada Era de Prata (Silver Age) toma-se por empréstimo a 

definição de Olga Zhukova89: “O projeto filosófico-estético da Era de Prata estava 

dedicado a encontrar um novo tipo de experiência criativa, o qual envolveria 

liberdade artística, conectada com criatividade cultura autônoma, e simultaneamente 

seu significado religioso.”90 

O tema da criatividade, abordado no próximo capítulo, que acompanhou toda 

a obra de Berdyaev, foi diretamente influenciado pela atmosfera deste período. 

1.4 A mística na vida de Berdyaev 

Depois de apresentar o contexto e a vida de Berdyaev, torna-se interessante 

ressaltar alguns dados relacionados à mística. 

Primeiro, vale lembrar que Berdyaev carregava todo o legado do povo russo 

e, nesse conjunto, recebeu a herança da percepção da presença divina, 

especialmente nos períodos de maior dificuldade. 

Dentro da família, por intermédio de seu irmão, tomou contato com o 

ocultismo e vários fenômenos paranormais. A dedicação aos ensinamentos de 

ocultismo se desenvolveu na Era de Prata (Silver Age), e Berdyaev tinha interesse 

especial na parte do ocultismo relacionada à existência de certos poderes ocultos no 

homem, que tornava possível conhecer mundos mais elevados.91 

Durante a Era de Prata (Silver Age), foi comum a exploração, pelos 

intelectuais, de diversos caminhos relativos à mística, desde a mística cristã ao 

ocultismo, e Berdyaev não fugiu dessas experiências.  

Fiel à sua natureza, Berdiaev o espectro de pensamento, desde as ‘novas 
consciências religiosas’ dos Merezhkovskys, aos ‘sectarianismo gnóstico 
dos antroposofistas’, à ‘Ortodoxia mistagógica de Pavel Florensky’, e ao 
final, rejeitou todos eles porque ele não conseguia encontrar congruência 
com sua interpretação da Ortodoxia.92 
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O tipo de arte e pensamento produzido no período da Era de Prata (Silver 

Age) misturava religião, filosofia e política, inspirado em práticas esotéricas variadas. 

Deste conjunto eclético de experiências, ensinamentos e práticas, Berdyaev 

desenvolveu uma ampla visão e conhecimento da mística em geral. Além disso, as 

suas narrativas anteriormente descritas fazem supor que ele próprio tenha tido 

experiências místicas. 

1.5 Conclusão parcial 

Berdyaev viveu em um período de tragédia de guerras e revoluções, e 

eventos de impacto mundial que marcaram o início do século XX. 

Os fatos da vida de Berdyaev pinçados para contar sua vida são os que se 

repetem na maioria das biografias escritas sobre ele, porém, com ênfase na relação 

que apresentam com este trabalho. Os fatos escolhidos, com destaque aos círculos 

que frequentou, às pessoas que conheceu e experiências vividas, de alguma 

maneira, explicam a presença da mística em suas ideias. 

Merecem realce o contato com as lições de ocultismo e a prática de 

atividades paranormais e mediúnicas, às quais teve acesso por intermédio de seu 

irmão, bem como a participação ativa e intensa na efervescência cultural nos anos 

do renascimento cultural russo, conhecido como Era de Prata (Silver Age), quando 

era comum a utilização de práticas ocultas como fonte de inspiração. 

As experiências e o aprendizado obtidos no período da Era de Prata deixaram 

marcas profundas e, em especial no que interessa a este trabalho, imprimiram a 

marca da mística em Berdyaev. Suas ideias são um reflexo da sua trajetória de vida, 

o que poderá ser notado no capítulo seguinte, no qual são abordados os seus 

principais temas. 

Como escreveu Paul Scaringi, “Berdyaev viveu em um fascinante e trágico 

período para a Rússia e Europa. O leitor fará bem em manter em mente este 

contexto enquanto nós exploramos seu entendimento sobre liberdade e o ato criativo 

[...].”93 
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2 CRIATIVIDADE E LIBERDADE EM NIKOLAI BERDYAEV 

2.1 Temas principais de Berdyaev 

Depois da apresentação de Berdyaev, sua biografia e cenário geral, caminha-

se, agora, para a introdução aos temas por meio dos quais ele gravou seu nome na 

história da filosofia religiosa. 

Para entender o pensamento de Berdyaev, importante lembrar que ele se 

insere no campo da filosofia religiosa russa e, embora não se consiga fazer, sem 

desviar-se do escopo do trabalho, uma detalhada explicação do que isto significa, 

vale dedicar algumas rápidas palavras sobre o assunto. 

Conforme mencionado no primeiro capítulo, na parte sobre a filosofia russa, 

Berdyaev fez parte de um grupo de intelectuais que não diferenciava filosofia e 

religião, o que eles exercitavam era filosofia religiosa e não filosofia da religião.  

De maneira simples, pode-se dizer que, enquanto que a filosofia da religião 

constituiria ramo da filosofia que se destina a estudar, racionalmente, a religião; a 

filosofia religiosa seria uma maneira de fazer filosofia, assumindo-se uma postura 

religiosa definida.94 

A filosofia religiosa de Berdyaev, desta forma, tinha reconhecidamente 

contornos da original filosofia religiosa russa.95 Interessante a relação que ele 

apresentou sobre filosofia e religião, que abaixo se transcreve: 

Quando o filósofo é um Cristão crente, é quase inconcebível que sua 
filosofia deva permanecer não afetada pela sua convicção religiosa. O 
místico permanece místico enquanto lida com problemas da filosofia. Da 
mesma forma, o militante ateísta não consegue libertar-se de suas 
convicções antirreligiosas em sua filosofia. Na verdade, a filosofia sempre 
foi positiva ou negativamente religiosa.96 

E, também, inusitado saber que Berdyaev evitava discutir questões que 

envolviam temática religiosa, com pessoas da Igreja, conforme contou Donald 

Lowrie: 

                                                     
94  OLIVEIRA, Juliano Almeida. Transcendência e Religião no pensamento de H. C. de Lima Vaz.  

 2014. Tese (Doutorado em Filosofia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo,  
 2014. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/11665/1/Juliano%20de%  
 20Almeida%20Oliveira.pdf>. Acesso em 25 nov. 2018, p. 223. 

95  SPINKA, 1950, P. 97. 
96  BERDYAEV, 2009c, p. 104. 
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Era típico de Berdyaev que ele nunca discutia ideias religiosas-filosóficas, 
até mesmo aquelas relativas ao papel da igreja, com eclesiásticos. Não era 
do seu temperamento falar teologia com teólogos, e apesar de Bulgakov 
compartilhar com Berdyaev a ideia de Deus-humanidade, os dois homens 
aparentemente nunca consultaram um ao outro sobre a questão. Berdyaev 
preferia misticismo filosófico, se assim se pode chamar, à teologia 
racionalista.97 

Além de filósofo-religioso, Berdyaev se autorreconhecia como 

existencialista.98 Ele descreveu o existencialismo dizendo: 

Existencialismo pode ser definido de várias maneiras, porém a mais 
importante em minha opinião é a descrição do existencialismo que o 
considera como filosofia que não aceita o conhecimento objetificado. 
Existência não pode ser objeto de conhecimento. Objetificação significa 
alienação, perda de individualidade, perda de liberdade, sujeição ao 
comum, e cognição por meio de conceitos.99 

Ele fazia, porém, a ressalva de que considerava o seu tipo de filosofia como 

existencialista100, mas não no sentido de filosofia de vida ou pragmatismo; o seu 

modo de ver o existencialismo foi explicado da seguinte forma: 

Eu sou existencialista porque eu acredito na primazia do subjetivo sobre o 
objetivo, na identidade do conhecimento subjetivo e no subjetivo existente; 
eu sou, ademais, um existencialista porque eu vejo a vida do homem e do 
mundo despedaçados pelas contradições, as quais devem ser enfrentadas 
e preservadas em suas tensões, e os quais nenhum sistema intelectual de 
totalidade fechada e completa, nenhum imanentismo ou otimismo pode 
resolver.101 

Estes aspectos todos merecem ser lembrados quando se analisa o conjunto 

intelectual de Berdyav. 

Berdyaev teve uma produção grande e seu estilo é referido como difícil e 

repetitivo. Diz-se que “É mais fácil descrever a vida de Berdyaev que sua filosofia. 

Isso porque ele nunca seriamente se preocupou – ou valorizou – a exposição 

sistemática em seus escritos. Ele era um pensador intuitivo par excellence.”102 

Berdyaev escreveu muito sobre diversos assuntos e não é concebível tratar 

de toda a sua obra em apenas um trabalho. Este fato foi notado por Marina Bykova, 

que escreveu: 

                                                     
97  LOWRIE, 1960, p. 249. 
98  Sobre o existencialismo de Berdyaev, veja SPINKA, 1950, p. 93-112. 
99  BERDYAEV, Nicolas. Truth and Revelation. Tradução para o inglês R. M. French. New York,  
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100 Idem, 2009c, p. 93. 
101 Ibidem, loc. cit. 
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A produção não busca reconstruir completamente o pensamento filosófico 
de Berdyaev, o que seria impossível em razão do rico e numeroso conteúdo 
de sua filosofia. Em vez disso, procura trazer à luz suas mais interessantes 
ideias e evidenciar as questões não respondidas que requerem paixão, 
comprometimento, e criatividade por parte daqueles que desejam descobrir 
as respostas. É aqui que o próprio Berdyaev via o poder da filosofia e da 
investigação filosófica.103 

A extensão da obra de Berdyaev não permite que toda ela seja abordada no 

contexto deste estudo, obrigando a eleição de apenas algumas delas como 

amostragem. Os temas escolhidos, além de serem os mais conhecidos por aqueles 

que estudam suas ideias, encontram-se relacionados com a mística de Berdyaev, 

que constitui o principal o objeto desta investigação. 

Com exceção das produções sobre política, mais especificamente sobre o 

comunismo, a maior parte dos escritos sobre a obra de Berdyaev versa diretamente 

sobre liberdade e criatividade ou algo relacionado a estes temas. Vale ressaltar que 

o binômio liberdade-criatividade é a sua marca. 

“Num sentido especial, Berdyaev é o filósofo da liberdade por excelência, ‘um 

escravo da liberdade’”104, como definiu Matthew Spinka, o qual deu justamente este 

nome ao seu livro: Nicolas Berdyaev: Escravo da Liberdade. 

Berdyaev reconheceu que “A liberdade do espírito tem sido o tema 

fundamental do pensamento religioso russo”105, e que passou a vida toda dedicado a 

desenvolver uma filosofia da liberdade.106 Disse ele: “Alguns me chamam de filósofo 

da liberdade, e um bispo russo reacionário uma vez me disse que eu era ‘o 

prisioneiro da liberdade’. Eu verdadeiramente amo a liberdade acima de tudo.”107 

O cerne da ideia de Berdyaev sobre liberdade é de que a “Liberdade de 

espírito consiste no fato de que o homem não é determinado por nada além dele 

mesmo.”108 E acrescentou: “A ideia da liberdade é uma das principais ideias do 

Cristianismo. Sem ela, a criação do mundo, a Queda, e Redenção são 

incompreensíveis, e o fenômeno da fé permaneceria inexplicado.”109 

                                                     
103 BYKOVA, 2015, p. 259. 
104 SPINKA, 1950, p. 115. 
105 BERDYAEV, 2009b, p. 156. 
106 Idem, 2009c, p. 46. 
107 Ibidem, loc. cit. 
108 Ibidem, p. 99. 
109 Idem, 2009b, p. 119. 
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A liberdade estaria atrelada à criatividade, assim como o ato criativo 

dependeria da liberdade. “Criatividade, para Berdyaev, é o outro lado da moeda, por 

assim dizer, da liberdade – uma não existe sem a outra.”110 Desta forma, somente se 

poderia entender completamente a ideia de liberdade em conjunto com a formulação 

da criatividade. 

A questão da criatividade era para Berdyaev a gênese de todo o seu 

pensamento. Ele confessou: 

O tema da criatividade e da vocação criativa do homem não é apenas uma 
faceta ou uma das facetas do meu ponto de vista, alcançado como 
resultado de raciocínio filosófico, mas a fonte de todo meu pensamento e 
vida – a experiência interna inicial e iluminação.111 

Referências à criatividade e liberdade permeiam a quase totalidade da obra 

de Berdyaev e, desta forma, torna-se impossível cobrir tudo o que ele escreveu a 

respeito. Embora extremamente interessante e controversa a proposta criatividade-

liberdade, não há condições de ir além da exposição de um breve resumo. A 

abordagem mais aprofundada do pensamento de Berdyaev a respeito da teoria 

liberdade e criatividade, bem como dos temas a ela relacionados, exigiria um projeto 

específico e dedicado, e não cabe no espaço restrito deste trabalho. 

2.2 Criatividade 

A pedra fundamental da teoria de Berdyaev sobre a criatividade estaria 

fincada na ideia de que o homem seria coautor de Deus na criação do mundo. 

Esta crença de que o homem teria o papel de cocriador do mundo teria raiz 

na doutrina da Humanidade Divina, inicialmente formulada no Credo Niceno-

Constantinopolitano, e explorada pelos filósofos russos, em especial por Vladimir 

Solovyov.112 

As teorias da criatividade desenvolvidas por intelectuais como Andrei Bely, 

Sergei Bulgakov, Vyacheslav Ivanov, Ivan Ilyin, Alexei Losev, Vladimir Lossky, 

Nikolai Lossky, Dmitry Merezhkovsky, Vladimir Solovyev, Eugene Trubetskoi, Sergei 

Trubetskoi, Nikolai Fyodorov, Pavel Florensky, Semyon Frank, além do próprio 

                                                     
110 SCARINGI, 2007, p. 97. 
111 BERDYAEV, 2009b, p. 207. 
112 JAKIM, Boris. Foreword do New Edition. In: BERDYAEV, Nicolas. Self-Knowledge: an essay  
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Nikolai Berdyaev, ainda constituiriam o cerne da ontologia da criatividade 

contemporânea. “O maior foco da filosofia religiosa russa do Renascimento era a 

ideia da cultura como experiência criativa de vida, e criatividade como 

autodeterminação de personalidade espiritual [lichnost´] – o modo de justificar a 

vida.”113  

O ineditismo da hipótese de Berdyaev sobre a criatividade reside na relação 

direta com a liberdade. “Criatividade é inseparável de liberdade.”114 “O notável 

intelectual russo, Nikolai Berdyaev, é famoso por sua metafísica da criatividade, a 

qual ele embasa em um inédito conceito de liberdade,”115 afirmou Ol’Ga A. Zhukova. 

Para compreender esta relação criatividade-liberdade, vale a pena recorrer à 

explicação de Michel Vallon116, que tornou um pouco mais acessível esta teoria tão 

complexa. Sua interpretação seguiu no sentido de que, para Berdyaev, a criação 

não estaria completa e o homem seria copartícipe neste processo de 

complementação, sendo que a parte que caberia ao homem seria criar algo novo 

com os dons concedidos por Deus e, também, compartilhar o resultado para o bem 

comum. Berdyaev sempre teria frisado que criatividade significa criar algo novo, que 

não existia antes. Para justificar como isto seria possível, Berdyaev associava a 

criatividade à liberdade meônica (tema também abordado nesta dissertação). A 

formulação de Berdyaev seria, então, de que a criatividade teria origem na liberdade 

meônica, pois somente esta poderia fazer nascer algo verdadeiramente novo. “Em 

outras palavras, é a liberdade meônica que torna a criatividade possível; porém, é a 

resposta do homem ao chamado de Deus que faz a criatividade se tornar real”.117 

Tem-se, desta forma, que a criatividade, o exercício do ato criativo, 

constituiria a resposta do homem ao chamado de Deus para continuar a criação do 

mundo. Deus teria criado o homem à sua imagem e semelhança, livre e abençoado 

com o poder criativo. E “Deus espera pela resposta de amor do homem: Ele espera 

pela livre resposta ao Seu chamado”.118 

                                                     
113 ZHUKOVA, 2015, p. 277. 
114 BERDYAEV, Nicolas. The Meaning of the Creative Act.  San Rafael, CA: Semantron Press,  

 2009h, p. 144. 
115 ZHUKOVA, op. cit., p. 276. 
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117 Ibidem, loc. cit. 
118 Ibidem, p. 100. 
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Deus teria concedido ao homem as graças para que este, atendendo ao  

Seu chamado, cumprisse a sua vocação e realizasse o ato criativo. “Deus deu ao 

homem o dom criativo, o talento, o gênio e também o mundo no, e por meio do qual, 

a atividade criativa é para ser executada.”119 O ato criativo produz resultado real no 

mundo material, quer seja artístico, intelectual ou social, uma vez que  

“[...] a criatividade produz material objetivo no qual a imaginação criativa resfria, 

congela, ou se molda em coisas ou objetos”120. 

