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Pokorni Anna Aliz

a szabadság elvesztése a szocializmusban – a három 
kísértés problematikája Bergyajevnél

Dosztojevszkij az orosz irodalomtörténetnek azon alakja, aki regényeivel kiemelkedő 
hatást gyakorolt az egyetemes fi lozófi atörténetre. Kevés olyan huszadik századi gon-
dolkodót ismerünk, akit ne ihlettek volna meg szenvedélyes útkeresői. Különösen jel-
lemző ez az orosz „Ezüstkor” gondolkodóira, ők ugyanis nemcsak elemezték, hanem 
saját fi lozófi ai gondolataik igazolását is megtalálni vélték regényeiben.

1907-ben jelenik meg nyikolaj Bergyajev Az új vallási tudat és a társadalmiság1 című 
műve, amelyben a szerző először szán egy teljes fejezetet Dosztojevszkij Karamazov 
testvérek című regényének egyik legismertebb része, A nagy inkvizítor elemzésére. Eb-
ben a fejezetben, amely szintén a Nagy inkvizítor címet kapja, a szerző kifejezetten az 
inkvizítor alakjára, az általa körvonalazott jelenségre fókuszál, s e jelenség történelmi 
és fi lozófi ai hatástörténetét vizsgálja.

A nagy inkvizítor történetének számos megközelítése létezik, mind közül talán 
a legáltalánosabb az az elgondolás, hogy Dosztojevszkij Iván Karamazov gondola-
tain keresztül mond ítéletet a történelemben megvalósuló keresztény egyház felett, 
rámutatva évszázadokon át újra és újra elkövetett hibáira, bűneire úgy, hogy eköz-
ben megalapításának eredeti céljával teljes mértékben ellentétben álló antikrisztusi 
vonásaira hívja fel a fi gyelmet. Bár kétségkívül a katolikus egyház vádirataként is 
olvasható a történet, a felszín alatt a legfontosabb fi lozófi ai, antropológiai kérdés-
felvetésekre bukkanunk: „a nevezetes legenda témája sokkalta nagyobb – univerzá-
lis, megtalálható benne a történelemfi lozófi a egésze, és az emberiség sorsáról adott 
legmélyebb jóslat rejtőzik benne.”2 A nagy inkvizítor szelleme ugyanis nem csak a 
katolikus egyházban kísért, megjelenhet mind a történelmi egyházakban általá-
ban, mind az orosz önkényuralomban, a pozitivizmusban és a szocializmusban és 
minden államformában, ahol a hatalom célja a vallás valamiféle helyettesítése. Ber-
gyajev gyakran él a bábeli torony metaforájával. Úgy gondolja, hogy a Bábel tor-
nya a legérzékletesebb kifejeződése mindannak, amire a hit nélküli társadalmak 
törnek: a mennyei királyság megteremtése a földön. Ennek legfőbb veszélye már 
nem a nyelvek összezavarodásában és a népek elkülönülésében rejlik, hiszen e ha-
talmi formák univerzális igényre, univerzális hatalomra vágyva próbálják akár a vi-
lág összes népét egy zászló alá gyűjteni. A veszélyt a hatalom letéteményesei jelen-

1 Новое религиозное сознание и общественность. (A dolgozatban szereplő orosz nyelvű idézetek Az új 
vallási tudat és a társadalmiság II. fejezetéből valók. Fordította Pokorni A.)

2 Бердяев. 1907. 1. „Но тема знаменитой легенды гораздо шире, она универсальна, в ней дана целая 
философия истории и сокрыты глубочайшие пророчества о судьбе человечества.”
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tik, akik nemcsak vezetni akarják a népeket, hanem gyámkodni akarnak felettük. 
Akik úgy hiszik, hogy kizárólagosan ők az emberi boldogság receptjének tudói.  
A nép feletti gyámkodás igénye a gyengékre, tudatlanokra irányul, mivel a hatalom 
letéteményesein kívül – akik nyilvánvalóan a boldogság egyedüli ismerői – mindenki 
a gyámolítandók csoportjába kerül. Bergyajev szerint az effajta gyámkodás követ-
kezménye lesz a hatalom birtokosainak felsőbbrendűség-érzete, ami sajnálattal, az 
emberek lenézésével jár együtt. „Ahol az emberek felett gyámság ül, ahol látszólagos 
a boldogságukról és a jólétükről való gondoskodás, amely az emberek iránti meg-
vetéssel, magasabb rendű eredetükkel és legfőbb rendeltetésük iránti hitetlenséggel 
párosul – ott a nagy inkvizítor szelleme él.”3 A gyámság a választástól, a szabadságtól 
való megfosztást jelenti: szabadságukért kapják cserébe a boldogságot, mintha a ket-
tő nem működhetne együtt. És miért éri ez meg az embereknek, miért jelent többet 
lemondani az isten-képmás voltukra emlékeztető szabadságról, amelyben az élet ér-
telme rejlik, a földi boldogságért cserébe? Bergyajev szerint a válasz Jézus megkísér-
tésének történetében található.

A három kísértés történetében jelenik meg először az a mélyben gyökerező, eleven 
gonosz, amely majd az egész történelem során megkörnyékezi nemcsak a hatalom 
birtokosait, hanem a társadalom minden tagját. Megjelenik az egyének szabadságát 
tagadó egyházban éppúgy, mint az önmaga szükségszerűségét hangoztató, bálvá-
nyozott állam formáiban, valamint mindenütt, ahol az egyének számára fontosab-
bá válik nyájba tömörült tömegük jóllakottsága, mint egyéni szabadságuk. Ahogyan 
Iván poémájában a nagy inkvizítor Krisztushoz intézett első szavai felháborodást és 
elutasítást tükröznek: „ne válaszolj, hallgass! …Túlságosan is jól tudom, mit mon-
danál. Aztán meg jogod sincs, hogy bármit is hozzátégy ahhoz, amit már régebben 
mondtál. Miért jöttél hát, hogy zavarj bennünket?”4, úgy utasítja el Bergyajev szerint 
a krisztusi tanítást a pápaság és az államiság intézménye is, hiszen ezen elgondolás 
szerint Jézus távozásával a hatalom és a tudás átkerült a földi hatalmat birtoklók cso-
portjához, akik pusztán Jézus távozásának ténye alapján váltak jogosulttá arra anél-
kül, hogy bárki felé el kellett volna számolniuk. A jóllakott nyájként idejüket töltő 
emberek pedig nem szívesen hallanak arról a szabadságról, amelynek megélésére 
önként váltak képtelenné.