A criatividade permitiria que o homem acessasse outros mundos. Berdyaev 

explicou que “O espírito humano se encontra na prisão. Prisão é o que eu chamo 

este mundo, o mundo regido pela necessidade.”121 Este mundo é mau, sem Deus e 

não criado por Ele. O homem tem que se libertar deste mundo porque “Nós não 

somos ‘deste mundo’ e não devemos amar este mundo e o que está neste 

mundo”122. “Liberdade deste ‘mundo’ é a união com o verdadeiro mundo, o 

cosmos.”123. 

Este mundo e o outro mundo mencionado por Berdyaev são, de acordo com 

ele, o mundo natural e o mundo espiritual, e “O homem é o ponto de encontro de 

dois mundos.”124 

Libertar-se deste mundo significa libertar-se do pecado, da escravidão do 

espírito, da sujeição à necessidade e isto se daria por meio da criação de uma nova 

vida, pelo ato criativo. “O ato criativo é sempre liberação e conquista. É uma 

experiência de poder”.125 

Embora tenha escrito inúmeros textos sobre o assunto, Berdyaev, em 

momento algum, definiu ou explicou no que consiste a criatividade. Aliás, 

reconheceu em uma de suas obras que “Para compreender o ato criativo, significa 

reconhecer que ele é inexplicável e sem fundamento.”126 
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Interessante anotar a interpretação de Julia Sineokaya127, que relacionou a 

atividade criativa com o conhecimento de Deus. Segundo ela: “A atividade criativa  

– a qual Berdyaev descreve como a obrigação humana perante Deus –  

é o conhecimento de Deus. As pessoas não podem deixar de criar, senão elas não 

têm razão de ser; elas não ‘remuneram’ o Divino.”128 

A maneira que o homem teria para justificar sua existência seria por meio da 

criatividade, que não é seu direito ou pretensão, e sim o seu dever. No entanto, a 

criatividade precisa ser desvendada, porque corresponderia a uma determinação de 

Deus que se encontra oculta e que viria à tona com a experiência mística.129 

Julia Sineokaya sintetiza sua interpretação mencionando que “A ideia da 

criatividade não é abertamente revelada por Deus, ao invés, é o mais profundo 

segredo, o qual Deus não revela diretamente, mas espera que a pessoa faça a 

revelação por si mesma.”130 

Este entendimento de criatividade como caminho e resultado do 

conhecimento direto de Deus e, portanto, de experiência mística, encontraria 

consonância na afirmação de Berdyaev no sentido de que a “Experiência criativa é 

um tipo especial de experiência e um caminho especial: o êxtase criativo despedaça 

a totalidade do ser do homem – uma explosão em outro mundo.”131 

O tópico da criatividade, assim como o da liberdade que, como mencionado, 

aparece durante toda a produção de Berdyaev, foi inicialmente exposto, com mais 

detalhamento, no livro O Sentido do Ato Criativo. A respeito, escreveu Fabian Linde: 

“[...] eu sou da opinião de que com O Sentido do Ato Criativo, Berdiaev encontrou 

sua voz original, e que sua filosofia posterior consiste basicamente em variações nos 

temas estabelecidos neste trabalho precedente.”132 Berdyaev reconheceu que o livro 

teria particular importância para ele e que suas principais ideias nele tiveram 

lançamento: 
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Todos os temas aos quais eu devotei toda minha vida e trabalho estavam 
contidas ou prefiguradas neste livro: eu nele falei da personalidade do 
homem, liberdade e criatividade, de sua grandeza e dignidade, e de sua 
trágica e aflitiva situação, do desejo de Deus pelo homem e do desejo do 
homem por Deus. Eu tenho escrito muito e, sem dúvida, coisas mais 
maduras desde então, mas nenhuma delas são inspiradas na mesma 
extensão ou expressam a mesma intensidade de pensamento.133 

O livro foi escrito em 1914134, após o retorno a Moscou da primeira viagem 

que Berdyaev fez à Itália, onde esteve em Florença, Roma e Assis135, que muito o 

impressionou. 

Conforme já mencionado, o conceito de criatividade nunca foi definido por 

Berdyaev, pois segundo ele, “O que é criatividade é inexplicável.”136 A falta de 

definição sobre o significado de criatividade não invalidaria suas ideias e nem 

retiraria sua importância. Ademais, a exigência de personalidade criativa no 

moderno modo de produção trouxe à tona a relevância da questão e do discurso da 

criatividade. “A demanda social por personalidades criativas tornou possível se ter 

um novo olhar sobre a herança intelectual de N.A. Berdyaev.”137 

Além de matérias relacionadas à filosofia-religião, como Criatividade e 

Redenção, Criatividade e Misticismo, Criatividade e Gnoseologia, Berdyaev, em O 

Sentido do Ato Criativo, escreveu capítulos sobre temas variados, todos sempre 

diretamente ligados à criatividade, por exemplo, Criatividade e Sexo: Homem e 

Mulher, Criatividade e Amor: Casamento e Família, Criatividade e Estrutura da 

Sociedade. Além, é claro, da abordagem sobre a Arte, que constitui a parte que lhe 

era mais cara.  

O livro O Sentido do Ato Criativo e o desenvolvimento das ideias envolvendo 

o tópico da criatividade apresentam importância capital neste trabalho, porque 

sinalizam sua origem na experiência mística pessoal de Berdyaev. 

Sobre a origem da sua teoria da criatividade, necessário transcrever, embora 

seja uma citação longa, a experiência contada nas palavras do próprio Berdyaev: 
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Como eu disse, eu passei por uma fase de esmagadora experiência de 
pecado, e no retorno desta experiência, a escuridão havia grudado em meu 
entorno. Se eu tivesse seguido este caminho até o final, incapaz de afastar 
seu feitiço maligno, eu teria crescido acostumado à perpétua contemplação 
do pecado, meditando sobre a escuridão, ao invés da visão da luz. Isto é, 
na verdade, o objetivo da vida religiosa, colocar fim nesta atitude opressiva. 
O senso de desânimo e pequenez de espírito deu lugar ao senso de 
exultação. Eu posso lembrar como num dia de verão, pouco antes do 
entardecer, eu fui subitamente tomado por uma força tumultuosa que 
pareceu me arrancar do feitiço opressivo da minha condição desanimada, e 
a luz invadiu todo meu ser. Eu soube, então, que era o exultante chamado 
para a criatividade: dali em diante eu criaria de dentro da liberdade da 
minha alma, como o grande artífice cuja imagem eu projeto.138 

No capítulo anterior, mencionou-se que a aceitação do Cristianismo por 

Berdyaev deu-se após um período de crise e agonia (1905), e que isso aconteceu 

alguns poucos anos antes da publicação de O Sentido do Ato Criativo (1916).  

Em comentário a este evento, Fabian Linde escreveu: 

Ao descrever a experiência única com a qual ela estava conectada, ele faz 
uso da expressão ‘iluminação spiritual’. Esta experiência numinosa pode ser 
tomada adequadamente como o ponto inicial decisivo de suas atividades 
subsequentes como filósofo religioso.139 

Ao falar sobre a própria obra, o autor confidenciou: o livro “[...] foi escrito em 

um momento de um quase êxtase inebriante, um livro no qual meus pensamentos e 

o curso normal dos argumentos filosóficos pareciam se dissolver em visões.”140  

E apesar de ter sido escrito por impulso, sem premeditação e ter resultado num 

trabalho inacabado, complementou: “contém, na forma bruta, todas as minhas ideias 

formativas e dominantes e intuições.”141 

Das ideias desenvolvidas por Berdyaev no livro O Sentido do Ato Criativo, no 

âmbito da proposta deste trabalho, a parte relevante encontra-se no fato de que os 

sinais que originaram a obra e várias de suas teorias futuras, anunciadas neste livro 

de maneira incipiente, indicam as experiências místicas vividas por Berdyaev. 

2.3 Liberdade 

Escravo da liberdade e apóstolo da liberdade eram codinomes de Berdyaev. 

Sem dúvida, de toda a sua obra, o ponto mais estudado e pelo qual ele se tornou 

mais conhecido, é o tema da liberdade. “Num sentido especial, Berdyaev é o filósofo 
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da liberdade por excelência, ‘um escravo da liberdade’. Sua vida inteira e 

pensamento são comentários à pergunta: O que o homem deve dar em troca da sua 

alma?”142 

Berdyaev seria apenas mais um entre tantos que, antes e depois dele, se 

debruçaram sobre essa questão. “Rigorosamente falando, são poucos os 

pensadores nos dois ou três séculos que não falaram da necessidade de 

liberdade.”143 

No entanto, a ideia de liberdade, para Berdyaev, apresenta algumas 

características e consequências que a torna única e, por este motivo, merece 

atenção especial.  

Como já referenciado, Berdyaev repete inúmeras vezes o mesmo assunto em 

seus artigos e livros, principalmente quanto à questão da liberdade, que constitui seu 

tema predileto. No entanto, é no livro Liberdade e O Espírito que a questão da 

liberdade de espírito se apresenta como mote principal.144 

Preliminarmente, Berdyaev chamou atenção para o fato de que ao tratar de 

liberdade, não estava falando de livre arbítrio. Em suas palavras: “Eu não estou, no 

entanto, usando a palavra liberdade aqui no senso corrente entre os filósofos 

profissionais, isto é, não no sentido de ‘livre arbítrio’, mas em um mais profundo e 

metafísico sentido.”145 

O livre arbítrio teria a função de estabelecer uma responsabilidade moral para 

o homem, no sentido de justificar os méritos das boas ações e a existência de 

punição neste mundo e no próximo146. O livre arbítrio diria respeito à existência de 

normas e regras, sendo que o homem escolheria cumpri-las ou não. Em outras 

palavras, o livre arbítrio envolveria uma limitação que vem de fora da pessoa. 

Em menção a Dostoievsky, Berdyaev diz que “este problema da liberdade de 

espírito aparece em sua forma mais profunda e mais precisa. Mas o que preocupava 

Dostoievsky tão seriamente não era a questão do livre-arbítrio, mas algo 
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infinitamente profundo.”147 A liberdade com a qual ele se preocupava, não viria do 

exterior, mas encontraria suas fundações no espírito. “A liberdade do espírito 

consiste no fato de o homem não ser determinado por nada além dele mesmo 

[...].”148 

Berdyaev diferenciava três tipos de liberdade: a) liberdade primária irracional; 

b) liberdade racional; e c) liberdade impregnada pelo amor de Deus.149 

Em explicação sobre as duas primeiras, Berdyaev disse: 

De fato, nós podemos ver que a palavra ‘liberdade’ tem dois diferentes 
significados, por ‘liberdade’ entende-se tanto a inicial e irracional liberdade, 
que é anterior ao bem e ao mal e determina a sua escolha, ou também 
aquela liberdade inteligente que constitui nossa independência final na 
verdade e bondade.150 

A liberdade primária irracional ou liberdade meônica seria “A liberdade 

irracional do homem [...] gerada no ‘nada’, fora do mundo criado por Deus. Este 

‘nada’ não é vazio; é o princípio primário, anterior a Deus e ao mundo [...]”.151 

Sobre o primeiro tipo de liberdade, que receberá tratamento exclusivo na 

próxima seção desta dissertação, Berdyaev explicou que, por ser irracional e 

impenetrável, não garantiria que o homem seguiria pelo caminho certo. Isto porque: 

O primeiro tipo de liberdade não necessariamente significa a adesão à vida 
na verdade e em Deus. Pode significar a escolha do caminho da discórdia e 
ódio, a afirmação de uma parte sobre a outra, o caminho da desunião no 
mundo espiritual, isto é, o caminho do mal.152 

Já o segundo tipo de liberdade, a racional, corresponderia àquela que advém 

da razão, verdade e bondade. Nas palavras de Berdyaev: “É a liberdade com a qual 

o homem está fazendo o seu caminho, o verdadeiro fim da sua ação de vida e o seu 

objetivo final; é a liberdade que um dia deverá ser alcançada por meio do triunfo dos 

mais altos princípios de vida.”153 Este segundo tipo de liberdade diz respeito à 

liberdade de escolha racional, e corresponderia à liberdade trabalhada por 

Dostoievsky ao tratar sobre o embate entre necessidade e liberdade. 
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Enquanto a falta do primeiro tipo de liberdade significaria divisão e desunião, 

e conduziria a uma tirania na organização da vida das pessoas, a falta do segundo 

daria luz a um tipo de sociedade autoritária e arbitrária, com controle da verdade e 

mecanicidade das relações. Estes dois tipos de liberdade não são estanques e se 

inter-relacionam. “O homem natural move-se do primeiro tipo de liberdade para o 

segundo e do segundo para o primeiro, mas por toda parte a liberdade é 

envenenada por dentro e morre.”154 

A solução viria com o terceiro tipo de liberdade, que é a que vem do Cristo. 

“Em Cristo nos é feita a revelação do terceiro tipo de Liberdade, que é a 

reconciliação dos outros dois tipos.”155 “Esta liberdade é completamente diferente do 

primeiro tipo de liberdade por sua união com o amor e por ela ser iluminado por 

dentro.”156 

Este terceiro tipo de liberdade157 corresponderia àquela que aparece em  

A Lenda do Grande Inquisidor, naquilo de se refere à opção livre de escolher por 

Cristo.  