Az emberek mindenekelőtt a földi királyság felépítésén fáradoznak, mivel ha le-
mondanak a szabadságról, ami Bergyajev szerint isteni eredetük legfőbb bizonyíté-
ka, akkor az öröklét, a mennyei királyság is elveszíti minden értelmét. Öröklét nélkül 
pedig semmi sem lesz fontosabb, mint a földi boldogság haszonelvű maximalizálása: 
„csak a haszon kell nekik, azokat a törvényeket szükséges csak ismerniük, amelyek ál-
tal a kövek kenyérré változnak, amelyek által a technika csodái megvalósulnak; nincs 
szükségük a szabadságra sem, csak a boldogságra és az elégedettségre, és a szeretet se 

3 Uo. „Где есть опека над людьми, кажущаяся забота о их счастье и довольстве, соединённая с през-
рением к людям, с неверием в их высшее происхождение и высшее предназначение,— там жив дух 
Великого Инквизитора.”

4 Dosztojevszkij, F. M.: A Karamazov testvérek. Első kötet. Ford: Makai I. Budapest: Európa, 1975, 328.
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kell, ha úgyis lehetséges az embereket erővel egyesíteni, kényszerítve őket a társadal-
misságra.”5 Bergyajev gondolatai ezen a ponton anarchikus színezetet öltenek: nem 
számít, mi történik az empirikus világ egészével, ha az igazság és a szabadság szavai 
kimondatnak, hiszen azokat mindenáron ismerni kell. Azon az áron is, ha az egész 
világ darabjaira hullik, mert ekkor nem történik más, csak a földi királyság egészét 
szimbolizáló bábeli torony omlik össze, és csak ezek után létezhet az ember az érde-
mei, képességei szerint mind a világban, mind a társadalomban.

A nagy inkvizítor történetének kulcsa Bergyajev szerint a szabadság elvételé-
ben rejlik. Az inkvizítor arra kényszeríti az embereket, hogy önként vessék le a sza-
badság terhét, ezáltal éppen azt veszítik el, amit Krisztus a legdrágábbnak gondol. 
A fi lozófus későbbi műveiben defi niálja a szabadság fogalmát: az ember létének 
lényegét, önmegvalósításának alapját eredezteti belőle. A szabadságra – mint-
hogy a semmiből ered – nem alkalmazható a jó kategóriája. Bergyajev szerint a 
szabadság azért sem azonosítható a jóval, sem a tökéletességgel, mert akkor ezzel 
a kizárólagossággal a szabadság lényegét szüntetnénk meg: a jó kötelező érvényű-
sége kényszerhez vezet: „A kikényszerített jó már nem jó, hanem gonosszá fajul.”6 
A szabadság se pozitív, se negatív, nem alkalmazható rá semmiféle szükségszerűség. 
A szabad embert elsősorban egyfajta tudás birtoklása különbözteti meg társaitól: a 
szükségszerűségtől való függetlenség tudata, hogy mindenki önmagáért létezik anél-
kül, hogy bármivel (a társadalommal, az állammal) vagy bárkivel függőségi viszony-
ba kerülne.7

Krisztus a nagy inkvizítorral szemben nemcsak szereti az emberiséget – hiszen ez 
voltaképp az inkvizítortól sem vitatható el –, hanem tiszteli is, amit azonban egy gyá-
molító sohasem érezhet a rábízottakkal szemben, mivel a felek nem egyenrangú vi-
szonyban állnak egymással. Krisztus egyenrangúként ismeri el az ember képességét 
a szabadság terhének viselésére, hiszen az magasabb rendű természetéből fakadóan 
a sajátja, ebből kifolyólag pedig érdemes a hozzá valójában méltó boldogságra, nem 
csak a kielégítő földi kenyér boldogságára. A nagy inkvizítor csapdája épp abban az 
ellentmondásosságban mutatkozik meg, hogy képes elhitetni az emberekkel, hogy 
létezésük teljes: „De tudd meg, hogy most és éppen ma ezek az emberek jobban, 
mint valaha, meg vannak győződve arról, hogy teljesen szabadok, holott ők maguk 
hozták el nekünk a szabadságukat, és tették alázatosan a lábunk elé. Ám ezt mi csi-
náltuk, de vajon ezt óhajtottad te, ilyen szabadságot?”8 Az inkvizítor legfőbb érve 
Krisztussal szemben, hogy csak egyetlen igaz utat jelöl ki az emberek millióinak a 
boldogságra, amire szerinte sok ember képtelen.

5 „…им нужна только польза, нужно знать только законы, под которым камни превращаются в хлеба, 
под которым совершаются чудеса техники; свобода тоже не нужна, нужно счастье и удовлетворение; и 
любовь не нужна, так как можно соединить людей насилием, принудить к общественности.” 

6 Bergyajev, n.: Dosztojevszkij világszemlélete. Ford: Baán I. Budapest: Európa, 1993, 84.
7 Bergyajev, n.: Az ember rabságáról és szabadságáról. Ford: Patkós É. Budapest: Európa, 1997, 73.
8 Dosztojevszkij. 1975. I. 329.
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Az ember természete alapján lázadó, a szabadság ugyanis nem feltétlenül jelenti 
a jó vagy a rossz választásának kényszerét. Bergyajev szerint a katolikus egyház, még 
ha csak megmenteni is akarja a boldogságra képtelen lázadókat, kizárólagos autori-
tásra tesz szert, nyájjá degradálva az embereket. Bergyajev szerint hasonlóképpen jár 
el az állam, a szabadságért cserébe adja a jól berendezett élet eszméjét, noha a váltó 
korántsem egyenértékű.

A filozófus a gonosz szellemének legfenyegetőbb megnyilvánulását a szocializmus-
ban látja. „A pozitivista és ateista szocializmus, az emberiség Istenen kívüli és Istennel 
szembeni berendezkedésének új vallása úgy hiszi, most aztán végez a szabadsággal, 
biztosan végez.”9 Mindenki, aki figyelmen kívül hagyja az egyén szabadságát, az egyén 
személyének abszolút értékét az emberiség megmentésének hívószavára, nem más, 
mint kis inkvizítor, aki eszközként használja az emberi gyengeséget hatalma fenntartá-
sára. Az ember lehet boldogtalan lázadó, ahogy lehet elgyötört nyomorult is, aki nem 
tud mit kezdeni tudata szabadságával, és aki inkább elviseli a szellemi alárendeltséget 
ahelyett, hogy folyton jó és rossz között kelljen vívódnia. „Te az ember szabad szerete-
tére áhítoztál, hogy tőled elbűvölve és lebilincselve szabadon kövessen… szabad szívvel 
kellett eldöntenie, mi a jó és mi a rossz, nem lévén más útmutatója, mint a példád – de 
hát nem gondoltál arra, hogy végül is elveti a példádat, és kétségbe vonja az igazságo-
dat, ha olyan iszonyú terhet raknak rá, mint a választás szabadsága?”10

Meglepő módon Bergyajev szerint az ateizmus vallása ugyanúgy elvett az em-
berektől mindent, ami rejtélyes, rendkívüli vagy bizonytalan, mint ahogy a poéma 
szerint Jézus tette. Ugyanúgy büszke az emberek iránt érzett mérhetetlen szerete-
tére, de Jézussal szemben lemond a jogáról, hogy szeresse a rendkívülieket, akik 
emlékeztetik a magasabb rendű szabadságra és az azt beteljesítő emberfelettiségre 
(сверхчеловеческий). A többi, a sokmillió pedig a szükségszerűség eszközeként te-
remti meg a földi királyságot.

A poéma egyik legfontosabb részében a nagy inkvizítor szemrehányások sorát 
zúdítja Krisztusra a kísértések megtagadása miatt. A Krisztus megjelenése óta eltelt 
tizenöt évszád ugyanis arra adott kellő bizonyságot, hogy az emberi történelem a 
három kísértés elfogadása felé fordult, így az inkvizítor története az emberiség ne-
gatív beteljesítő jóslataként nyeri el értelmét: „megvalósítja a szocialista vallás álmát 
a kövek kenyérré változtatásáról, egyforma jóllakottságot biztosít az embereknek, 
csodákat tesz, melyek rabságba taszítják emberiséget, és megalapítja az egész világra 
kiterjedő földi királyságot.”11

Bergyajev sorra veszi a három kísértést, elemezve annak realitását az emberi termé-
szet tükrén keresztül. A nagy inkvizítor szerint Krisztus túlértékeli az embert, ha azt 
gondolja, hogy a szabadság nehezen értelmezhető ígéretével meggyőzheti őket arról, 

9 „Эта новая религия позитивного и атеистического социализма, устроения человечества вне Бога и 
против Бога, верит, что со »свободой... теперь кончено и кончено крепко«.”

10 Dosztojevszkij. 1975. I. 334.
11 „…он осуществляет мечту социалистической религии о превращении камней в хлеба, дает людям рав-

ную сытость, он делает чудеса, порабощающие людей, и основывает вселенское царство земное.”
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hogy a mennyei kenyér nyújt valódi táplálékot nekik, s nem a földi. Az inkvizítor tizen-
öt évszázad tapasztalatával magabiztosan jelentheti ki, hogy az ember bármit megtesz, 
bárkit követ, és bárkinek kész alárendelni magát a földi kenyérért cserébe. És jóllehet az 
emberek tisztában vannak a trükkel, hogy a földi hatalom nem képes a követ kenyérré 
változtatni, mégis: „Amikor kenyeret kapnak tőlünk, természetesen világosan fogják 
látni, hogy mi az ő kenyerüket vesszük el – amelyet tulajdon kezükkel kerestek –, hogy 
minden csoda nélkül kiosszuk nekik… de valójában a kenyérnél is jobban örülnek an-
nak, hogy a mi kezünkből kapják!”12 Miért vesztegetik meg önmagukat ilyen nyilván-
valóan? Mert a mennyei kenyér választásával együtt jár a szabadság terhe, s a sokaság 
inkább kerül alárendelt helyzetbe, inkább hagyja, hogy elnyomják és uralkodjanak fe-
lette, minthogy nap nap után a szabadságáért harcoljon önmagával és környezetével: 
a szabadságért cserébe gondoskodás jár. Vannak azonban kevesek, akik kellően erősek 
ahhoz, hogy kövessék Krisztust, de az inkvizítor húsbavágó kérdése az, hogy mi lesz a 
milliókkal, azokkal, akik gyengék és képtelenek? Ők azok, akikért az inkvizítor vállalja 
a felelősséget. A gyenge milliók felnéznek majd azokra, akiknek átadhatják a szabadsá-
gukat, csodálkozva azon, hogy vannak, akik képesek arra, amire ők nem, és épp ezért 
fogják isteníteni őket és engedelmeskedni nekik. „Csak azé lehet a szabadság, aki képes 
megnyugtatni a lelkiismeretüket.”13

Bergyajev szerint a szocializmus is hasonló terhet kíván a vállára venni, mint az 
inkvizítor. Ő ugyanis, szeretve az összes embert, csak tetteti az emberek előtt, hogy 
őértük van, mint egy olyan demokrata, aki méltán vádolhatja Krisztust arisztokra-
tizmusáért, azért, mert csak a kevés kiváló számára nyújt lehetőséget a szabadság 
megélésére. Ahogyan az inkvizítornak, úgy a szocializmusnak is a gyengék és sze-
rencsétlenek válnak fontossá. nekik tesznek ígéretet a „kivételező” Isten nélküli földi 
királyság megteremtésére. Az inkvizítor nem ismeri a különbséget ember és ember 
között, hiszen mindannyiukat egyformán lenézi, mivel nem hisz magasabb rendű ké-
pességükben, amely által beteljesíthetnék az emberi létezés magasabb rendű formáját 
is. Bergyajev szerint semmiben sem különbözik ettől még az a demokratizmus sem, 
amely hazug módon tenne mindenkit középszerűvé az egyenlőség látszata mögé rej-
tőzve. Az együttérzés nevében szólítja fel az embereket arra, hogy osszák meg test-
véreikkel lelki szegénységüket, mintha lelki gazdagságuk nem is létezne. Valóban, a 
lelki gazdagság egészen tiltottá is válik. Ez az öreg, „konzervatív” inkvizítor tanítása, 
és Bergyajev szerint efelé vezetnek az új inkvizítorok is.