No livro Dostoievsky: Uma Interpretação (1923), Berdyaev falou que  

“[...] existem duas liberdades e não apenas uma, a primeira de escolher entre o bem 

e o mal, e a última no coração do bem – uma liberdade irracional e a liberdade no 

interior da razão.”158 Posteriormente, no livro Liberdade e o Espírito (1927),  

ele desdobrou para três tipos de liberdade – liberdade irracional (esta receberá 

maior atenção em título próprio), liberdade racional e liberdade em Cristo.159  

Para exemplificar as duas últimas, extraiu elementos de A Lenda do Grande 

Inquisidor; ou seja, a liberdade racional corresponderia àquela da tentação do 

Grande Inquisidor, do homem escolher entre a liberdade e a paz e felicidade 

social160, a outra diria respeito à decisão do homem de livremente seguir  

Cristo mencionada pelo Grande Inquisidor.161 
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2.3.1 Liberdade em Dostoievsky 

A admiração de Berdyaev por Dostoievsky chega a tal ponto que ele aclamou 

que “Dostoievsky estava entre os mais brilhantes e iluminados homens de todos os 

tempos”162 e que “Tão grande é o valor de Dostoievsky que tê-lo produzido é, por si, 

justificação suficiente para a existência do povo russo no mundo; e ele vai 

testemunhar em favor de seus compatriotas no julgamento final das nações.”163 

Tamanha importância aparece no fato de que Berdyaev dedicou um livro 

inteiro a Dostoievsky, que recebeu o título de Dostoievsky: Uma Interpretação, no 

qual, a Lenda do Grande Inquisidor mereceu capítulo autônomo com o nome de  

O Grande Inquisidor. Cristo e AntiCristo. Logo de início, Berdyaev afirmou que  

“A Lenda do Grande Inquisidor é o ponto alto do trabalho de Dostoievsky e a 

coroação de sua dialética”.164 

Para Berdyaev, Dostoievsky é, antes de tudo, um antropologista, um 

estudioso da natureza humana, que formulou uma nova ciência do homem até então 

inédita. “Ele sujeita o homem a experimentos espirituais, colocando-o em situações 

não usuais e vai retirando dele todos os pilares de sustentação externos, um em 

seguida do outro, até que toda estrutura social tenha desaparecido.”165 Com isto, ele 

restabelece ao homem a profundidade espiritual que lhe havia sido retirada,  

o acesso ao plano transcendente.166 

A percepção de Vladimir Kantor167 sobre a aproximação entre Berdyaev e 

Dostoievsky é de que: 

A afinidade de visão de mundo entre Berdyaev e Dostoievsky é óbvia. Eles 
compartilham similar paixão, oposição ao totalitarismo e psicose das 
massas, e se esforçaram para ver a realidade transcendental além da 
existência terrena. Esta afinidade é, em si, misteriosa, uma vez que não se 
baseia na imitação ou repetição, mas na compreensão intuitiva dos mesmos 
problemas da existência humana.168 
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Para compreender um pouco mais a respeito da questão da liberdade,  

sob a ótica de Berdyaev, uma maneira produtiva é olhar a interpretação que  

ele faz de Dostoievsky. Sobre esta investigação, Sineokaya mencionou:  

“Como frequentemente ocorre no processo de análise do trabalho de outra pessoa, 

o autor dá dicas do seu próprio sistema filosófico.”169  

A influência de Dostoievsky foi decisiva no desenvolvimento da teoria da 

liberdade. E, no caso, o reconhecimento veio do próprio Berdyaev que proclamou 

que muitos foram os pensadores e autores que nutriram o seu amor pela liberdade 

de espírito, mas “O mais importante de todos foi Dostoievsky, particularmente a sua 

‘Lenda do Grande Inquisidor’.”170 A imagem de Cristo que ele tinha era aquela que 

lhe havia sido revelada na Lenda: 

Dostoievsky fez parte decisiva na minha vida espiritual. A Lenda do Grande 
Inquisitor, em particular, causou tanta impressão na minha mente jovem que 
quando eu me converti para Jesus Cristo, eu O vi sob a aparência que ele 
reveste na Lenda.171 

Ao interpretar a leitura de Berdyaev sobre a obra de Dostoievsky, Maria 

Nemcova Banerjee entendeu que “Como Aliosha, Berdyaev leu ‘A Lenda do Grande 

Inquisidor’ do ponto de vista da fé, como um poema em louvor a Cristo.”172  

A história da Lenda pode ser resumida da seguinte forma: 

Nesta parábola, Cristo retorna à terra, em Sevilha, no tempo da Inquisição. 
Ele faz vários milagres. As pessoas O reconhecem e O adoram, mas Ele é 
preso pelos líderes da Inquisição e condenado à morte na fogueira.  
O Grande Inquisidor vai até Sua cela e faz acusações, explicando como ele, 
o Inquisidor, foi bem-sucedido em ajudar os homens, enquanto Ele, Cristo, 
havia falhado. O Inquisidor constrói sua denúncia contra Jesus sobre as três 
questões que o Satanás fez a Jesus durante a tentação no deserto. Estas 
eram as tentações de transformar pedra em pão, a tentação de se jogar de 
cima do templo e ser salvo pelos anjos, e a tentação de dominar todos os 
reinos do mundo. O Inquisidor afirma que Cristo rejeitou estas três 
tentações em favor da liberdade.173 

Para Berdyaev, na lenda haveria um confronto entre dois princípios 

fundamentais, um contra o outro: liberdade e coerção, crença e descrença no 

sentido da vida, amor divino e compaixão humana, Cristo e Anticristo. 
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O Grande Inquisidor construído por Dostoievsky é uma figura que 

impressiona, “Ele é um dos ‘mártires oprimidos por uma grande pena e amor à 

humanidade’”174, destituído de ambição material, e com ideia única de cuidar dos 

homens. Porém, desvenda Berdyaev: 

Mas ele tem um segredo: ele não acredita em Deus e em nenhum sentido 
na vida que possa dar significado ao sofrimento das pessoas em Seu nome, 
e tendo perdido sua fé, ele enxerga que um grande número de pessoas não 
tem força para suportar o fardo outorgado por Cristo.175 

Como ele não acredita em Deus, também não acredita no homem, já que são 

dois aspectos da mesma fé. O cepticismo com a humanidade pode ser visto quando 

ele fala que os homens procuram mais por milagres que por Deus. 

O fundamental mistério do Grande Inquisidor, para Berdyaev, é que ele não 

trabalha para Cristo, mas sim, para o Anticristo. O Grande Inquisidor é, na verdade, 

um homem seduzido pelo mal, mascarado como bom. O Anticristo se apresenta de 

maneira atrativa, refinada, com aparência de benevolência e, com isso, representa 

perigo para a cristandade, porque o homem passa a acreditar no Anticristo. 

Berdyaev explica que “O desenvolvimento da dialética de Dostoievsky 

depende da antítese do Deus-homem e o Super-Homem, Cristo e Anticristo, e o 

destino dos homens se faz no confronto entre eles”.176 

Um dos dilemas do homem se apresentaria na equação liberdade versus 

necessidade. Sobre a dúvida do homem de abrir mão de sua liberdade e permitir um 

controle tirânico de sua vida, em troca de pão e paz, Berdyaev disse que a escolha 

depende do exercício liberdade racional, aquela de usar a razão para fazer a 

escolha. Nas palavras dele: 

O segundo tipo de liberdade é perseguido pela tentação do Grande 
Inquisidor que pode pertencer tanto à extrema ‘direita’ como à extrema 
‘esquerda’. O homem é libertado do fardo da liberdade de escolha nos 
interesses da paz e felicidade da sociedade e da organização da vida 
humana.177 

Com base no texto da Lenda, Berdyaev fez severas críticas à Igreja por sua 

relação subserviente ao Estado, dizendo que esta fez com que tantas pessoas 
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perdessem sua fé. A igreja estaria cometendo o erro de tentar impor o Cristianismo, 

e isto caracterizaria exatamente o espírito do Grande Inquisidor.178 

A transmutação do Cristo em Anticristo teria ocorrido diversas vezes no curso 

da história, e para Dostoievsky, a teocracia Católica teria sido uma delas. A 

imposição autoritária da Igreja geraria a negação do mistério cristão da liberdade. A 

verdade divina precisaria ser aceita livremente, sem imposições. 

A escolha de seguir Cristo, como constou em A Lenda do Grande Inquisidor, 

deve acontecer, com independência e sem imposições. Como Berdyaev explicou: 

Nosso Senhor dá ao homem a liberdade final, mas o homem deve, primeiro, 
abrir livremente o caminho em direção a ele: ‘Desejastes o livre amor do 
homem, que ele deveria segui-lo livremente, um prisioneiro de boa vontade’ 
– estas são as palavras do Grande Inquisidor. É esta livre escolha do Cristo 
que constitui a dignidade Cristã e dá sentido ao seu ato de fé, o qual é, 
acima de tudo, um ato livre.179 

Esta aceitação livre do Cristo que aparece na Lenda corresponde ao terceiro 

tipo de liberdade que Berdyaev distingue. Na seção anterior, indicou-se que 

Berdyaev elencou três tipos de liberdade, e esta liberdade em Cristo corresponde a 

uma delas. 

“O conceito de liberdade espiritual de Berdyaev – ao mesmo tempo o mais 

trágico e mais grandioso fato sobre o homem – é descendente da Lenda do Grande 

Inquisidor de Dostoievsky.”180 

A conclusão de Berdyaev é a de que “Ninguém antes dele [Dostoievsky] 

identificou, tão fortemente, a imagem de Cristo com a liberdade do espírito, que 

somente a fé pode alcançar”.181 

No entender de Berdyaev, o tema da liberdade seria o cerne da criação de 

Dostoievsky, tendo ele escrito que: 

É surpreendente que até agora não tenha sido suficientemente notado que 
para Dostoievsky o tema do homem e seu destino é, em primeiro lugar, o 
tema da liberdade, que liberdade é o centro de sua concepção de mundo, 
que o seu pathos secreto é o pathos da liberdade.182 
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“Dostoievsky atribui ao homem a habilidade de trilhar o caminho da verdade, 

o qual o levaria através da escuridão e horrores de divisão e catástrofe à liberdade 

definitiva.”183 No entanto, não exime o homem de assumir as responsabilidades e 

pesos decorrentes da liberdade. Conforme “[...] Berdyaev, o paradoxo apresentado 

por Dostoievsky é o de que, de acordo com o plano divino, as pessoas são livres, 

mas que esta liberdade é trágica, compelindo a suportar a carga e ao sofrimento.”184 

As novelas de Dostoievsky, para Berdyaev, seriam experimentos da liberdade 

humana. Ele teria estudado o destino do homem na liberdade, e o destino da 

liberdade no homem.185 “Esta é a trágica história que Dostoievsky conta em seus 

heróis: a deterioração da liberdade em vontade egoísta e autoafirmação desafiadora 

se tornam, daí em diante, ineficazes, inúteis e o esgotamento no individual.”186 

Berdyaev acrescentou que “Os destinos de Raskolnikov e Stavroguin e Kirilov e  

Ivan Karamazov testemunham a verdade disto: a liberdade erroneamente 

administrada foi a queda de todos eles.”187 

Berdyaev conclui que Dostoievsky teria mostrado, em Os Irmãos Karamazov, 

que a atitude egoísta acarreta a negação de Deus, do homem e do mundo, e da 

própria liberdade. A liberdade, à medida que se desenvolve, acaba por se 

autodestruir, por causa da compulsão e da necessidade; a liberdade se converte em 

vontade egoísta, e a vontade egoísta se torna compulsão. O sentido da vida e a 

capacidade de entender a verdade se perdem quando o desleixo e o capricho 

tomam conta. Em decorrência disso, nasce uma organização arbitrária cujo objetivo 

é proporcionar felicidade à sociedade de massa.188 

Como escreveu Berdyaev, Dostoievsky foi o primeiro a perceber que a 

construção desta organização arbitrária já se encontrava latente na ideologia 

revolucionária da inteligência russa. Ele sabia que apesar da aparente preocupação 

com a liberdade, a revolução resultaria em tirania. “A revolução não seria executada 

em nome da liberdade, mas daqueles mesmos princípios que atearam fogo na 
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Inquisição, em nome dos ‘milhares de milhões de crianças’ que devem ser 

felizes”.189 

A liberdade seria retirada do homem em nome de sua própria felicidade, e o 

homem aceitaria abrir mão do controle de sua vida porque teria medo do peso e da 

responsabilidade da liberdade. 

2.3.2 Liberdade meônica 

Conforme mencionado, Berdyaev diferencia três tipos de liberdade, sendo a 

primeira delas, a liberdade irracional; este tipo de liberdade seria gerado no  

Nada (Ungrund).  

Esta concepção foi fundamentada no Nada (Ungrund) de Boehme. “Berdyaev 

emprestou esta concepção de Jacob Boehme190 (1575-1624) que designou este 

princípio primário pelo termo Ungrund (o infundado, o abismo).”191 

A explicação, com as palavras de Berdyaev, é: 

A única concepção de liberdade que eu achei satisfatória foi aquela de 
Jacob Boehme, [...] e eu identifiquei o Ungrund com a liberdade primordial, 
que precede toda determinação ontológica. De acordo com Boehme esta 
liberdade está em Deus; isto é o mais misterioso princípio da vida divina; 
enquanto que eu a concebi fora de Deus, preferindo, como eu faço,  
não falar do indescritível e inefável mistério apofático da vida de Deus.192 

Para Berdyaev, o vazio (o Ungrund de Boehme) é um princípio inicial e 

irracional, que não é mal e nem bom, e que é a fonte de todo tipo de vida do 

universo.193 

De acordo com Michel Vallon, Boehme sustentava que por trás de todo 

universo, tanto físico quanto espiritual, haveria o Nada (Ungrund), que seria anterior 

ao próprio Deus, seria a base indeterminada e incondicionada de Deus e de toda a 

existência.194 “Deve ser dito que o Ungrund ou Divino Nada é uma descrição 

simbólica da realidade que não tem definição lógica.”195 É importante “[...] reiterar 
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que o Ungrund não pode ser apropriado conceitualmente, porque transcende todos 

os conceitos humanos – é um mito, um símbolo.”196 

A teoria de Boehme é acompanhada em grande parte por Berdyaev, no 

entanto, apresenta uma grande diferença que diz respeito à liberdade.  

Enquanto para Boehme a liberdade foi criada por Deus, para Berdyaev, a liberdade 

é infundada, situa-se fora de Deus, portanto, para Berdyaev, a liberdade é incriada. 

Como consequência, Berdyaev identificou dois processos – no primeiro, a existência 

de Deus e da liberdade no Nada (Ungrund); e no segundo, a criação do mundo  

por Deus.197 

A liberdade irracional teria sido gerada no Nada, desconectada com a criação 

do mundo por Deus. “Este nada não é vazio; é o princípio primário anterior a Deus e 

ao mundo, não contendo diferenciação, isto é, não tendo divisão em um número 

definido de elementos.”198 E “Deus criou o mundo do nada, mas também seria 

igualmente verdade dizer Ele o criou da liberdade.”199  

Conforme relatado por Paul Scaringi200 e Brian McKinlay201, Berdyaev 

recebeu várias críticas por sua teoria, algumas relacionadas ao paradoxo de que o 

nada, que tipicamente é definido como não tendo existência, não poderia ser 

entendido como potencialidade; outras, a respeito do problema de a liberdade não 

ser criação de Deus. 

Às primeiras, “Berdyaev respondeu que ‘nada’ não pode ser conhecido por 

meio do pensamento racional e somente pode ser entendido por meio de 

experiência espiritual [...]”202. Às demais, ele defendia que o Nada (Ungrund)  

não tinha posição de Divindade. Em resumo: 

Consequentemente, Berdyaev acreditava que argumentando que o Ungrund 
é além da investigação racional e que o vazio em nada se compara com a 
Deidade (uma vez que é ‘não-coisa’), a acusação de ‘dualismo não-Cristão 
e gnosticismo’ seria insustentável.203 
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A teoria da liberdade mêonica, não criada por Deus, rendeu a Berdyaev 

acirradas críticas, mais que qualquer outra das suas ideias.204 No entanto, com ela, 

Berdyaev entendeu ter conseguido solucionar o problema do mal. 

Ao discorrer sobre o problema do mal, Berdyaev lembra que a presença do 

mal e do sofrimento constitui o mais importante argumento em prol do ateísmo, em 

razão da dificuldade de conciliar as suas existências com a de um Deus Todo-

Poderoso e Misericordioso. No entanto, historicamente, a fé no divino nasceu 

justamente porque o homem sofria e precisava de algo que o retirasse das garras do 

mal. “No mundo, todas as religiões, não apenas aquelas de redenção no sentido 

estrito da palavra, prometem libertação do mal e do sofrimento.”205 

Contrariamente ao que defende o ateísmo, o mal não é obstáculo à fé em 

Deus, mas sim, a prova da existência de Deus e de que este mundo não é o final. 