Bergyajev szerint Dosztojevszkij az emberi természet alapvető titkára érzett rá, s 
ezt a titkot az inkvizítorral mondatta ki: „az ember önistenítésének útja, a mennyei 
kenyér földi kenyérré változtatásának útja, az Istentől való végleges leválás nem ah-
hoz fog vezetni, hogy mindenki istenné és titánná változik, hanem ahhoz, hogy az 
emberek megint egy újabb istenség előtt borulnak térdre, egyetlen megistenült em-
ber, egyetlen király előtt.”14 Ennek a megistenült embernek a szimbólumává válik a 

12 Dosztojevszkij. 1975. I. 339.
13 „Ho oвлaдeeт cвoбoдoй лишь тoт, кто успокоит их совесть.”
14 „…что путь самообоготворения человеческого, путь замены хлеба небесного хлебом земным, оконча-
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nagy inkvizítor, aki a Krisztussal folytatott párbeszéd során fokozatosan „mi” helyett 
már önnön nevében beszél, ezzel megmutatva valódi, antikrisztusi arcát.

Bergyajev szerint tehát ide vezetnek az Isten nélküli földi királyság megalapítására 
tett kísérletek. Ide vezet az, ha kizáró ellentétbe kerül az isten- és az emberszeretet, a 
szabadság és a boldogság. A filozófus ítélete szerint ezen az elméleti úton jár a pozi-
tivizmus, amit a marxista szocializmus a gyakorlatban kíván megvalósítani. Az anti-
krisztusi szellem térnyeréséhez szükséges utolsó lépés pedig akkor jön el, amikor az 
állam önmagát isteníti, az egyház pedig autoritása alá gyűri az emberi szabadságot. 
Az inkvizítori szellem lényege éppen ez: az erőszak és a szabadság gyűlölete. Az ink-
vizítor nem látja másnak az ő gyengéit, mint nyájba tömörült arctalan sokaságnak, 
nem látja bennük az egyént, az isteni rendeltetéssel bíró személyiséget, ahogyan Ber-
gyajev szerint Krisztus látja.

„Három erő, csupáncsak három erő van a földön, amelyek képesek örökre legyőz-
ni és rabul ejteni e tehetetlen lázadókat, épp a boldogításuk végett – ezek az erők: a 
csoda, a titok és a tekintély. Te elvetetted ezt is, azt is, a harmadikat is, és magad adtál 
példát rá.”15 A nagy inkvizítor elismeri, hogy Krisztus Istenhez méltón tagadta meg a 
gonosz szellem kísértéseit, hiszen amint kérkedőn engedett volna a gonosz csábítá-
sának, Isten cserbenhagyta volna őt. Vele ellentétben azonban az emberek többsége 
nem tud ellenállni a kísértéseknek, bennük nincs meg ez az isteni bizonyosság. Krisz-
tus nem annak bizonyítására szállt le a keresztről, hogy ő valóban Isten fia, mert nem 
a csodák által kieszközölt hitre és a hatalomtól elrettenő szolgai ámulatra vágyott, 
hanem a szabad szeretetre, amelyet semmiféle kényszer nem idézhet elő. „Isten fia 
a megfeszített képében jelent meg a világnak, nem császárként vagy uralkodóként, 
hanem megalázva és meggyötörve, hogy az ember szabadon ismerje fel az ő istenét 
és megszeresse.”16 Ezért Bergyajev úgy véli, hogy a csoda akkor valósulhat meg, ha az 
szabad hitből, az Istennel való szabad egyesülésből ered.

Az emberek mégis képesek elcsábulni a külsőleges csodáknak, de tehetnek-e ők 
arról, hogy gyengék? Talán a filozófus túlbecsüli az ember erejét? Az állam éppen e 
gyengeségre építve tűnik sikeresnek: erőszakos boldogsággal csábít, olyan hitet hir-
detve, amelynek a külsőleges csoda képezi alapját, olyan szeretetet, amelyet az au-
toritás határoz meg. És minden azért lehetséges, mert nem hiszik, hogy az ember 
szabadsága révén képes megmenteni önmagát. Aki elveti a személy szabadságának 
önértékét, és az autoritás „vallását” hirdeti, enged a gonosz szellem második kísérté-
sének – véli Bergyajev.

Véleménye szerint a történelem során az egyház engedett leginkább a második 
kísértés csábításának, pedig a külső, erőszakos autoritás az egyház tekintetében önel-
lentmondást hordoz. Önellentmondás tárul fel abban is, hogy az egyház az alapításá-

тельного отпадения от Бога должен привести не к тому, что все сделаются богами и титанами, а к тому, 
что люди опять поклонятся новому божеству, одному обоготворенному человеку, одному царю.”

15 Dosztojevszkij. 1975. I. 334.
16 „Cын Бoжий явилcя миpy в oбpaзe Pacпятoгo, нe цapeм и влacтитeлeм, a yнижeнным и pacтepзaнным, 

чтoбы чeлoвeк cвoбoднo yзнaл cвoeгo Бoгa и пoлюбил.”
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nak forrását is a Szentléleknek az emberiség egyetemes testében való hiányában jelö-
lik meg, ezáltal azonban elvitatja az embertől a Szentlélekben való szabad részesülést.

A fi lozófus a harmadik, a földi királyság kísértését tartja a legveszedelmesebbnek 
a három közül, amely a katolikus és a pravoszláv egyházat egyaránt képes volt elcsábí-
tani. A pápaság világi hatalma és a pravoszláv egyház állam általi irányítása a császár 
kardjának elfogadását jelenti Bergyajev szemében. Ennek legijesztőbb megvalósulása 
maga a római állam, amely az abszolút állam, az abszolút cezarizmus képviselőjeként 
semmilyen hatalmat nem tűr meg maga felett. Krisztus elutasította a földi királyság 
kísértését, ezzel szemben a kereszténység a történelem során fokozatosan alkalmaz-
kodni kényszerült a pogány államokhoz, ezáltal szentesítve az abszolút állam létjo-
gosultságát. Idővel a római egyház maga is az állam mintájára erőszakos eszközöket 
kezdett használni, hogy megvalósítsa az egyetemes királyságot. Bergyajev szerint 
ezen a ponton kellett nyilvánvalóvá válnia, hogy a kereszténység már nem a Krisztus, 
hanem a gonosz kínálta utat követi. A következő szintet Bizánc jelenti számára, kitel-
jesítve az abszolút állam és a megistenült császárság ideáját.

Az orosz ortodoxia Filofej óta úgy tartja, hogy Moszkva lesz a harmadik Róma, 
amely Bergyajev szerint a lehető legrosszabb, istengyalázó formában tart a célja felé. 
Ha a római állam a kereszténység révén próbálta megvalósítani az egész földre kiter-
jedő birodalmat, úgy ennek csupán egy végletekig elfajzott állapotát látja Bergyajev a 
korabeli szocializmusban, amely szintén a földi birodalom megteremtésén fáradozik. 
A harmadik kísértés az ember korlátok nélküli hatalmaskodásáról szól, s ez a hatalom 
mindenképpen fenyegető, összpontosuljon bár az egy, a néhány vagy a sokaság ke-
zében.

Bergyajev kíméletlen kritikának veti alá a kereszténységet: „A harmadik kísértés 
uralma az emberiség több évszázados történelme során a maga korlátozottságában 
és időlegességében vett kereszténység arra való képtelenségét tárja fel, hogy uralkod-
jon az életen, kijelölje a világtörténelem útját.”17 A világtörténelem során a hatalom 
letéteményesei a terjeszkedésre törekedtek, aminek végső foka az emberiség világbi-
rodalomban való egyesítése lett volna. Az inkvizítor szerint a millióknak sem elég a 
földi kenyér és a vigyázó tekintély, rendelkeznek egyfajta egyetemes egyesülésre való 
szándékkal is. Ezt az igényt eddig mintha csak az önmagukat bálványozó államok 
próbálták volna teljesíteni, de lehetséges-e a világ egyesítése Isten által? – úgy tűnik, a 
kereszténység feladata lett volna a megvalósítás, kudarcából következnek az új vallási 
tudat legfőbb kérdései: lehetséges-e a vallásos társadalmiság s e révén a Krisztusban 
végigvitt egyetemes történelmi út? noha ez a történelem tapasztalatának tanúsága 
alapján kivitelezhetetlennek tűnik, Bergyajev mégis teokráciát vizionál. Ennek meg-
valósulása pedig attól függ, hogy az emberek képesek-e legyőzni a három kísértés 
csábítását – ebben a feladatban kristályosodik ki az emberiség jövőbeni vallási tudata.

17 „Bлacть тpex иcкyшeний в мнoгoвeкoвoй иcтopии чeлoвeчecтвa oбнapyживaeт нecпocoбнocть 
xpиcтиaнcтвa, взятoгo в eгo oгpaничeннocти и вpeмeннocти, oвлaдeть жизнью, oпpeдeлить пyти вce-
миpнoй истории.”
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A nagy inkvizítor legendája kivételes jelentőséggel bír: „Még soha nem mondtak 
ki ilyen könyörtelen és megsemmisítő ítéletet az államiság kísértéséről, az imperializ-
musról, még soha nem tárták fel ilyen erővel a földi királyság antikrisztusi természe-
tét, és nem dicsőítették így a szabadságot, nem tárták fel a szabadság isteni miben-
létét, és a krisztusi szellem szabad voltát.”18 Bergyajev szerint a poémában egyfajta 
vallási alapú, teokratikus anarchizmus jelenik meg. Anarchizmus, hiszen ha az ember 
minden tekintélyt megtagad, és az egyéni szabadságát védelmezve nem fogadja el a 
gyámkodó állam rákényszerített rendszerét, úgy a rendszer nem képes megtartani 
a kereteit, keretek nélkül pedig zűrzavar uralkodna. Bergyajev gondolatainak an-
archista jellege azonban nem ér el ilyen messzeségekbe. A kísértések megtagadása 
következtében fellépő káoszt az emberek vallási tudata, vallásos társadalmiságuk 
szüntetné meg, ezzel párhuzamosan pedig megtagadnák az emberi hatalmaskodás 
mindenféle bálványozott formáját.

A legenda végén a nagy inkvizítor már nem tesz szemrehányásokat Krisztusnak, 
fenyegető szavai a jövőbe mutatnak, Krisztus második eljövetelének pillanatára: „… 
eljössz a te büszke és hatalmas választottjaiddal, de mi azt mondjuk, hogy azok csak 
saját magukat váltották meg, mi pedig mindenkit megváltottunk… és rámutatok arra 
az ezer- meg ezermillió boldog kisgyermekre, akik nem ismerték a bűnt… Ítélj meg 
bennünket, ha tudsz, és mersz.”19 Vajon milyen értelemben lehet azonosnak tekinteni 
az emberek e kétfajta megváltását? Ha az a sok millió önként vetette le a szabadság 
terhét, önként választotta az inkvizítor kínálta gyermeki utat, megváltás marad-e ez 
mégis abban az értelemben, hogy végül mégis megmenekültek a rossz választásának 
lehetőségétől, mivel eleve nem választottak. Vajon nem ők-e a „langyosok”, akik még-
is elítélendőbbek Isten szemében, mint a bűnösök?

Bergyajev csak azokhoz tud szólni, csak azokat tudja bíztatni arra, hogy mondja-
nak le a kísértések csábításáról, akik eleve az erősek csoportjába tartoznak. Bergyajev 
a milliók életében nem láthatja ugyanúgy a gonosz szellem megnyilvánulását, mint 
az inkvizítoréban. Vajon teljes bizonyossággal állítható, hogy Dosztojevszkij a gonosz 
archetípusát mintázta meg az inkvizítor alakjában? Ő az, aki a pusztában, amiként 
Jézus, azon volt, hogy akaratát tökéletesítse. Ellenben, körbenézve a világban, kény-
telen volt ráébredni arra, hogy hiába lehet ő egy az erősek között, ha mindenhol csak 
a valódi emberi természet meggyalázását, a szabadság eltékozlását látja. Ennek a fel-
ismerése juttatja el őt az istentagadáshoz, és annak vállalásához, hogy a titok tudója-
ként boldogtalanságra kárhoztassa önmagát: „immár tudatosan a halál és a pusztulás 
felé vezetni az embereket, és közben, egész úton ámítgatni, hogy valamiképpen észre 
ne vegyék, hová is vezetik őket; hogy ezek a szánalmas vakok legalább útközben vél-

18 „Hикoгдa eщe нe был пpoизнeceн тaкoй cypoвый и yничтожaющий cyд нaд coблaзнoм гocyдapcтвeн-
нocти, нaд импepиaлизмoм, никoгдa eщe нe былa c тaкoй cилoй pacкpытa aнтиxpиcтcкaя пpиpoдa 
зeмнoгo цapcтвa и нe былo eщe тaкoй xвaлы cвoбoдe, тaкoгo oбнapyжeния бoжecтвeннocти cвoбoды, 
cвoбoднocти Xpиcтoвa дyxa.”