“Os sofrimentos da vida que atestam a existência do mal constituem a grande escola 

de religião através da qual a humanidade tem que passar.”206 

Berdyaev explica a existência do mal dizendo que: 

O segredo do mal é o segredo da liberdade. [...] Na base do um mundo 
reside a liberdade irracional, nas profundezas do abismo. [...] Este abismo 
esconde todos os tipos de possibilidades. [...] Liberdade é gerada no abismo 
negro, no nada, porém sem liberdade não tem significado. Liberdade faz 
nascer o mal assim como o bem. [...] Liberdade não é criada porque não é 
natureza; liberdade existe antes do mundo começar, é enraizada no nada 
imemorial. Deus é onipotente sobre o ser, mas não sobre o nada, ou sobre 
a liberdade. E é por isso que o mal existe...207 

A questão do mal, para Berdyaev, encontra-se atrelada visceralmente com o 

primeiro tipo de liberdade, a irracional. “Liberdade é a única resposta ao problema da 

justificação de Deus. O problema do mal é o problema da liberdade.”208 

Com outras palavras, ele repete: “Liberdade não é criada porque não é parte 

da natureza; é anterior ao mundo e tem sua origem no vazio original. Deus é Todo-

poderoso em relação ao ser, mas não em relação à não existência e à liberdade; e, 

por isso, o mal existe.”209 

                                                     
204 SPINKA, 1950, p. 121. 
205 BERDYAEV, 2009b, p. 158. 
206 Ibidem, p. 159. 
207 LOWRIE, 1965, p. 187-188. 
208 BERDYAEV, op. cit., p. 160. 
209 Ibidem, loc. cit. 
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Com sua teoria, Berdyaev teria evidenciado uma tragédia, conforme bem 

anotou Maria Cristina Guarnieri:  

Berdiaeff apresenta-nos a autêntica tragédia, que não é só do mundo, é 
também de Deus. Pois se Deus criador é todo poderoso sobre o ser, sobre 
o mundo criado, Ele não é sobre o não ser, sobre a liberdade incriada, que 
lhe fica impenetrável.210 

A teoria de Berdyaev sobre a existência do mal211,212 pode ser sumarizada 

dizendo-se que, antes de tudo, havia apenas o abismo, o vazio, o Nada (Ungrund) 

de Boehme, deste vazio nasceu Deus, o criador, e de onde também surge a 

liberdade. Desta forma, Deus não criou a liberdade; Deus criou o mundo e tudo o 

que existe, mas não a liberdade irracional que já era preexistente.  

No Nada (Ungrund) existe a fagulha potencial de onde foi criado todo o 

universo e todos os seres. O ser é tudo que existe, criado e sustentado por Deus, é 

a potencialidade, existente no nada, que responde ao chamado de Deus e se torna 

ser. Por outro lado, a potencialidade que se rebela contra Deus, não atendendo ao 

Seu convite, é o não ser, a fonte do mal. 

O mal teria origem na liberdade meônica existente no Nada (Ungrund) e não 

teria sido criada por Deus, por consequência, Deus não seria responsável pelo mal. 

O homem foi criado por Deus, mas também pela liberdade irracional e, portanto, tem 

dentro de si a fonte do bem e do mal. “O homem é filho de Deus e filho da liberdade 

– do nada, do não ser [...]. A liberdade meônica consentiu com o ato de criação de 

Deus; o não-ser livremente aceitou ser.”213 

Matthew Spinka explica o posicionamento de Berdyaev da seguinte forma: 

Como a liberdade deriva do Ungrund, Deus não criou a liberdade e, assim 
sendo, em nenhuma medida é responsável por suas consequências.  
Ele não pode ser responsabilizado pelo mau uso da liberdade por parte do 
homem – pelas guerras, sofrimento, injustiça, e pelo mal na ordem do 
mundo.214 

                                                     
210 GUARNIERI, Maria Cristina Mariante. O mal como problema para a razão suficiente: uma reflexão  

 a partir de Kierkegaard e Berdiaeff. Revista Religare, v. 7, n. 1, p. 43-50, mar., 2010. Disponível  
 em: <http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/religare/ article/view/9767>. Acesso em: 25 maio  
 2018, p. 48. 

211 BERDYAEV, 2009f, p. 25  
212 Idem, 2009b, p. 165. 
213 Idem, 2009f, p. 25. 
214 SPINKA, 1950, p. 120. 

http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/religare/%20article/view/9767
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De acordo com Berdyaev, Deus não tem poder algum sobre o mal, “Deus não 

tem poder algum: Ele tem menos poder que um policial. Poder é um fenômeno 

social e não religioso.”215 

Berdyaev ainda acrescenta que a questão do sofrimento e do mal não 

constituem problemas restritos ao âmbito social, são, no entanto, e acima de tudo, 

problemas espirituais. A organização da vida social não garantiria a felicidade 

porque a felicidade não pode ser organizada.216 Em outras palavras, a “Felicidade 

humana não pode ser organizada; nem as contradições trágicas da vida, fatalidades 

humanas, morte, serem racional e tecnicamente controladas; nem o mistério 

essencial da vida pode ser solucionado.”217 

2.4 A mística na obra de Berdyaev 

Na apresentação dos dois temas fundamentais de Berdyaev – liberdade e 

criatividade –, buscou-se chamar atenção para os elementos relacionados à mística. 

A análise sinalizou que no pensamento de Berdyaev encontra-se refletida a 

mística sob duas vertentes, como experiência direta pessoal e influência de autores 

que ele leu e estudou. 

As experiências místicas, as quais ele mesmo vivenciou, transparecem nas 

citações transcritas, nas quais Berdyaev conta situações de iluminação, acesso a 

outro mundo, êxtase inebriante e outras descrições sinônimas. 

O livro O Sentido do Ato Criativo foi reconhecido pelo próprio Berdyaev como 

produto de experiência mística, e o seu mote principal tomado de Angelus Silesius 

(1624-1677), que havia escrito: “Eu sei que sem mim Deus não pode existir um só 

segundo.”218 

No que tange à gênese intelectual, muitos foram os pensadores que 

colaboraram para o resultado final da obra de Berdyaev. Como ele contou em sua 

autobiografia: “Em toda a minha vida, eu li muito e de maneira ampla; eu lia com 

facilidade e rapidez.”219. E sobre a apropriação do conteúdo, ele explicou: 

                                                     
215 BERDYAEV, 2009c, p. 179. 
216 Idem. Spirit and Reality. San Rafael, CA: Semantron Press, 2009e, p. 116. 
217 Ibidem, p. 94. 
218 Idem, 2009c, p. 181. 
219 Ibidem, p. 12. 



55 

Mas eu nunca permaneci passivo no processo de leitura; enquanto eu lia eu 
estava engajado numa constate atividade criativa, que me levava a lembrar, 
não tanto a real matéria do livro, quanto os pensamentos por ele invocados 
em minha mente, direta ou indiretamente.220 

Isto realmente se percebe ao ler os livros de Berdyaev. Quando ele fala de 

outros autores, o faz sob o seu ponto de vista. 

Como Berdyaev relatou, ele leu avidamente e, em suas obras, menciona uma 

diversidade de autores, isto faz com que seja impossível elaborar uma lista definitiva 

daqueles que o influenciaram. 

Boris Jakim refere que o pensamento de Berdyaev foi influenciado não 

apenas por filósofos, como Kant, Hegel, Schopenhauer, Solovyov, e Nietzche,  

mas também por pensadores religiosos e místicos, como Meister Eckhart, Angelus 

Silesius, Franz van Baader, Jakob Boehme e Dostoievsky.221 

De acordo com investigação realizada por Paul Scaringi, “As influências 

teológicas sobre a filosofia da liberdade de Berdyaev decorreram de três fontes 

principais: a mística tradicional Cristã, literatura patrística, e a filosofia religiosa 

russa.”222 

A análise genética da mística de Berdyaev demandaria um estudo próprio em 

virtude da extensão e dificuldade, o que não haveria condições de ser realizado 

neste espaço. 

Em seus livros, Berdyaev faz referência a vários tipos de misticismo e cita 

inúmeros místicos. A título de exemplo, no livro Liberdade e o Espírito, ele menciona 

misticismo ortodoxo, católico, hindu, sufismo, Eckhart, Jacob Boehme, São João da 

Cruz, São Simão, entre outros.223 

Vale lembrar a influência do gnosticismo, porém, deixa-se de fazer maiores 

menções a este respeito, uma vez que não constitui objeto da pesquisa e existe uma 

tese especificamente sobre o gnosticismo de Berdyaev, que já foi referenciada, na 

qual, é importante ressaltar o que mencionou o autor: “Eu não estou tentando nem  

 

                                                     
220 BERDYAEV, 2009c, p. 13. 
221 JAKIM, B. In: A Brief Overview of Nikolai Berdyaev’s Life and Works. In: BERDYAEV, Nicolas.  

 Self- Knowledge: an essay in autobiography. 2. ed. San Rafael, Ca: Semantron Press, 2009c,  
 p. 333. 

222 SCARINGI, 2007, p. 9-10. 
223 BERDYAEV, 2009b, p. 244. 
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estabelecer a origem de, nem rastrear as ligações genealógicas por trás dos 

conceitos de Berdiaev”. E, em nota de rodapé, complementou: “Tal investigação 

revelaria, eu acredito, que Berdiaev é consideravelmente mais em débito com os 

místicos alemães que com os Gnósticos clássicos.”224 

Conforme mencionado, Berdyaev é conhecido por sua teoria da liberdade e 

esta tem como premissa a ideia do Nada (Ungrund), de criação de Jacob Boehme. 

Desta forma, Jacob Boehme, certamente, não foi a única influência no campo da 

mística, mas foi muito decisiva. 

2.5 Conclusão parcial 

No capítulo anterior, procurou-se identificar na vida de Berdyaev os traços 

místicos, e neste, a busca concentrou-se nos temas da liberdade e criatividade. 

A compreensão das ideias de Berdyaev exige que se tenha em mente as 

circunstâncias que o influenciaram, a começar pelas características próprias do povo 

russo. Como relatou Berdyaev, “Apesar dos elementos Ocidentais que estão 

atuantes em mim, eu descendo da inteligência russa, cuja atitude característica é a 

permanente busca pela verdade”.225 

Berdyaev nunca negou que seu pensamento era inspirado em diversos 

autores que ele leu desde muito jovem, no entanto, no que diz respeito à sua visão 

da liberdade de espírito, Dostoievsky foi decisivo. Ao explicar sua teoria da 

liberdade, com frequência, Berdyaev utiliza exemplos extraídos de A Lenda do 

Grande Inquisidor. 

A visão da liberdade de Berdyaev constitui a sua ideia mais conhecida, a 

ponto de ele vir a ser conhecido como escravo da liberdade. Esta teoria foi 

desenvolvida tendo como premissa o Nada (Ungrund), de Jacob Boehme e, com 

esta teoria, Berdyaev tentou explicar a origem do mal e desobrigar Deus da 

responsabilidade pelo mal. 

                                                     
224 LINDE, 2010, p. 46. 
225 BERDYAEV, 2009c, p. xiv. 
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Apurou-se, com a breve análise das suas principais ideias, que a mística no 

pensamento de Berdyaev se revela nos relatos de inspiração para escrever, nos 

quais se apresentam elementos sinalizadores de experiência mística. E também na 

confissão de Berdyaev de ter bebido na fonte dos místicos Angelus Silesius para 

redigir seu livro O Sentido do Ato Criativo, e de Jacob Boehme para desenvolver sua 

teoria da liberdade. 
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3 ARISTOCRACIA ESPIRITUAL 

3.1 Aristocracia 

Aristocracia, no Dicionário de Política de Norberto Bobbio encontra-se 

definida como “Aristokratía, literalmente ‘Governo dos melhores’, é uma das três 

formas clássicas de Governo e precisamente aquela em que o poder (kratos = 

domínio, comando) concentra-se nas mãos dos áristoi, os melhores”.226 Usualmente 

seriam associados à casta dos nobres, muito embora não exista esta identificação. 

De acordo com o Dicionário de Filosofia Política, “A maioria dos autores 

concorda que o conceito de aristocracia tem sua origem em Platão e na 

classificação aristotélica de governo, bem como designa aquela em que o exercício 

do poder se realiza pelos melhores [...]”.227 Em continuação, nesse dicionário 

também consta que “Em Platão, o termo aristocracia se funda na virtude e na 

sabedoria. Caberia, portanto, aos sábios, aos virtuosos, enfim, aos melhores dirigir o 

Estado no rumo do verdadeiro bem”.228 Na classificação aristotélica das formas de 

governo, a aristocracia equivaleria ao poder exercido pelos melhores cidadãos, que 

se distinguiria da monarquia, na qual o governo se restringe nas mãos de um só, e 

também da democracia, que tem o governo do povo. 

A aristocracia, que corresponde ao controle do poder nas mãos dos 

excelentes, é uma emanação do conceito de arete, que remonta aos tempos 

antigos, e normalmente vem traduzido como virtude, por não haver uma palavra 

exata correspondente em português. Arete teria originariamente relação com a 

nobreza cavalheiresca, e diria respeito à força e destreza de guerreiros e, acima de 

tudo, à coragem heróica. Apesar da preponderância do elemento físico, na palavra 

havia também embutido um sentido ético, pois “designam o homem nobre que, na 

vida privada como na guerra, se rege por normas certas de conduta, alheias ao 

comum dos homens”.229  

                                                     
226 BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política.  

 Tradução de Carmen C. Varriale. 5. ed., Brasília, Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa  
 Oficial do Estado, 2000, p. 57. 

227 BARRETO, Vicente de Paulo (coord.). CULLETON, Alfredo (coord. adj.). Dicionário de Filosofia  
 Política. São Leopoldo, RS: Unisinos, 2010, p. 45. 

228 Ibidem, p. 44-45. 
229 JAEGER, Werner. Paideia: A Formação do Homem Grego. Tradução de Artur M. Parreira.  

 Martins Fontes, 1979, p. 25. 
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Na Ilíada e Odisséia de Homero, nas quais o mundo aristocrático e seus 

ideais encontram-se representados, arete tem este significado de bravura, destreza 

e heroísmo dos guerreiros que os homens comuns não têm.230 

O sentido de arete sofreu evolução no período clássico, como decorrência 

das novas exigências da vida social. Conforme historiou Lidia Rodrigo: 

A limitação da areté ao segmento aristocrático manteve-se até o período 
arcaico da história grega. No período clássico esse quadro modificou-se, 
como decorrência da consolidação da polis, uma nova sociedade civil e 
urbana [...]. No quadro político da cidade-Estado democrática, como Atenas, 
em que as decisões eram tomadas por meio de debates em assembleias 
públicas, tornaram-se indispensáveis a habilidade no uso da palavra 
persuasiva e o desenvolvimento de aptidões oratórias.231 

Nessa fase, com os sofistas, arete passou a ter relação com métodos e 

técnicas de adquirir excelência na oratória, na retórica como convencimento, ou 

seja, na arte das palavras. 

Ainda no período clássico desenvolveu-se também um outro sentido do termo 

arete, desta vez, vinculado a Sócrates e Platão, que “priorizavam, com base no 

saber filosófico, uma formação moral orientada pela razão e baseada em princípios 

éticos”.232 

Já para Berdyaev arete teria o sentido mais relacionado à virtude e à nobreza, 

e, por consequência, para ele, aristocracia é: 

A aristocracia é um fenômeno complexo e exige uma complexa avaliação. A 
própria palavra ‘aristocracia’ atrai uma estima favorável. Aristocratas são os 
melhores, os bem-nascidos. Aristocracia é a seleção dos melhores, dos 
bem-nascidos.233  

Aristocracia, seria possível dizer, corresponderia a um grupo seleto de 

indivíduos que seriam possuidores de algumas características especiais que os 

distinguiria dos demais, e por serem dotados de algo a mais que a maioria dos 

homens não detinha, acabariam por serem os responsáveis por comandar a vida do 

restante das pessoas comuns. 

                                                     
230 RODRIGO, Lidia Maria. A Areté como ideal formativo da Paideia Grega. Revista Sul-Americana  

 de Filosofia e Educação – RESAFE. n. 26, maio-out., 2016, p. 120-132. Disponível em: 
 <http://periodicos.unb.br/index.php/resafe/article/view/19496>. Acesso em: 30 nov. 2018. p. 121. 