19 Dosztojevszkij. 1975. I. 341.
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jék boldognak magukat”20, hiszen ha van is mennyország, az biztos nem olyanok-
nak van, mint ők. Bergyajev szerint a nagy inkvizítor a bűnbak, az ő munkálkodása 
folytán válnak a gyengék méltatlanná az üdvözülésre. Az inkvizítor nem tagadja a 
felelősségét, mégis felmenti magát az Utolsó Ítélet alól. Hiszen azért mond le önnön 
üdvözüléséről, hogy képes legyen a tömegek látszólagos boldogságát fenntartani. A 
Dosztojevszkij által megformált öregember kivételes jellem a maga tragikumában, s 
ezt még Bergyajev is elismeri: „A mi korszakunk nem terem titánokat, nem találni 
benne a nagy inkvizítort, aki egyfelől vonzónak tűnhet némely vonása szerint, hiszen 
szenvedő, óriási fájdalomtól gyötört, és szereti az emberiséget, ellenben világunk tele 
van kis inkvizítorokkal.”21 Iván Karamazov a történet befejezése után Bergyajev állás-
pontját még inkább megerősíti. Szerinte ugyanis kétség sem férhet ahhoz, hogy va-
lamiféle szövetségbe szerveződve inkvizítor típusú fi gurák munkálkodnak a tömeg 
boldogításán.22

Bergyajev úgy véli, az inkvizítor által vázolt kép még nem ért fenyegető közelség-
be. Az emberek számára ijesztő a személyes és a szabad választás terhe, emellett azon-
ban mindenki kielégítő boldogságra vágyik – ennek ígéretében van a szocializmus 
ravaszsága, amely a végső igazság tudójaként hirdeti magát, eszkatológikus vonása-
iban a történelem, az idő felszámolásával mindenki számára az egyenlő boldogság 
elvét nyilatkoztatja ki. Ez a fajta boldogság azonban csak a boldog kisded állapotába 
jutott emberé lehet. Miért ez az egyetlen lehetséges eredmény? Ha az emberek min-
denek felett önnön megistenülésüket hirdetik, az Bergyajev szerint előbb-utóbb oda 
vezet, hogy belső késztetésüknek megfelelően Isten helyett egy embert kezdenek 
bálványozni, akihez képest ők alárendeltekké válnak, mintha az egyeduralom szük-
ségszerűségből valósulna meg újra.

Bergyajev úgy véli, az ember isteni rendeltetésének titkát az államhatalom hí-
vei őrzik, hogy megtartsák a tömegek csordatermészetét, így próbálva megőrizni a 
bábeli tornyot. Az ember magasabb rendű szabadsága, örök és abszolút igazsága a 
fi lozófus szerint olyan objektív jog, amelynek feltétlenül fel kell tárulnia, hiszen az 
emberek nem lehetnek egy gondolattalan csorda alkotóelemei, nem megvetett álla-
tok ők, akik nem képesek elviselni a titok feltárásával rájuk nehezedő súlyt. Az ember 
Bergyajev szerint Isten gyermeke, aki rendelkezik azzal az erővel, amely által kitelje-
sítheti szabadságát. A titok kulcsa az emberi személyiségben rejlik. A Bergyajev ké-
sőbbi fi lozófi ájában kirajzolódó személyiségfogalom az abszolút jelentéssel, az isteni 
rendeltetéssel van összefüggésben. Ez a személyiségfogalom biztosítja azt az alapot, 
amelynek tudatában az ember nem válhat az alaktalan tömeg részévé. A fi lozófus 
szerint a személynek nincs szüksége gyámra, még ha az a szeretet nevében fordul is 

20 Uo., 343.
21 „Haшa эпoxa нe coздaeт титaнoв, нe нaйти в нeй и Beликoгo Инквизитоpa в oднoм oбpaзe пpивлeкaтeль-

нoгo пo иным чepтaм cвoим «cтpaдaльцa, мyчимoгo вeликoй cкopбью и любящeгo чeлoвeчecтвo»; нo 
мaлeнькими вeликими инквизитopaми пoлoн нaш миp.”

22 Dosztojevszkij. 1975. I. 344.
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felé, hiszen a szeretet e szerint a nézőpont szerint nem akarhat gyámkodni, hanem az 
embereket felszabadítani, tekintetbe véve különbözőségüket.

Bergyajev feltételezi, hogy a mostani világ előtt volt egy olyan állapot még, mikor 
az emberek harmóniában tudtak egyesülni az abszolút forrás által, azaz Istenben. Ez 
az állapot azonban a bűnbeesés miatt megszűnt, és a jelen világ minden zűrzavara, 
az atomizáltság, a kínzó elkülönülés ennek az elszakadásnak a következménye. Ez az 
állapot két, egymással élesen szembenálló elvet hívott életre. Az egyik elv lényege, 
hogy megszabadítson minden létezőt a kívülről ráerőltetett törvényszerűségektől, 
szolgai függőségeitől és mindenféle szükségszerűségtől, és hogy a szeretet által egye-
sítse a világ részeit. A másik elv a megkezdett úton haladva folytatja az atomizálást, 
belülről szakítva széjjel a létezőket, hogy az erőszak és szükségszerűségek által csu-
pán a látszólagos egyesülést érje el. Bergyajev egyértelműen az első elv térnyerését kí-
vánja: „Az egyetemes feladat, amely a különböző korszakokban különböző konkrét 
formákat öltött, a belső szakadás és a külső kötöttségek legyőzése a belső egyesülés és 
a mindennemű szükségszerűségtől való megszabadulás által.”23

A filozófus bírálóiban jogosan merülhet fel a kérdés, mi értelme a jövőbe tekinteni, 
a jövő fenyegetéseitől tartani, ha a rossz, leginkább szükségszerűségek formájában, 
jelen van. nem értelmetlen-e a földi kenyér kísértésétől tartani akkor, amikor az em-
berek éheznek? Bergyajev szerint ezek a kérdések csak a megkísértettek szájából han-
gozhatnak el. A filozófus ugyanis úgy gondolja, hogy mindenekelőtt a legfontosabb 
az élet valódi értelmének a megértése, és minden csak ez után következik. nem akar 
a mennyei kenyér könyörtelen hirdetőjének szerepében tetszelegni, és elvitatni, hogy 
az életnek igenis vannak materiális feltételei is, csupán úgy véli, hogy a földi kenyér 
problémája mintegy járulékosan oldódik meg az élet értelmének feltárulása folytán: 
„nem csak ti, mi is kenyeret, szabadságot és egyesülést akarunk az emberiségnek, de 
úgy hisszük, mindez azon az úton oldódik meg, amelyen feltárul az élet értelme és 
végső célja, az abszolút igazság a boldogság felett áll, és van mennyei kenyér.”24

A történelem során a rossz mindig jelen volt, akár elnyomás, akár állatiasság for-
májában. Az ellene való küzdelem folytonos, jóllehet bizonyos korokban talán sike-
rült megszabadulni tőle, de a rossz forrása sohasem apad ki, teljes megszűnése csak 
történelemfeletti folyamatokban volna elképzelhető. Bergyajev úgy véli, a metafizi-
kai rossz újabb és újabb formákat ölt, kevésbé szembeötlő ugyan a jelenléte, s van, 
hogy a jó álarcát ölti magára. Az ősi rossz jelenik meg az orosz önkényuralomban, 
ami embertelen és istentelen politikája, börtönei, halálbüntetése és a személy teljes 
tagadása révén olyan rabságot jelent, amelytől a történelmet meg kell szabadítani. 
Hasonló, de mégsem a végső rossz mutatkozik meg az abszolút államban és a forrada-

23 „Bceлeнcкaя зaдaчa, кoтopaя в paзныe эпoxи пpинимaeт paзныe кoнкpeтныe фopмы, ecть пpeoдoлeниe 
внyтpeннeгo paзpывa и внeшнeй cвязaннocти пyтем внyтpeннeгo coeдинeния и ocвoбoждeния oт вcя-
кoй нeoбxoдимocти.”

24 „He тoлькo вы, нo и мы xoтим для чeлoвeчecтвa xлeбa, cвoбoды и coeдинeния, нo вepим, чтo вce 
paзpeшитcя лишь нa тoм пyти, нa кoтopoм pacкpывaeтcя cмыcл жизни и кoнeчнaя цeль ee, aбcoлютнaя 
иcтинa cтaвитcя вышe cчacтья и oбpeтaeтcя xлeб нeбecный.”
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lom egyes elemeiben, mégis a vérrel átitatott út, amelyet a forradalom jegyez, a nagy 
inkvizítor útja. Épp ezért fontos Bergyajev szerint mindenekelőtt azt tudatosítani, 
hogy a személy szabadsága bármilyen autoritásnál előbbre való.

Bergyajev a fejezet utolsó részében saját korának olyan irányzatait vizsgálja, ame-
lyeknek alapvetéseiben démoni erőket sejt. Első bírálata korának dekadens irányzata-
ira esik, általuk nyilvánul meg legvilágosabban korának démonizmusa, amely szerinte 
az emberi lélek mély krízisét tárja fel. A minden hagyománnyal való szembeszegülés 
csupán egyfajta kínzó unalomból fakadhat. Az ellenállás az egyén különbözőségének 
hirdetését foglalja magában, amely pedig az önistenítés aktusáig vezet. A dekadencia 
az Istentől független abszolút szabadságot hirdeti, Bergyajev szerint azonban az ön-
magában vett elvont szabadságnak, amelynek nincs tárgya, értelme sincs.

nietzschét is a démonikus gondolkodók között tartja számon, ám hatását inkább 
tartja pozitívnak, mint negatívnak. Úgy gondolja, hogy nietzsche karamazovi fi gu-
ra, akinek gondolatai segítenek abban, hogy a vallási tudat kiteljesedjék. Bergyajev 
szerint Iván és nietzsche is olyan istenkeresők, akiknek harca drága Isten számára: 
„Az eff éle Isten elleni küzdelem nélkül nincs gazdag misztikus élet és szabad vallási 
választás.”25 Bergyajev tehát Dosztojevszkijhez hasonlóan azon az állásponton van, 
hogy a szabad vallási tudatnak a kétségek kohójában kell edződnie. Inkább becsüli 
a nyíltan Istent szidalmazókat, mint azokat, akik kívülről Isten szolgálóinak tűnnek 
ugyan, de valójában csak a vagyon hatalmát és a bürokratizmust szolgálják. Bergya-
jev számára Pobedonoszcev, a Szent Szinódus főügyésze az inkvizítor szellemének 
a történelemben is valóságosan megjelenő alakja. Jóllehet úgy tűnik, hogy Pobedo-
noszcev az egyház képviselőjeként a vallás szolgálója volt, a fi lozófus szerint azonban 
ugyanúgy a boldogság kikényszerítésén, erőszakos térnyerésén fáradozott.

Bergyajev számára Karl Marx jelentette a démonikus eszme, a földi királyság építé-
sének valódi hirdetőjét. Míg például nietzsche szerinte fájdalmasan vágyódott az örök-
kévalóságra, addig Marx kifejezetten gyűlölettel fordult felé. Ezért is gondolja, hogy az 
ateizmus csak támogatni tudja az Isten nélküli földi királyság eszméjét. „Marx ateizmu-
sában nincs bánat és fájdalom, csak gyűlölködő öröm afelett, hogy nincs Isten, hogy 
végre megszabadultak Istentől, és először vált lehetségessé az emberek boldogságáról 
való gondolkodás.”26 Bergyajev szerint a legsúlyosabb probléma abban áll, hogy Marx 
ezzel elvitatja az embertől önnön belső világának létezését, megtagadja a személyisé-
get, ami a nagy inkvizítor nyomán az emberek megvetésébe torkollik.

A fi lozófus szerint kora démonizmusának két, látszólag ellentétes alapelve van. 
Egyfelől határtalanul isteníti a személyiséget, másfelől megveti és tagadja azt. Az em-
ber bálványozása, mint említettük, nem terjedhet ki a tömegekre, így a milliók annak 
az egynek a hatalma alá rendelődnek. Másfelől a személyiség tagadása Bergyajev sze-
rint az Isten elleni lázadásból fakad. Tagadják a személyiség valódi jelentését, mivel 
az csak az Istennel való viszonyból érthető meg. Ezt a viszonyt ők csak alárendelt füg-

25 „Бeз тaкoгo бoгoбopчecтвa нeт бoгaтoй миcтичecкoй жизни и cвoбoднoгo peлигиoзнoгo выбopa.”
26 „Aтeизм Mapкca нe ecть мyкa и тocкa, a злoбнaя paдocть, чтo Бoгa нeт, чтo oт Бoгa, нaкoнeц, oтдeлaлиcь 