231  Ibidem, p. 123. 
232  Ibidem, p. 125. 
233  BERDYAV, Nicolas. Slavery and Freedom.  2. ed., San Rafael, CA: Semantron Press, 2009d,  

  p. 173. 
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A ideia corrente é no sentido de que, no curso da história, o grupo formado 

pelas pessoas comuns teria sempre sido explorado pela minoria. De acordo com 

Berdyaev234, no entanto, diversamente do preconceito que se faz da aristocracia,  

a vontade que se impõe é a do homem médio e não a dos diferenciados. 

No decorrer deste capítulo, apresenta-se quem são os diferentes que 

integram a aristocracia espiritual e costura-se a relação destes com a sociedade e a 

Igreja235. Por fim, caberá a análise do conceito de aristocracia espiritual236 e a 

concepção de mística que dele emerge, que corresponde ao objeto principal deste 

trabalho. 

3.2 Aristocracia espiritual 

O conceito de aristocracia espiritual foi desenvolvido por Berdyaev em seu 

livro Liberdade e Espírito237, no qual ele explicou que existiria uma hierarquia natural 

de dons e temperamentos espirituais, que geraria a diferença entre seres com 

preponderância do espírito238 e os outros que ele denomina de homem natural. Para 

Berdyaev, as pessoas com supremacia do espírito formariam a aristocracia 

espiritual. 

Interessante ressaltar que, por diversas vezes, Berdyaev escreveu se 

posicionando contrariamente ao gnosticismo239, no entanto, ao que tudo indica, ele 

teria pegado a semente do conceito de aristocracia espiritual justamente desta fonte. 

Isto, inclusive, lhe teria rendido diversas críticas, entre as quais uma situação que 

Fabian Linde contou: “Para ilustrar este ponto, Bourke refere à ideia de Berdyaev de 

                                                     
234 BERDYAEV, 2009b, p. xi. 
235 O termo Igreja, neste trabalho, é empregado em sentido amplo, como comunidade, corpo social  

 organizado de Cristãos. 
236 Necessário ressalvar que este trabalho não apresenta relação com o termo aristocracia espiritual  

 empregado por Marx Weber.  
 Cf. WEBER, Marx. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 2005, p. 110. Disponível em: 
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/370450/mod_resource/content/1/Weber%2C%20M.%20A
%20%C3%A9tica%20protestante%20e%20o%20esp%C3%ADrito%20do%20capitalismo.pdf>.  
 Acesso em: 30 out. 2018. 

237 BERDYAEV, op. cit., p. xv. 
238 Não seria possível, dentro das fronteiras deste projeto, tentar explicar o que Berdyaev quer dizer  

 ao utilizar a palavra espírito. Sobre o assunto, Cf. BERDYAEV, 2009b, p. 1-51 e BERDYAEV,  
 2009e, p. 7-68. 

239 Sobre Berdyaev e o gnosticismo Cf. LINDE, 2010. 
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uma ‘aristocracia do espírito’, a qual, ele insinua, sugere uma inaceitável forma de 

elitismo, supostamente baseada no Gnosticismo”.240 

De acordo com Berdyaev, o grande erro dos antigos gnósticos situava-se no 

seu orgulho espiritual, para eles, as pessoas que eram espiritualmente predispostas 

se destacariam eternamente dos meros naturais ou carnais, que estariam  

“[...] condenados a permanecer na superficialidade da existência [...]”241, sem poder 

ter acesso ao mundo de Deus e à salvação.  

Os antigos gnósticos242 não aceitariam a ideia de que todos, sem distinção, 

teriam direito à salvação e ao reino de Deus anunciados por Cristo, e, em razão 

desta soberba, receberam a condenação da Igreja, que segundo Berdyaev, teria 

sido uma decisão acertada, uma vez que “A Igreja corretamente condenou o orgulho 

dos Gnósticos, seu ponto de vista dualístico sem esperança, e a atitude não fraternal 

e sem amor revelada para com seus companheiros e o mundo em geral”.243 

A forma como Berdyaev elaborou a explicação de sua ideia, com menção a 

pessoas de temperamento espiritual e às demais de temperamento natural ou 

carnal, seria um indício de que realmente a inspiração do conceito de aristocracia 

espiritual teria origem nos gnósticos. 

Como dito acima, o conceito de aristocracia espiritual foi apresentado no livro 

Liberdade e Espírito, e o assunto foi retomado no livro Escravidão e Liberdade 

(posterior ao Liberdade e Espírito). Também no livro O Destino do Homem244,  

o termo aristocracia espiritual pode ser encontrado, desta vez, sem maior 

detalhamento, e inserido na discussão a respeito da ética da lei. 

Nas fontes secundárias, o termo aristocracia espiritual foi localizado em artigo 

de Marina Kiseleva a respeito das decisões intelectuais de Berdyaev, “[...] que 

indicam sua adoção ao Marxismo, idealismo, e crenças religiosas místicas Cristãs 

[...]”.245 Nesse trabalho, a autora interpreta que Berdyav teria criado o conceito de  

 

                                                     
240 LINDE, 2010, p. 17. 
241 BERDYAEV, 2009b, p. xv. 
242 O conceito de Gnose é extremamente complexo e não cabe nos limites deste trabalho.  

 Cf. FRAIVE, 1934, p. 19-23. 
243 BERDYAEV, op. cit., p. xvi. 
244 Idem, 2009f, p. 96. 
245 KISELEVA, 2015, p. 305. 
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aristocracia espiritual para resolver o problema da liberdade e igualdade social, do 

individual e coletivo. Segundo ela: 

Berdyav coloca a ‘aristocracia espiritual’ no centro da sua ética idealista, 
elevando-a acima da moralidade de grupos e classes. Aristocracia espiritual 
se tornou o novo caminho por trás do progresso pessoal em direção à 
autorrealização, preocupado com seus próprios passos de desenvolvimento 
pessoal, o qual conduz à efetivação do dever pessoal de realização da ‘lei 
do seu ‘Eu’’.246  

Outro autor que mencionou o conceito foi Vladimir Porus247, em texto 

dedicado à análise das ideias de Berdyaev relacionadas às origens espirituais da 

revolução russa de 1917.248 Sua conclusão foi no sentido de que os aristocratas 

espirituais seriam os verdadeiros detentores do espírito revolucionário, o qual não 

poderia ser contido, quer pela falsa revolução da inteligência demoníaca, quer pelas 

massas sem rumo. 

Não se pode deixar de mencionar o artigo de Luiz Felipe Pondé, no qual o 

conceito de aristocracia espiritual de Berdyaev recebeu especial atenção e foi 

descrito da seguinte maneira: 

O filósofo russo Nicolai Berdiaev (séculos XIX e XX) desenvolveu um 
conceito que chamava de aristocracia espiritual, que, às vezes, também 
denominava espiritualidade gnóstica, não no sentido de acosmismo, mas de 
que certas pessoas têm uma experiência com o transcendente que escapa 
dos limites da espiritualidade patrimonial (a institucional e histórica), e foge 
dos limites normativos. Para Berdiaev, esses aristocratas espirituais são 
seres que caminham deslocados do bando e padecem da solidão de 
conhecerem Deus para além dos limites humanos. Por sua vez, o bando 
depende deles como conhecedores da espiritualidade profunda de suas 
crenças, mas os temem justamente pela dissociação que apresentam para 
com as necessidades normativas do convívio social.249 

Para explicar o conceito, Berdyaev desenvolveu o paralelo da aristocracia 

social e aristocracia espiritual250 no livro Escravidão e Liberdade, no qual, na 

introdução, ele explicou ter sido resultado de uma longa jornada filosófica em busca 

da verdade e da luta em prol da transformação dos valores.251  
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Berdyaev traçou esta comparação dizendo que “É necessário fazer a 

distinção entre aristocracia no sentido social e no sentido espiritual.”252 A começar 

pela aristocracia social, esta “ganha corpo na vida social do dia a dia e é 

subordinada às leis das rotinas sociais”253. A aristocracia social seria composta por 

pessoas que adquiriam esta condição por herança e tradição familiar, na qual impera 

o orgulho do sangue e da raça a qual pertencem, este brio tornaria bastante difícil a 

atitude fraternal da aristocracia com o povo. 

Algumas das características da aristocracia social apontadas por Berdyaev: 

Peculiar insolência, comportamento arrogante com os socialmente 
inferiores, desprezo pelo trabalho, orgulho racial que não corresponde às 
qualidades pessoais, exclusividade de casta, indiferença com o movimento 
do mundo, preocupação exclusiva com o passado (‘de onde’ e não ‘para 
onde’), autoisolamento.254 

No entanto, para ele, “Seria injusto e inverdade considerar a aristocracia 

social como sempre má”. Os membros da aristocracia social apresentariam também 

admiráveis qualidades positivas, teriam sido os primeiros na sociedade humana a 

desenvolver o sentimento de dignidade e honra, eles carregariam atributos de 

nobreza, magnanimidade e boa educação. 

Ao contrário da aristocracia social, que teria base no grupo, no conjunto de 

pessoas de qualidades raciais e propriedades recebidas por herança, a aristocracia 

espiritual encontraria princípio no personalismo.255 “A aristocracia espiritual ao 

contrário da aristocracia social é uma aristocracia pessoal, uma aristocracia de 

nobreza pessoal, qualidades e dons pessoais.”256 Além disso, “O personalismo 

pressupõe uma aristocracia de qualidades pessoais que são contrárias a qualquer 

forma de mistura com a massa desqualificada [...].”257 

A respeito do que Berdyaev chamou de massa, faz-se necessário explicar 

que, ao utilizar este termo, ele não pretendia se referir à classe trabalhadora ou ao 

povo, pois da definição não teria raiz social, mas ligada a traços psicológicos.  
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A massa seria, desta forma, composta por homens com falta de personalidade, nos 

quais preponderariam a imitação e repetitividade, além disso, mudariam de partido 

de acordo com as forças do momento e seriam susceptíveis de contaminação 

mental.258 

Berdyaev, como comprova sua biografia, fazia parte da aristocracia social e 

não reconhecia nesta a verdadeira aristocracia do espírito. Como ele constatou:  

“Eu era incapaz de reconhecer a verdadeira aristocracia, isto é, a aristocracia do 

espírito, na sociedade aristocrática da qual eu faço parte”.259 

A aristocracia espiritual não conseguiria se reconciliar com a rotina do lugar-

comum e com as limitações da existência do homem médio. Os seus integrantes 

teriam como distintivo a magnanimidade e o autossacrifício. “Verdadeira aristocracia 

não é um direito ou um privilégio; ela não pede nada para si; ela dá; ela se impõe 

responsabilidade e obrigação de servir”.260 

Na vida objetiva, comum, do dia a dia, a aristocracia espiritual se doaria e se 

autossacrificaria, enquanto que a massa de pessoas comuns se restringiria a exigir, 

demandar e vindicar, sem nada retribuir. “A aristocracia é espírito; matéria é sempre 

plebeia. Aristocracia real é aristocracia que se curva, uma aristocracia do 

sacrifício”.261 “O sentimento de culpa, e o sentimento de compaixão, são sentimentos 

aristocráticos. O sentimento de ser prejudicado e ofendido e o sentimento de inveja 

são plebeus.”262 

Berdyaev entendia que o Estado, a família, a lei, as escolas e a organização 

da Igreja teriam sido criados em favor da coletividade do homem médio, e para este 

grupo, o conhecimento e a moralidade, os dogmas e cultos teriam sido adaptados.263 

“Nunca é para a aristocracia espiritual que os governos são estabelecidos, as 

constituições elaboradas, e os sistemas de aprendizado ou técnicas de criação são 

desenvolvidos”.264 
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Da mesma maneira que o mundo objetivo teria sido organizado para o 

benefício do homem médio, para a grande massa, o mesmo teria ocorrido com a 

religião e as Igrejas.265 

Conforme mencionado, enquanto os gnósticos pregavam uma separação 

intransponível entre os espirituais e os mundanos, a Igreja advogava a salvação 

para toda humanidade. Além da salvação, o cristianismo ainda teria popularizado a 

imortalidade. Berdyaev lembrou que, em certa época, no Egito, somente o rei era 

imortal, todos os demais eram mortais; na Grécia, apenas os deuses, os 

semideuses, os heróis e super-homens eram tidos como imortais, o restante era 

mortal. Com o cristianismo, teria havido uma modificação desta restrição, pois teria 

passado a garantir a todos a imortalidade, ou seja, teria democratizado a 

imortalidade.266 Desta forma, o cristianismo “[...] se cristalizou em uma religião que é 

ao mesmo tempo objetiva e popular, social e coletiva.”267 

As pessoas que haviam conquistado alto grau de espiritualidade não 

encontrariam eco neste tipo de religião. De acordo com Berdyaev: 

O homem que alcançou a vitória definitiva sobre a sedutora tentação do 
humanismo, que descobriu a fantasia oca da deificação do homem pelo 
homem, nunca pode abandonar a liberdade que o trouxe para Deus nem a 
experiência definitiva que o libertou do poder do mal.268 

A Igreja, com sua religião de quantidade, institucionalizada, hierarquizada e 

repleta de regras destinadas ao homem comum não atenderia às necessidades da 

aristocracia espiritual. A “Religião dirige-se para a massa da humanidade;  

é, por natureza, social, guia e organiza a vida das pessoas e comunidades;  

tem necessidade de leis, cânones, dogma, normas culturais e morais”.269 

Ao lado deste modelo formal de religião, “Todas as grandes religiões 

desenvolveram suas próprias particulares formas de misticismo [...]”.270  

Para Berdyaev, religião é democrática e misticismo é aristocrático.271 A parte 

sacramental seria dirigida para a coletividade, enquanto o desenvolvimento criativo, 

a mística, permaneceria restrito à aristocracia espiritual. Ele entendia que: 
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O conservadorismo da Igreja é democrático por natureza; ele ‘preserva’ 
para o bem do homem médio e as massas. De outro lado, o espírito criativo 
na vida religiosa possui uma qualidade aristocrática, ousando dizer, que 
somente é revelada para a minoria dos eleitos.272 

A religião, no formato das Igrejas estabelecidas, se destinaria ao coletivo e 

não atenderia aos anseios da aristocracia espiritual, até porque, como se verá 

adiante, esta teria dificuldade de se adequar à vida social institucionalizada.  

Para a aristocracia espiritual estaria destinada a mística. 

3.3 Aristocratas espirituais e personalidade mística 

Para explicar quem são os aristocratas do espírito, Berdyaev formulou uma 

distinção entre as pessoas que teriam estado de espírito democrático, daquelas que 

possuiriam estado de espírito aristocrático, que equivalem aos homens naturais e 

espirituais respectivamente. 

Os imbuídos do espírito democrático corresponderiam à maioria da 

sociedade, à grande coletividade que sempre predominou na história. “É o homem 

médio, o típico produto das massas, o qual dominou a história, e o qual sempre 

sustentou que tudo deveria ser feito para ele e que tudo deveria ser reduzido ao 

nível de seus interesses”.273 

Incluídos neste conjunto, poderiam ser encontrados tanto os conservadores 

como os revolucionários, de esquerda ou de direita, monarquistas e democratas. 

“Para este coletivo social, para a humanidade em massa, a hierarquia da autoridade 

é mantida e as antigas instituições são preservadas”.274 Também para eles, que as 

instituições seriam alteradas e as revoluções detonadas. 

A relação entre os de espírito democrático com os de espírito aristocrático 

teria sido marcada pela prevalência dos primeiros. “O coletivo, a maioria 

‘quantitativa’, sempre oprimiu e perseguiu, na história, a minoria ‘qualitativa’, a qual 

possui o Eros divino e é composta de indivíduos verdadeiramente espirituais cujas 

vidas são devotadas aos mais altos objetivos”.275 
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Além das pessoas de espírito democrático, existiriam também os de espírito 

aristocrático, que adviriam da esfera da individualidade espiritual, da minoria eleita, 

cuja importância na história seria muito mais difícil de descobrir em razão da 

predominância do coletivo, da massa, da grande parte da sociedade. 