и »cтaлo вoзмoжнo в пepвый paз пoмыcлить o cчacтьe людeй«”.
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gésként tételezik, és nem képesek megérteni azt a szabad választáson alapuló, intim 
szeretet, amely az egyént Istenhez kötheti. „A démonikus lázadásban nincs meg az 
ember királyi eredetének tudata, csak a szellemi plebejusság.”27

Bergyajev szerint a személyiség megerősítése akkor és csak úgy lehetséges, ha vég-
telen tartalommal vagyunk képesek megtölteni azt, részesülve az evilági és a végtelen 
létezésben. Ha csak a magunk szubjektív létezését fogadnánk el, magunkat tekintve 
életünk legvégső céljának, úgy könnyen a megistenülésig, magunk egyedüli objek-
tivitásának hamis képzetéig juthatunk. Ha nem Isten szeretetünk legvégső célja, ha 
nem felé törekszünk, az én, a személyiség elveszíti végtelen tartalmát, és megsemmi-
síti önmagát. „Bírni Istent – végtelen gazdagságot jelent; magadat Istennek tekinteni 
viszont azt jelenti, hogy végtelenül szegénnyé teszed magad.”28

A démonikus irányzatoknak megvan a maga személyiségszentesítő formájuk: az 
individualizmus, amely viszont az elszemélytelenedés rémével fenyegeti az egyént. 
Bergyajev szerint ugyanis az individualizmus önszeretetre épül, arra, hogy az egyén 
önmagát mindenkinél előbbre tartsa. Az individualista törekvéseit meghatározza az 
irigy tudat, hogy mindenki másnál magasabbra kerüljön. Összehasonlítani magun-
kat másokkal vagy akár Istennel – tévútra visz. Bergyajev szerint a szabadságunkat 
sem Istentől eltávolodva, hanem Istenben lehet megtalálni, felismerve szabadságá-
nak isteni mivoltát. Az ember, ahogy Dosztojevszkij is írja, lázadó lény, lázad a szük-
ségszerűségek, a függés, a szolgaság ellen. Ezzel szemben van az emberben valami, 
ami az Istenhez való hasonlatosságára emlékezteti, ez a személyiség.

Befejezésül fontosnak tartom megjegyezni, hogy Bergyajev mindvégig legenda-
ként utal Dosztojevszkij regényének részletére. A legenda műfaját tekintve a múltról 
szól, a múltat tekinti tárgyának. Ezzel szemben a filozófus mint egyfajta jóslatot vo-
natkoztatja azt az emberiség történetére. Iván Karamazov a jövendőmondó pozíció-
jából meséli el a történetet öccsének. Az a fiatalember, aki, mint a regényből kiderül, 
tehetséges, sikeres esszéíróként nagy port kavart cikkeit Moszkvában már megje-
lentette, az általa kitalált poémát, akárcsak a próféták, sohasem jegyezte le, mégis 
minden szava az emlékezetébe vésődött.29 Bergyajev a nagy inkvizítor szellemét a 
gonosz archetípusaként s fenyegető lehetőségként tárja elénk. Fenyegetése a három 
kísértésben kristályosodik ki számunkra. Ahogyan Bergyajev gondolataiból kitűnik, 
a kísértések a kívülről közelítő gonosz szellem csábításának teszik ki az embereket. 
Bergyajev álláspontja alapján úgy tűnik, hogy az ember a rosszat mintha csak kívülről 
érkezőként fogadná be, mintha az isteni eredet és rendeltetés lenne az emberi létezés 
lényegének magva. Bergyajev nem ejt szót arról, hogy az emberi természet önma-
gában is hordozza a rosszat, s valójában ez uralja az egész emberi történelmet. Az 

27 „B дeмoничecкoм бyнтe нeт coзнaния цapcтвeннoгo пpoиcxoждeния чeлoвeкa, ecть дyxoвнoe плeбeйcт-
вo.”

28 „Имemь Бoгa — знaчum быmь бecкoнeчнo бoгamым, cчumamь ceбя бoгoм — знaчum cдeлamьcя 
бecкoнeчнo бeдным.”

29 Сараскина Л.И. Поэма о Великом инквизиторе как философско-литературная импровизация на задан-
ную тему.// Достоевский и мировая культура. Альманах № 6. СПб.: «Акрополь», 1996. 125–141.
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inkvizítor gyengének tartja az embereket a szabadság terhének viselésére, s úgy tű-
nik, a kevesek erejéhez viszonyítja a sokak gyengeségét. Vajon irányulhat-e egy egész 
társadalom, az egész emberiség feladata az embert ily mértékben meghatározó vonás 
végső leküzdésére?

Bergyajev szerint az ember képes a szabadságra, képes az Isten szeretetében való 
harmónia megélésére azért, mert ez az ő rendeltetése: az embert úgy érzékeli, mint 
ami lehet, és nem úgy, mint ahogyan eleve létezett a történelem során.

Rezümé

Bergyajev szerint a nagy inkvizítor történetében mintegy körvonalazódik azon ál-
lamformák esszenciája, amelyeknek célja a vallás valamiféle helyettesítése. A hata-
lom letéteményesei a boldogság kizárólagos tudóiként hirdetik magukat, nép feletti 
gyámkodásuk azonban felsőbbségérzettel párosul. A gondoskodásért a szabadság 
feladását várják az egyéntől, az általuk kínált boldogság azonban gyermeki boldog-
ság csupán: szabadsága nélkül ugyanis az egyén elveszíti mindazt, ami őt emberként 
meghatározza. Az államforma, amely mindenki számára kötelező, kényszerítő erejű 
boldogságot hirdet, valójában a személy és a szabadság tagadását hirdeti. Bergyajev 
szerint a szocializmusban megannyi kis inkvizítor ténykedésével a három kísértés el-
fogadása s annak következményei realizálódnak.
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Th e Loss of Freedom in Socialism – the Problem of the Th ree Temptations in Berdyaev’s Writings
Th e story of Th e Grand Inquisitor is where, according to Berdyaev, the idea of a government that 
aims to replace religion starts to take shape. Th ose in power claim that only they hold the key to 
true happiness. However, their tutelage over the citizens is combined with a sense of superiority. 
In exchange for the care they provide, they expect individuals to abandon their freedom, although 
the happiness off ered in return is a childish one: without freedom, individuals lose all that defi nes 
them. A government that advertises obligatory and compulsory happiness for everyone in fact 
promotes the rejection of personality and freedom. To Berdyaev, socialism is realised through the 
activity of countless petty inquisitors, and through the acceptance of the three temptations and 
their consequences.
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