Ingressar ou pertencer à aristocracia espiritual não seria uma escolha ou 

opção. “Evidentemente, a aristocracia do espírito, os eleitos que vivem com o Eros 

divino, pertencem à raça de Adão que sofreu a queda, e sofrem desta maneira as 

consequências do pecado que eles têm que expiar.”276 Sobre a sina de fazer parte 

da aristocracia espiritual, Berdyaev escreveu: 

[...] aqueles que pertencem à aristocracia do espírito, os quais não são 
responsáveis pelas qualidades que possuem, na verdade têm um amargo e 
trágico destino no mundo, porque eles não conseguem se adaptar a 
nenhuma das convenções e sistemas de pensamento do homem médio. 
Eles são uma raça de homens que sempre foram oprimidos e 
perseguidos.277 

Os aristocratas espirituais são os homens solitários e temidos porque  

“[...] são seres que caminham deslocados do bando e padecem da solidão de 

conhecerem Deus para além dos limites humanos”.278 

A aristocracia social, com suas virtudes de dignidade, honra, nobreza, 

magnanimidade e boa educação, seria, de acordo com Berdyaev, responsável por 

transmiti-las ao povo em geral. Sua formulação é no sentido de que “As qualidades 

superiores e realizações não podem ser atingidas todas de uma vez pela vasta 

massa humana”.279 O processo teria início em um pequeno grupo, no qual seriam 

desenvolvidos os sentimentos e moral mais refinados e, depois, transmitidos e 

ensinados à grande massa. Para ele, “A cultura sempre toma forma e alcança níveis 

mais altos pelo caminho da aristocracia”.280 

Da mesma forma, estariam os aristocratas espirituais imbuídos do encargo de 

propagar os mais elevados princípios espirituais e de liberdade. Ele defendia que  

“A aristocracia da liberdade, a aristocracia da dignidade pessoal deve ser transferida 

para todas as pessoas, a cada homem, porque ele é um homem”.281 
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Apesar da solidão e de não se adaptarem aos modelos de sociedade, 

instituições e formalidade, os aristocratas espirituais teriam a responsabilidade de 

conduzir o destino da grande massa. Sobre este dilema, Pondé mencionou que  

“Por sua vez, o bando depende deles como conhecedores da espiritualidade 

profunda de suas crenças, mas os temem justamente pela dissociação que 

apresentam para com as necessidades normativas do convívio social.”282 

Os aristocratas espirituais, explicou Berdyaev, não ocupariam nenhuma 

posição especial na sociedade, porque eles não seriam uma espécie com vocação 

de dominação, de controle, de subjugação, pois os verdadeiros aristocratas 

espirituais não fariam parte de uma relação que envolve posições de mestre e 

escravo.283 Apesar de não fazerem parte das estruturas de poder e das 

congregações institucionalizadas, isto não significa que eles permaneceriam 

fechados, restritos ao seu grupo, sem comunicação externa. Eles se manifestariam 

de outra maneira: 

Porém, ela [aristocracia espiritual] se expressa em uma perspectiva 
diferente, não na luz da sociedade, mas na luz da comunhão, não na luz da 
socialização, mas na luz da comunicação, na personalista comunidade de 
pessoas, a comunhão do ‘Eu’ com o ‘Tu’, mas não com ‘ele’, não com um 
objeto.284 

Sobre a fortuna de ser um aristocrata do espírito, Berdyaev contou que  

“têm na verdade um amargo e trágico destino no mundo”.285 “Eles não podem se 

isolar ‘do mundo’ e, assim sendo, devem suportar o peso dele, e servirem à causa 

universal da liberdade e da civilização”.286 

Em artigo intitulado Um esboço de uma personalidade mística287, Luiz Felipe 

Pondé apresentou o que, para ele, constitui a mais importante insígnia da 

personalidade mística, e o fez nos seguintes termos: 

Enfim, o ‘pecado’ máximo: a personalidade mística não parece padecer da 
falta de sentido da vida, doença endêmica da condição humana, porque o 
místico caminha entre o milagre da existência e o mistério último que banha 
mesmo os elementos mais comuns do dia a dia. A consciência da 
contingência não produz desespero, mas sim a percepção da graça da  
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consciência em si. Fosse resumir esta personalidade, diria que é uma 
testemunha do milagre, seja ele cego, seja ele criado, para além de sua 
vontade de sê-lo. Caminha no seio do vazio, sustentado pela doçura do 
Eterno. Assim como quem anda pelo vale das sombras...288 

Luiz Felipe Pondé289 abordou o que seria uma personalidade mística, dando 

amostras de elementos constantes nas pessoas identificadas como místicas. Em 

linhas gerais, poderiam ser destacados: a) ter experiências, coisas que acontecem; 

b) consciência da presença de Deus; c) mudança da vida cotidiana; d) sentido da 

vida; e) amor espontâneo pelo mundo; f) solidão; g) enfrentamento da contingência; 

e h) coragem (autoconfiança). 

A grande maioria destes elementos aparece na descrição que Berdyaev faz 

dos aristocratas espirituais. Não obstante ser um pouco longa, neste caso, a 

transcrição exata das palavras de Berdyaev se apresenta essencial. Ele explicou a 

personalidade do aristocrata espiritual enunciando: 

O homem ‘espiritual’ não tem direito de se orgulhar da circunstância e se 
gabar de sua própria superioridade sobre o homem ‘natural’. Ele, na 
verdade, não é nem melhor nem dotado de grande mérito. Tais pessoas 
são, na maioria dos casos, as mais infelizes neste mundo; eles foram feitos 
para suportar pesadas responsabilidades e eles são atormentados com 
grandes contradições. Eles conseguem com grande dificuldade harmonizar 
a personalidade, e ao mesmo tempo acham difícil alcançar o estado de 
estabilidade e equilíbrio em relação ao mundo que os rodeia. Eles são 
também mais solitários. Mas a diferença entre dons espirituais e índoles é 
determinada por Deus e não pelo homem. 

Além do excerto acima reproduzido, em diversas oportunidades, Berdyaev, ao 

falar sobre os integrantes da aristocracia espiritual, faz referência a atributos 

prevalentes na personalidade mística. A título de exemplo, “A espécie aristocrática é 

extraordinariamente sensível e sofre muito”290, “[...] [Seus] interesses são centrados 

em outros mundos e na criação de valores os quais não servem a nada para o 

homem médio [...]”, “Existem homens de dons peculiares os quais possuem 

entendimento místico do mundo que é bem diferente de qualquer santidade.”291 “[...] 

eles têm uma organização espiritual diferente, que é de uma só vez mais sensível, 

mais complexa, e mais sutil que do que dos ‘paquidermes’ da raça democrática.”292 
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Berdyaev acrescentou, e ressaltou por diversas vezes, a capacidade de sofrer 

pelos outros como indicativo da personalidade dos aristocratas espirituais. E o fez 

dizendo: “A suscetível consciência do mal e a capacidade de sofrer são um dos 

atributos do homem espiritual”293 e, “O raro e insigne homem que é agraciado com 

dons especiais não é um homem a quem tudo é permitido. Ao contrário, ele é um 

homem a quem nada é permitido”.294 

Depois da análise destas transcrições, não seria despropositado, portanto, 

considerar que a descrição dos membros da aristocracia espiritual corresponderia à 

descrição de uma personalidade mística, o que, por consequência, conduziria à 

conclusão de que os aristocratas espirituais seriam pessoas que receberam o dom 

da experiência mística. Importante notar que, dentre o rol de traços da personalidade 

mística dos integrantes da aristocracia espiritual, Berdyaev imprime destaque à 

solidão. 

Os aristocratas espirituais não conseguiriam se adaptar à vida e à 

organização da rotina diária, como já discutido, no entanto, além disso, por eles não 

se sentirem pertencentes a este mundo, não conseguiriam estabelecer vínculos e 

serem compreendidos pelas pessoas comuns. 

Esta complexa percepção de solidão foi confessada por Berdyaev, ao dizer 

que ele sempre esteve em contato com outras pessoas, quer no campo intelectual 

que no social, porém, mesmo acompanhado, ele se sentia sozinho. Por ele ser uma 

pessoa reservada e não transparecer quem ele realmente era, os outros formavam 

uma ideia equivocada de quem ele era, favorável ou não.295 A dor e o 

estranhamento do mundo não o faziam indiferente aos demais e, às vezes, 

conseguia superar a solidão e interagir com as outras pessoas. Contudo, esta 

experiência assemelhava-se à viagem para terras estrangeiras e, depois, o retorno 

para a terra natal.296 

Berdyaev havia herdado o título de Conde e, portanto, indiscutivelmente, fazia 

parte da aristocracia social. Neste ponto, a questão que se coloca é se ele também 

fazia parte da aristocracia espiritual ou, em outras palavras, se Berdyaev poderia ser 

considerado um místico. 
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Para responder a esta dúvida, faz-se necessário estabelecer alguma 

estratégia e, por este motivo, entendeu-se produtivo tomar por base o modelo de 

estudo realizado por Fabian Linde,297 que buscou extrair os sinais que apontassem 

em que medida a filosofia religiosa de Berdyaev poderia ser chamada de esotérica. 

Não obstante esoterismo298 e misticismo não serem sinônimos, o trabalho realizado 

por Fabian Linde serve como estrutura e ponto de partida. Em outras palavras, o 

procedimento que Fabian Linde adotou para investigar os traços de esoterismo em 

Berdyaev será, aqui, utilizado para procurar os elementos relacionados à mística. 

Na pesquisa empreendida por Fabian Linde, foram destacadas três 

perspectivas: a) cultural e contextual; b) teórica; e c) intencional. O autor buscou os 

elementos relativos ao esoterismo em Berdyaev, a começar com a verificação do 

contexto e cultura; na sequência, avaliou o quadro teórico, ou seja, as ideias e 

pensamentos; por fim, fez uma devassa no autoentendimento e atitude pessoal de 

Berdyaev em relação ao esoterismo.299 

Como resultado, no que diz respeito ao cenário da vida de Berdyaev, foram 

sublinhados ensinamentos sobre ocultismo e as experiências paranormais e 

mediúnicas que Berdyaev teve por intermédio de seu irmão. E, em acréscimo, o fato 

de Berdyaev ter vivido a Era de Prata (Silver Age), na qual era comum a utilização 

de ensinamentos de ocultismo no processo de inspiração. Na mesma época, 

Berdyaev teria estudado esoterismo na Sociedade Teosófica.300 

Para a análise da caracterização do pensamento teórico de Berdyaev em 

relação ao esoterismo, Fabian Linde utilizou como régua “[...] a clássica delineação 

de Fraivre sobre os elementos característicos do esoterismo <<formas de 

pensamento>> [...]”.301 Conforme por ele mencionado, “As seis características de 

Fraivre são as seguintes: 1. Correspondência e Interdependência. 2. Natureza Viva. 

3. Imaginação. 4. Transmutação. 5. Práxis de concordância. 6. Transmissão”.302 
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A aplicação deste recurso resultou na constatação de que os quatro primeiros 

elementos clássicos do esoterismo estariam presentes na obra de Berdyaev, quais 

sejam: 1. interdependência entre microcosmos e macrocosmos que aparece no 

segundo capítulo do livro O Sentido do Ato Criativo; 2. aparece em menor medida, 

mas encontra-se presente a noção de natureza viva, do cosmos; 3. no quesito 

imaginação, ele sublinhou: “Ademais, existe certamente uma insistência ao longo de 

seus escritos na possibilidade, até necessidade de direta e imediata experiência 

espiritual e cognição inspirada”303; 4. a transmutação estaria presente, diversas 

vezes, quando Berdyaev falava sobre a consciência dinâmica do homem, a qual 

deve sofrer mudança e transformação.304 

Por fim, quanto à conceituação que Berdyaev faz de si, Fabian Linde 

constatou que em seus textos publicados, Berdyaev nunca se reconheceu como 

esotérico, ocultista ou gnóstico, e que “seu [de Berdyaev] esforço deve ser entendido 

como uma tentativa de estabelecer um outro esoterismo, que seria feito diferente 

das correntes contemporâneas”.305 

E foi desta forma que Fabian Linde apresentou sua investigação sobre os 

rastros de esoterismo em Berdyaev. De igual forma, é possível que se faça uma 

abordagem da vida, obra e autoidentificação de Berdyaev quanto aos traços da 

mística. 

Naquilo que versa sobre panorama geral da vida de Berdyaev, os mesmos 

vestígios indicados por Fabian Linde haviam sido destacados, neste trabalho, no 

capítulo sobre a vida de Berdyaev, biografia e contexto. Na parte sobre a mística na 

vida de Berdyaev, estes fatos foram apontados como indicativos de um conjunto 

eclético de experiências e práticas que proporcionaram a Berdyaev um amplo 

espectro de conhecimento sobre a mística. 

A análise da obra e pensamento de Berdyaev e a correspondência com a 

mística, também já foram objetos de averiguação, sob o título de Misticismo na obra 

de Berdyaev. A este respeito, duas principais conclusões sobressaíram, ou seja, que 

o tema da criatividade foi produto de experiências místicas, e que nas ideias de 
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Berdyaev sobre liberdade tem impregnada a influência mística, em especial a de 

Jacob Boehme. 

Ainda seguindo o esqueleto referido no início, cabe agora esquadrinhar o que 

Berdyaev escreveu a respeito dele mesmo e que pode fazer crer que ele tenha 

personalidade mística e, portanto, seja um componente da aristocracia espiritual. 

O primeiro exemplar, e talvez o mais importante, seja a sentença de Berdyaev 

no sentido que “É perigoso e tedioso colocar rótulos em si mesmo, porém eu quero 

afirmar a predominância em mim do homo mysticus sobre o homo religiosus: isto, eu 

acho, colocou uma marca sobre toda a minha perspectiva filosófica”.306 

Berdyaev também revelou sua solidão, estranhamento do mundo objetivo e 

incapacidade de adaptar à sociedade e instituições oficiais, que seriam sinais de sua 

personalidade mística. 

Ao falar de seu nascimento, Berdyaev já começou dizendo “Eu não consigo 

lembrar meu primeiro choro ao vir ao mundo, mas eu sei com certeza que desde o 

início eu estava ciente de ter caído num reino alienígena.”307 Sobre a vida do dia a 

dia, relatou: 

A experiência de solidão e angústia dificilmente é propícia para o alto astral 
e alegria. Ser solitário é não estar apto a cumprir e chegar a um acordo com 
o mundo como se apresenta. Esta não aceitação do mundo pode ter sido 
meu primeiro choro metafísico por ter nascido nele. Quando minha 
consciência despertou eu tomei consciência do conflito com as coisas e 
hábitos do lugar comum, da existência do dia a dia. [...] Todo modo de vida 
estabelecido entre os homens era repelente para mim, e eu ansiava por 
romper com mundo da existência rotineira.308 

Quanto à relação com a Igreja, como numa revelação, Berdyaev disse: “Eu 

vim para Cristo por meio da liberdade e por meio de uma experiência íntima do 

caminho da liberdade”. Na sequência, ele perguntou: “Pode se contrapor a este fato 

dogmáticas fórmulas ou teologias abstratas? Eu respondo Não (sic), no meu caso 

elas nunca serão realmente convincentes”.309 Estas falas remeteriam ao 

reconhecimento da ocorrência da experiência mística e do desajustado 

relacionamento que ele tinha com as religiões oficiais. 
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Não obstante ter passado a vida toda interagindo com outras pessoas, em 

debates intelectuais, encontros sociais e políticos, Berdyaev se assumiu solitário e, 

principalmente, quando em contato com outras pessoas. Ele confidenciou: “Eu me 

sentia mais solitário na presença de outras pessoas; e solidão entre outros é solidão 

aumentada e intensificada”.310 

Como comentou Fabian Linde, “Como ele deixou claro em sua autobiografia, 

a experiência mística interior era essencial para ele, comparada com a Revelação 

histórica, na qual a teologia da igreja é baseada, que adquiriria posição de menor 

importância [...]”.311 

A respeito de sua conversão ao Cristianismo, conforme já mencionado na 

seção dedicada à sua biografia, Berdyaev refletiu que não se lembrava de algum 

evento específico que pudesse ser considerado ato de conversão, não obstante, ele 

confidenciou uma situação que teria ocorrido, quando uma luz e um conhecimento 

foram transmitidos a ele, uma luz que incendeia a alma.312 

Por fim, Berdyaev também teria reconhecido expressamente a experiência 

mística, e o reconhecimento da presença de Deus ao mencionar: 

Mas o dom do amor, a experiência mística de comunhão com Deus e o 
outro mundo, a visão da luz celestial, todas estas coisas não dependem da 
pessoa somente. Misticismo em oposição ao asceticismo não emana 
apenas do homem; supõe a atuação da graça Divina, a influência do 
espírito no homem. O pneuma313, como o hálito do vento da tarde, sopra 
sobre o homem e o transforma.314 

O exame das perspectivas cultural e contextual, teórica e intencional torna 

plausível inferir que Berdyaev exterioriza qualidades próprias das personalidades 

místicas, em especial extraídas da maneira como ele se expressou, ao falar sobre si 

mesmo e das situações que vivenciou, merecendo realce as experiências de 

conhecimento, comunhão e percepção da presença de Deus.  

A conclusão que se poderia apresentar é no sentido de que Berdyaev foi um 

aristocrata social e espiritual, o título de nobreza era herança de família e o dom da 

mística, um presente de Deus. 
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3.4 Mística no conceito de aristocracia espiritual 

As linhas que foram traçadas acima desenham um cenário a sugerir que 

Berdyaev criou o conceito de aristocracia espiritual para denominar as pessoas que 

ele considerava possuidoras de estado de espírito aristocrático, cujo distintivo seria 

sua personalidade mística. 

Antes de adentrar ao cerne da questão, qual seja, a mística no conceito de 

aristocracia espiritual propriamente dito, aparenta-se importante dar uma ideia macro 

da concepção geral de Berdyaev sobre a mística. 

O tema da mística encontra-se disseminado em grande parte da sua obra, e 

nos livros O Sentido do Ato Criativo315, Liberdade e o Espírito316 e Espírito e 

Realidade317 recebeu capítulo autônomo. O assunto lhe era muito caro, a tal ponto 

que pouco antes de morrer, havia manifestado a pretensão de escrever um livro 

dedicado à mística.318,319 

Como já abordado, os termos mística e misticismo, no contexto deste 

trabalho, foram tomados como sinônimos, e com o significado de comunhão, 

conhecimento, sentimento da presença de Deus. A diferenciação de mística e 

misticismo, assim como dos diversos tipos, linhas ou correntes de mística320, não se 

mostra necessária, uma vez que a tônica se situa apenas na mística contida no 

conceito de aristocracia espiritual. 

A exposição de Berdyaev sobre mística, assim como todo o restante de sua 

herança intelectual, não tem um desenvolvimento organizado, o que muitas vezes 

dificulta a exata compreensão. Para auxiliar e atribuir certa estrutura na análise, 

verificou-se conveniente recorrer, de início, às acepções de mística estabelecidas 

por Bernard McGinn321, que destaca três sensos para a mística, quais sejam:  

a) como parte ou elemento de uma religião; b) como parte de um processo ou modo 
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de vida; e c) como um esforço para expressar a consciência da presença de Deus. 

Berdyaev fala de mística nestes três sentidos. 

A respeito da mística como parte ou elemento de religião, Berdyaev indicou 

que a mística se revela como substrato da religião, porque o “Misticismo dá 

vitalidade e espírito para as fontes e causas de toda vida religiosa. Misticismo é a 

base essencial de toda consciência religiosa, a fonte oculta da religião no mundo”.322 

Embora todas as grandes religiões tradicionais reconheçam a mística Cristã e não a 

condenem formalmente de maneira geral, ela traria, porém, alguns problemas para 

estas religiões, porque acabaria por confrontar alguns dogmas estabelecidos e, por 

esta razão, nem todos os tipos seriam tolerados, pois a mística gnóstica teria 

recebido condenação oficial e a mística profética não seria bem vista.323 De acordo 

com Berdyaev, a relação entre religião e mística estaria ainda mais polemizada 

porque “Esta dificuldade é ainda maior em nossos dias porque o misticismo está 

agora na moda e é uma palavra frequentemente utilizada em sentido obscuro e 

indeterminado”.324 

Ao escrever sobre o segundo sentido da palavra, Bernard McGinn ponderou 

que considerar-se a mística somente como “experiência de alguma forma de união 

com Deus, especialmente a união de absorção ou identidade na qual a 

personalidade individual se perde”, restringiria demais o seu âmbito e, caso assim 

fosse, poucas seriam as pessoas na história do Cristianismo que poderiam ser 

chamadas de místicas. Ele acrescentou que “[...] é necessário expandir a noção de 

união, reconhecendo que existem vários, talvez muitos, entendimentos de união com 

Deus [...]”.325 

Ainda a respeito da abrangência deste segundo sentido, McGinn sugeriu que, 

embora o objetivo final da mística possa parecer ser o encontro do homem com 

Deus, tudo que pode preparar e levar a esta união, assim como tudo que decorre ou 

deveria resultar dela, também é místico. Este caminho – antes e depois – também 

seria alcançado pela mística como processo ou modo de vida.326 
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Em Berdyaev foi possível identificar menção expressa à mística sob esta 

ótica. Chama-se atenção para o fato de ter sido utilizada exatamente a expressão 

modo de vida. No contexto do qual o excerto foi extraído, Berdyaev explicava que a 

mística estaria relacionada aos dons recebidos de Deus, em outras palavras, seria 

um presente Dele. Esforço algum do homem o conduziria a acessar outros mundos, 

uma vez que esta dádiva mística seria entregue livremente por Deus.327  

Em contrapartida, a mística pressuporia dedicação e disciplina para alcançá-lo. 

Sobre esta contradição, ele escreveu: 

E é aqui que nós chegamos ao paradoxo de toda situação. De um lado, a 
dádiva mística é um livre dom da graça de Deus, de outro lado, misticismo 
pressupõe para sua conquista o encaminhamento preciso do modo de vida 
e observância de certa disciplina.328 

Ademais, da mesma maneira que Bernard McGinn, Berdyaev tocou na 

questão de que a comunhão com Deus não esgotaria o objetivo da mística, pois o 

alcance se estenderia para as consequências deste encontro. Berdyaev ressaltou 

que “O supremo objetivo da mística não é somente a união com Deus, mas também, 

por causa desta mesma união, a virada para fora do eu, em direção a todas as 

criaturas”.329 

Por fim, tem-se o terceiro aspecto levantado por Bernard McGinn, qual seja, 

misticismo como a tentativa de expressar a consciência direta da presença de Deus. 

Ainda de acordo com McGinn, um ponto nos quais os místicos concordam é no 

desafio de contextualizar e verbalizar a experiência mística. Na tentativa de explicá-

la, utilizam diversos recursos e linguagens e o resultado é de que a união aparece 

apenas como uma das metáforas dentre outras categorias, como a contemplação e 

visão de Deus, deificação e êxtase. Todas estas, apesar das diferenças, teriam em 

comum a consciência da presença direta de Deus.330 

Sobre a penosa tarefa de tentar fazer entender a experiência mística, 

Berdyaev mencionou que “O misticismo somente pode ser expressado em termos de 

experiência”.331 Nos seus escritos a respeito da mística, ele empregou além da 

palavra união, outras como transcendência, superação e integração. 
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A referência ao contato direto com Deus surge também em outros momentos, 

sendo que alguns exemplos podem ser transcritos: “Todos os grandes pioneiros e 

gênios criativos da vida religiosa eram familiarizados com esta experiência inicial, 

estes encontros místicos que o puseram face a face com Deus e o divino”332,  

e “Todos os misticismos ensinam que as profundezas do homem são mais que 

humanas, que nelas se esconde o misterioso contato com Deus e com o mundo”.333 

Apesar de ter reconhecido o problema de reproduzir a ocorrência de uma 

experiência mística, em uma passagem, Berdyaev assumiu esta empreitada, e não 

há como reproduzi-la, senão empregando suas próprias palavras: 

Na experiência mística, a esfera natural e humana é absorvida na do 
espírito e a oposição mutuamente exclusiva dos elementos cessa. 
Verdadeiro misticismo nos livra do senso de opressão que emerge de tudo 
o que nos é estranho, e imposto vindo de fora. No misticismo tudo é 
experimentado e vivido por mim como parte de mim mesmo, como algo no 
profundo sentido de ‘dentro de mim mesmo’. Misticismo significa a entrada 
no mais íntimo recesso do mundo espiritual, onde tudo acontece de maneira 
totalmente diferente daquela do mundo natural, no qual não há separação 
entre coisas, e nenhuma coisa é externa a outra. Nada é externo a mim, 
tudo está em mim e comigo, dentro das profundezas de mim mesmo.334 

Estes exemplos extraídos das obras de Berdyaev seriam maneiras diferentes 

da árdua tentativa de expressar a consciência direta da presença de Deus. 

Além de falar da questão nos três sentidos indicados por Bernard McGinn, 

Berdyaev discorreu acerca da mística sobre o seu ponto de vista, apresentando um 

contorno próprio, relacionado aos fundamentos centrais de seu pensamento, e que 

se revela no conceito de aristocracia espiritual. 

De início, Berdyaev explicou que “Se a palavra misticismo é derivada da 

palavra mistério, então deve ser considerada como fundamento e fonte de seu 

movimento criativo.”335 Todos os gênios criativos e grandes pioneiros da vida 

religiosa estavam habituados com esta experiência de encontro face a face com 

Deus e o divino. 

O “Misticismo pressupõe mistério, isto é, o inesgotável e inefável”,336 e a 

possibilidade de entrar em contato com este mistério, de união entre o espírito do  
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homem e o divino, ou seja, entre criatura e Criador, que acarreta a superação da 

transcendência.337 A superação da criatura seria justamente a essência da mística e 

o seu alicerce seria a afinidade interior ou união entre criatura e Criador.338 

Enquanto as religiões ressaltariam a diferença e separação do homem e de 

Deus e a insignificância do homem como criatura, a mística provaria que o dualismo 

não seria intransponível. Além disso: 

Misticismo, de outro lado, nos mostra que a oposição transcendental entre 
Deus e homem, a consciência do homem de sua infinita pequenez, e o 
isolamento do mundo natural, não são verdades finais, e nem expressões 
definitivas do mistério da vida e do ser. 339 

A mística que teria como essência a superação da criatura, não combinaria 

com a posição da religião de pregar a dualística oposição de entre o homem e Deus, 

entre criatura e Criador.340 Contrariamente a esta antinomia, Berdyaev afirmou que 

“Misticismo é a união com Deus [...]”. 

De acordo com Berdyaev, “Existe dois modos de ver o misticismo”341, quais 

sejam, como uma forma diferente e peculiar de vida espiritual e como glória final, 

sendo que “Neste caso, ele pressupõe a existência de certa disciplina e um número 

de estágios particulares de evolução. O seu fim é a contemplação de Deus e união 

com Ele”.342 Esta concepção de mística é a que seria reconhecida e aprovada pela 

Igreja. Neste caso, o realce do asceticismo seria tamanho, que acaba muitas vezes 

sendo confundido com a própria mística. No entanto, o asceticismo diz respeito ao 

que o homem pode fazer para dominar suas paixões, “O misticismo, de outro lado, o 

qual fala da contemplação de Deus e união com Ele, é a revelação do que procede 

de Deus”.343 

Além desses dois, Berdyaev ressaltou a existência de uma outra forma de 

considerar a mística, a qual ele considerava de grande importância. Esta concepção 

remeteria à mística de vida em profundidade e consciência de todo o universo. 

Berdyaev a descreve com a seguinte configuração: 
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Misticismo pode ser considerado como vida em sua profundidade, como 
forma de consciência que inclui todo o universo; que impregna tudo. Por 
todos os lados nós estamos cercados pelo mistério e nós estamos 
conscientes do simbolismo por toda parte. O sentimento que toma conta de 
nós quando nós contemplamos o mistério profundo que circunda a vida é 
também um tipo de misticismo.344 

Como decorrência desta elaboração, o místico seria aquele “[...] que vê, em 

todo lugar neste mundo, os sinais e símbolos de outro mundo, e que percebe o 

divino como misterioso e infinito, além do que é finito e transitório”.345  

Da maneira como a questão foi apresentada por Berdyaev, torna-se possível 

notar que, neste tipo de misticismo, o reconhecimento ou percepção do simbolismo 

constitui elemento essencial. 

Berdyaev explicou que, no sentido etimológico, a palavra símbolo diz respeito 

a algo intermediário que tem a função de sinal e sugere a relação entre o sinal e a 

coisa significada. Símbolos pressupõem a existência de dois mundos, e mostra o 

significado, em um dos mundos, do que existe no outro.346 Frisou sua importância 

dizendo que “O símbolo é importante na medida em que aponta para coisas que 

acontecem no mundo espiritual e que conduzem o homem ao Reino de Deus, à 

união entre homem e Deus, e à transfiguração e deificação do mundo”.347 

Como exemplo de verdadeiro simbolismo, Berdyaev citou São Paulo e o fez 

nos seguintes termos: 

[...] São Paulo nos deu, ele mesmo, uma inesquecível descrição do que 
envolve o verdadeiro simbolismo no conhecimento do divino: ‘Por ora nós 
vemos sombriamente em um espelho; mas depois, face a face: agora eu 
conheço em parte; mas depois eu conhecerei assim como eu sou 
conhecido’. 
Nós conhecemos Deus como em um espelho, em um obscuro, quer dizer, 
de maneira simbólica. O definitivo conhecimento de Deus, a visão Dele face 
a face, pertence a outra esfera, à vida mística em Deus.348 

Somente conseguem notar os símbolos os verdadeiros místicos, ou seja, os 

homens espirituais. Ele registrou esta relação ao dizer: 

Misticismo é a revelação da revelação, a revelação da realidade por trás 
dos símbolos. Os verdadeiros místicos eram realistas que conseguiam 
distinguir realidades. [...] É o nascimento do homem espiritual, que assimila 
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realidades de uma maneira melhor e mais eficaz que o homem natural ou 
psicológico. Misticismo é a transcendência do mundo criado.349 

A mística do espírito, do homem espiritual, teria origem na mística alemã. 

Berdyaev fez referência a isto comentando que “O grande feito alcançado pelo 

misticismo alemão é a revelação da natureza do espírito em toda a sua 

profundidade; isto é par excellence o misticismo do espírito”.350 De acordo com 

Berdyaev, o “Misticismo alemão, uma das mais importantes manifestações do 

espírito humano, foi Gnóstico em atributos”.351  

Da forma exposta por Berdyaev, vê se que a mística que enxerga a vida em 

profundidade ou espiritual não corresponderia à ideia profana de mística, no qual se 

dá ênfase aos estados alterados, com visões, falas incompreensíveis, 

arrebatamentos, e ocorrências similares. O que se poderia considerar é exatamente 

o oposto, a mística espiritual seria silenciosa, discreta, imperceptível. Enquanto a 

primeira combina com a expressão experiência mística, à segunda seria mais 

adequada a descrição de presença de Deus. 

Essas pessoas que conseguem entrever a vida em profundidade e têm a 

percepção da presença de Deus, não necessariamente são santas. Para Berdyaev, 

seria possível ser santo sem ser místico, assim como existiriam místicos sem serem 

santos. “Existem homens com dons peculiares que têm um entendimento místico do 

mundo o qual é completamente independente de qualquer santidade”.352 

Os místicos teriam sido agraciados com o dom da mística, porque para 

Berdyaev, a mística corresponde a um dom de Deus. Ele dizia que “Existe o dom do 

misticismo, o qual, como qualquer outro dom, é livremente concedido ao homem por 

Deus”353. E, como já mencionado, ele mesmo reconhece o paradoxo porque, se de 

um lado a mística é uma graça outorgada por Deus, de outro, o homem que a 

recebeu deveria levar uma vida de observação e certa disciplina, para ter acesso a 

este dom. Explicando de outra forma, para receber o que se acostumou chamar de 

iluminação, que seria a possibilidade de um lampejo repentino de iluminação interior, 

precisa estar preparado, e isto se faz com a condução de uma vida dedicada.354 
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Este comportamento de observação e certa disciplina traz o desafio de 

equalizar o necessário distanciamento e libertação do mundo e das paixões e 

conviver com os demais, somada à mudança que deve imprimir no mundo, já que a 

missão da mística é libertar o espírito humano do desânimo e dar fundamento à 

atividade criativa355, uma vez que “A energia criativa do homem é também a 

manifestação do amor, do Eros, que traz unidade e iluminação”.356 

A mística liberta da opressão e das amarras do mundo natural, pois como 

detalhou Berdyaev: 

Na experiência mística, a esfera natural e humana é absorvida na do 
espírito e a oposição entre os elementos mutuamente exclusivos cessa.  
O verdadeiro misticismo livra-nos do senso de opressão que emerge de 
tudo que nos é estranho, e imposto de fora. No misticismo tudo é 
experimentado e vivido por mim como parte de mim mesmo, como algo no 
profundo sentido de ‘dentro de mim mesmo’. Misticismo significa a 
penetração no mais profundo recesso do mundo espiritual, onde tudo 
acontece de uma maneira totalmente diferente daquela do mundo natural, 
porque aqui não há separação entre coisas e nenhuma coisa é externa à 
outra. Nada é externo a mim, tudo está em mim e comigo, no interior das 
profundezas de mim mesmo.357 

E a consequência disto, como sublinhou Berdyaev, é que “Toda orientação da 

vida é mudada e transformada”.358 Ou como escreveu Luiz Felipe Pondé, a mística é 

a “[...] experiência da ruptura que o Transcendente instaura no plano natural, 

causando uma alteração do eixo ontológico da pessoa em questão”.359 

Esta concepção de mística de Berdyaev, que se traduz na consciência de se 

estar cercado pelo mistério, é a mística que brota do conceito de aristocracia 

espiritual. A maneira como Berdyaev falou sobre a experiência mística e as 

consequências na vida de quem as vivencia, corresponde à descrição da 

personalidade mística dos integrantes da aristocracia espiritual, o que leva a concluir 

que na concepção de aristocracia espiritual está contida a maneira como Berdyaev 

entende a mística, ou seja, o conceito de aristocracia espiritual revela a mística de 

Berdyaev. 

Ainda que já tenha sido detalhado em outras seções desta dissertação, vale 

mencionar que alguns dos indicadores da personalidade mística da aristocracia 

                                                     
355 BERDYAEV, 2009b, p. 264-267. 
356 Ibidem, p. 266. 
357 Ibidem, p. 267. 
358 Ibidem, p. 268. 
359 PONDÉ, Luiz Felipe.  O método de Deus. Mística e Religião. Faustino Teixeira (org.).  

 Vários autores. São Paulo: Paulinas, 2004b, p. 180. 
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espiritual seriam a consciência da presença de Deus, mudança da vida cotidiana, 

ausência do sentimento de falta de sentido na vida e amor espontâneo pelo mundo. 

Quando se abordou a questão da personalidade mística dos aristocratas 

espirituais, não foi atribuída relevância às situações, fatos ou ocorrências 

determinadas, ao contrário, podia-se observar a mística encobrindo todas as 

circunstâncias. Para a aristocracia espiritual, a mística faz-se acompanhar o tempo 

todo, sinalizando a presença de Deus. 

E esta presença se revela, conforme mencionado, na consciência que inclui 

todo o universo e que a tudo impregna, na certeza de estar cercado pelo mistério, na 

identificação do simbolismo por toda parte e no sentimento que toma conta quando 

se contempla o mistério profundo que circunda a vida. 

Berdyaev assim a descreve: “Sempre e em todo lugar eu estou seduzido por 

e atraído para o transcendente, o Outro, que alcança além de todos as fronteiras e 

limites e que contém dentro de si o mistério da vida”.360 

A mística contida no conceito de aristocracia espiritual, portanto, fala da 

mística que não diz respeito a fatos isolados, mas que se apresenta a toda hora, 

todo momento. Como escreveu Berdyaev: 

Neste nosso mundo há muito que é irracional, injusto, sem sentido. Porém, 
aí reside o grande mistério no fato de que no destino individual de cada 
homem é possível ver a mão de Deus, ver o significado, até mesmo quando 
não é possível de racionalização.361 

Além disso, a experiência mística libertaria do jugo e tirania desse mundo e 

daria um novo contorno à vida de quem a vivencia, o que corresponde à descrição 

da razão da existência dos aristocratas espirituais.  

É preciso mencionar, ainda, que a mística da aristocracia espiritual não diz 

respeito apenas ao encontro com o Espírito Infinito, mas inclui tudo o que advém 

deste encontro, as consequências para a vida individual e o reflexo que afeta os 

demais, ou seja, a fatigante tarefa de conduzir a grande massa rumo à 

espiritualidade. 

Por fim, é possível dizer que a mística da aristocracia espiritual transforma e 

confere novo significado à vida como um todo, desfaz o medo da contingência, gera 

                                                     
360 BERDYAEV, 2009c, p. 37. 
361 Idem, 2015, p. 9. 
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vontade autoconfiante, faz desaparecer a preocupação com o sentido da vida e 

atribui coragem e generosidade. Mas como lembrou Berdyaev, não há motivo algum 

para se orgulhar deste dom recebido, uma vez que os aristocratas do espírito são 

atormentados por grandes contradições e destinados a suportar pesadas 

responsabilidades.362 

3.5 Conclusão parcial 

O conceito de aristocracia espiritual foi desenvolvido por Berdyaev para 

designar o grupo de pessoas que apresentam, como característica, a predominância 

do temperamento espiritual ao invés do carnal. Por serem conhecedores da 

espiritualidade profunda de suas crenças, não se adaptam à vida cotidiana e às 

instituições estabelecidas. 

A organização do dia a dia, as estruturas sociais, bem como a religião teriam 

sido desenvolvidas e moldadas para a massa da coletividade, para disciplinar e 

controlar a vida do homem médio. Os aristocratas espirituais, possuidores da 

liberdade sobre a qual tanto escreveu Berdyaev, não se submetem a tal cabresto, 

mas também não assumem postos de poder porque, em razão desta mesma 

liberdade, não aceitam integrar uma relação que tenha posições de mestre e 

escravo. 

Um traço marcante seria a solidão. Eles se sentiriam extremamente solitários 

e, muitas vezes, os mais infelizes no mundo. Conforme mencionou Berdyaev, ele se 

sentia solitário mesmo estando cercado de pessoas e, a solidão acompanhada é 

aumentada e intensificada. Além do isolamento, os integrantes da aristocracia 

espiritual apresentam uma série de características da personalidade mística, o que 

levaria à conclusão de que se estaria diante de verdadeiros místicos, dentre os 

quais, o próprio Berdyaev. 

Os aristocratas espirituais seriam místicos no sentido de quem tem 

consciência de todo o universo, que sabem estar cercados pelo mistério e se 

apresentam alertas ao simbolismo existente em toda parte ou, em outras palavras, 

aqueles que sabem da presença de Deus em todas as coisas e a todo instante. 

                                                     
362 BERDYAEV, 2009b, p. xv. 
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Foi possível identificar que a concepção de mística de Berdyaev é a mística 

que brota do conceito de aristocracia espiritual, uma vez que a descrição que ele 

atribui à mística corresponde à exposição dos aristocratas espirituais, com especial 

destaque para a solidão decorrente do necessário afastamento do mundo natural e 

da mudança de vida. Esta análise possibilitou concluir que a mística de Berdyaev 

encontra-se insinuada no conceito de aristocracia espiritual. 
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CONCLUSÃO 

O conceito de Aristocracia Espiritual, criado pelo Conde Nikolai Berdyaev, foi 

o tema principal deste trabalho. A título de conclusão, afigura-se adequado recordar 

que durante esta pesquisa foram abordadas a vida e o contexto histórico cultural de 

Berdyaev; na sequência, duas de suas principais teorias, quais sejam criatividade e 

liberdade; e, por fim, o conceito de aristocracia espiritual e sua relação com a 

mística. 

Na primeira parte, demonstrou-se que Nikolai Berdyaev se apresenta como 

um dos mais importantes e notáveis filósofos religiosos russo, viveu em um período 

de tragédia de guerras e revoluções, e acontecimentos de impacto mundial que 

marcaram o início do século XX. Ele fez parte do movimento marxista e do grupo 

conhecido como inteligência russa, organizava seminário, participava de debates 

filosóficos religiosos, era editor e escrevia em diversos jornais e revistas. Embora 

fosse um Cristão Ortodoxo, tinha contato frequente com pessoas de outras religiões 

e discutia seus pontos de vista em reuniões ecumênicas. 

Além dos eventos catastróficos que marcaram o seu contexto de vida, 

Berdyaev teve também a oportunidade de fazer parte da efervescência cultural nos 

anos do renascimento cultural russo, conhecido como Era de Prata (Silver Age). As 

experiências e o aprendizado obtidos nesse período de Era de Prata deixaram 

marcas profundas e, em especial, no que interessa a este trabalho, imprimiram a 

marca da mística em Berdyaev.  

Sua herança é extensa e inclui, além de questões relacionadas à filosofia e 

religião, escritos sobre tópicos como nacionalismo, comunismo, arte, sexo, e 

escatologia. As teorias sobre liberdade e criatividade são as mais conhecidas e 

estudadas de seu pensamento.  

No que diz respeito à investigação de sua obra, foi possível identificar que a 

preocupação com a criatividade não era exclusividade dele, sendo que outros 

intelectuais também se debruçavam sobre o assunto, no entanto, o seu ineditismo 

foi relacionar a criatividade com a liberdade. De acordo com a teoria da criatividade 

de Berdyaev, Deus teria criado o homem à sua imagem e semelhança, livre e 

abençoado com o poder criativo. E Deus esperaria pela resposta de amor do 

homem, que seria a livre resposta ao Seu chamado. O exercício do ato criativo 
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constituiria a resposta do homem ao chamado de Deus para continuar a criação do 

mundo, sendo que a origem desta criatividade residiria na liberdade meônica. 

A liberdade meônica constitui um dos tipos de liberdade identificados por 

Berdyaev e foi influenciada pela teoria de Jacob Boehme sobre o Nada (Ungrund). 

Este Nada não seria o vazio, mas, sim, a potencialidade, em outras palavras, é o 

princípio primário anterior a Deus e ao universo.  

A teoria de Boehme é acompanhada em grande parte por Berdyaev, no 

entanto, apresenta uma grande diferença que diz respeito à liberdade. Enquanto 

para Boehme a liberdade foi criada por Deus, para Berdyaev, a liberdade é 

infundada, situa-se fora de Deus, portanto, para ele, a liberdade é incriada. Como 

consequência, Berdyaev identificou dois processos, no primeiro, a existência de 

Deus e da liberdade no Nada (Ungrund), e no segundo, a criação do mundo por 

Deus. 

A liberdade meônica teria sido gerada no Nada, desconectada com a criação 

do mundo por Deus. Ao desvincular Deus da liberdade irracional, Berdyaev tentou 

explicar a origem e desobrigar Deus da responsabilidade pelo mal. O pecado e o 

mal decorriam da liberdade e, não tendo sido esta criada por Deus, Ele não seria o 

culpado por tudo de ruim que acontece no mundo. 

Além desta, Berdyaev distinguia outros dois tipos de liberdade, quais sejam, a 

liberdade racional, que corresponde àquela que vem da razão, verdade e bondade, 

e a liberdade de escolher o Cristo. 

A visão da liberdade de Berdyaev constitui a sua ideia mais conhecida, a 

ponto de ele vir a ser conhecido como escravo da liberdade. Antes de qualquer 

outro, Dostoievsky foi a sua maior influência e fonte de inspiração. 

A análise da vida e obra de Berdyaev indicaram sinais constantes da mística, 

quer nos relacionamentos com pessoas envolvidas com práticas esotéricas em 

sentido amplo, quer na influência de autores que ele estudou. 

A mística era um assunto muito querido para Berdyaev, a ponto de ele ter 

planos, que não chegaram a se realizar, de escrever um livro dedicado 

especificamente à matéria. A sua maneira de ver a mística encontra-se revelada no 

conceito de aristocracia espiritual, que foi o tópico final estudado nesta pesquisa. 
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O conceito de aristocracia espiritual foi desenvolvido por Berdyaev para 

designar o grupo de pessoas que apresentam, como característica, a predominância 

do temperamento espiritual ao invés do carnal. Por serem conhecedores da 

espiritualidade profunda de suas crenças, não se adaptam à vida cotidiana e às 

instituições estabelecidas, são extremamente solitários e, muitas vezes, os mais 

infelizes no mundo. 

Os aristocratas espirituais apresentam as características da personalidade 

mística, que resumidamente são: a) passar por experiências incomuns; b) ter 

consciência da presença de Deus; c) ser acometido por mudança da vida cotidiana; 

d) não lhe faltar sentido da vida; e) sentir amor espontâneo pelo mundo; f) 

sentimento de solidão e de não ser compreendido; g) coragem e autoconfiança para 

enfrentamento da contingência. Estes seres teriam consciência de todo o universo e 

se saberiam cercados pelo mistério e simbolismo existentes em toda parte ou, em 

outras palavras, notariam a presença de Deus em todas as coisas e a todo instante. 

Como resultado da pesquisa realizada, foi possível constatar que a mística de 

Berdyaev encontra-se inserida no conceito de aristocracia espiritual. Isto porque a 

forma como ele expôs o tema da mística condiz exatamente com a análise do 

conceito de aristocracia espiritual. O que Berdyaev falou sobre a experiência mística 

e as consequências na vida de quem as vivencia corresponde à descrição dos 

integrantes da aristocracia espiritual. Foi possível extrair, por consequência, a 

conclusão de que o conceito de aristocracia espiritual revela a mística de Berdyaev  

ou, por outra forma, na concepção de aristocracia espiritual está contida a mística de 

Berdyaev. 

Espera-se que esta dissertação tenha contribuído para dar a conhecer um 

pouco mais a respeito de um autor de importância internacional e que recebe pouca 

atenção no Brasil. O pensamento de Nikolai Berdyaev constitui material rico para 

aprofundamento em diversificados campos intelectuais, especialmente porque em 

sua gênese encontram-se elementos do Oriente e Ocidente, não só por ter vivido na 

Rússia e depois morado na Europa, mas, principalmente, pelos autores de todas as 

partes do mundo que ele estudou. 
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Tem-se também a expectativa de que esta pesquisa tenha trazido novos 

conhecimentos sobre a mística, um assunto tão complexo e que atrai muita 

controvérsia. Como escreveu o próprio Berdyaev, a mística está na moda, mas o 

termo frequentemente é utilizado de maneira indevida. O intuito deste trabalho, que 

se imagina ter alcançado, foi colaborar para que a mística seja entendida em seu 

sentido próprio e verdadeiro. 

Por fim, para aqueles que se identificaram como integrantes da aristocracia 

espiritual, vale a lembrança de que a consciência da presença de Deus, em toda 

parte e instante, corresponde a um dom recebido Dele, que assim como as demais 

dádivas, foram concedidas a uns e não a outros. Porém, isto não constitui 

justificativa para gabar-se, e também não há como recusar ou fugir da 

responsabilidade, pois aos aristocratas espirituais cabe a hercúlea missão de liderar 

e conduzir os demais no caminho da espiritualidade. 
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