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Сажетак:У увод ном де лу се утвр ђу ју ан тро по ло шке прет по став
ке фи ло зо фи је Ни ко ла ја Бер ђа је ва ко је се на ла зе у осно ви ње го
вог уче ња о ства ра ла штву. За ње га, чо век ни је објект при ро де, 
већ њен нат при род ни су бјект. Он је ме ри ло свих ства ри, ми кро
ко смос. Сле ди пре ми шља ње о при ро ди са зна ња у ко јем Бер ђа јев 
из јед на ча ва гно се о ло ги ју са ства ра лач ким чи ном, јер са мо онај 
ко ји ства ра – са зна је. У де лу о ства ра ла штву Бер ђа јев од сту па 
од све то о тач ке не га тив не ан тро по ло ги је за сно ва не на ока ја ва њу 
пр во бит ног гре ха и окре ће се ка по зи тив ном, ства ра лач ком по
слан ству чо ве ка. На кра ју, пред ста вља се ње го во уче ње о фи ло
зо фи ји исто ри је, у ко јој љу ди спре ма ју до ла зак Цар ства Бо жи јег 
(као ме та и сто риј ског по рет ка), пу тем ства ра ла штва ко је и њих 
са ме тво ри као сло бод не  лич но сти. На тај на чин се уки да про цес 
свет ске објек ти ва ци је и при пре ма до ла зак Хри стов.

Кључнеречи: ства ра ла штво, кул ту ра, објек ти ва ци ја, гно се о ло
ги ја, ан тро по ло ги ја, фи ло зо фи ја исто ри је

Увод

На кон по се те Вла ди ми ра Пу ти на (Вла димир Вла дими рович 
Путин) Бе о гра ду 16. ок то бра про шле го ди не, ме диј ска сфе
ра оби ло ва ла је ин фор ма ци ја ма о јед ном од нај ин три гант
ни јих др жав ни ка но вог ми ле ни ју ма. По ред, већ по зна тих 
би о граф ских де та ља и про фе си о нал них ре фе рен ци, па
жњу ла ич ке и струч не јав но сти при ву кла су ње го ва „фило
зофска” уве ре ња, за ко ја би се мо гло ре ћи да су у скла ду 
са ње го вим по на ша њем на гло бал ној по ли тич кој сце ни. 
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На и ме, ње го ва хри шћан ска, пра во слав на опре де ље ња, ни
су са мо ре лигијско ми шље ње, већ и прин цип ње го вог по
ли тич ког де ло ва ња. Ово се огле да у осе ћа ју оба ве зе ко ју 
Вла ди мир Пу тин има пре ма Цр кви и пра во сла вљу, али и у 
ње го вим фи ло зоф ским ста во ви ма. Пред сед ник Ру ске Фе
де ра ци је, на и ме, ве о ма ува жа ва ру ске ми сли о це: Ни ко ла ја 
Бер ђа је ва  (Ни ко лай Алек сандро вич Бердяев), Вла ди ми ра 
Со ло вјо ва (Вла димир Сер ге е вич Со ловьёв)и Ива на Иљи
на (Иван Алек сандро вич Ильин); че сто их ци ти ра, чак је и 
на ло жио Ру ским по ли ти ча ри ма да их про у ча ва ју.1 Су шти на 
ко ју Пу тин на гла ша ва у уче њу ових фи ло зо фа је ме си јан ска 
уло га Ру си је у свет ској исто ри ји, ко ја је у нај зна чај ни јој ме
ри из ра же на у ра ду ових ве ли ка на ру ске ми сли, осо би то Н. 
Бер ђа је ва. Ипак, ову ме си јан ску уло гу Ру си је на ко смич ком 
пла ну, Бер ђа јев ни је за ми шљао као ства ра ње осо би тог по
ли тич ког по рет ка (бар не исто риј ски по зна тог), већ као ме
та и сто риј ско истин ско „брат ство љу ди” за сно ва но на ства
ра лач ком уз ди за њу лич но сти. За Бер ђа је ва чо век ни је био 
са мо со ци јал ни ен ти тет, или па сив на Бож ја ема на ци ја већ 
ак тив ни уче сник у ства ра ла штву, Бож ји ал тер его, ко ји и сам 
да је до при нос ко смичком тво ре њу.2

Ан тро по ло ги ја Ни ко ла ја Бер ђа је ва

Ан тро по ло ги ја Ни ко ла ја Бер ђа је ва по ла зи од основ не прет
по став ке да је чо век би ће ко је ег зи сти ра на пре ла зу два све
та, тe да је са да шњи свет ко ји од ли ку ју ну жност и не сло бо
да, ре зул тат по гре шног из бо ра Ада ма и Еве. Пр во што вре ди 
за па зи ти, је да Бер ђа је ва кра си ан тро по ло шки оп ти ми зам.  
Ди ја лек тич ка ан тро по ло ги ја бо жан скољуд ског у де лу Н. 
Бер ђа је ва је „трн у оку” свим оним кон зер ва тив ним ре ли гиј
ским си сте ми ма ко ји су чо веч ност схва та ли ис кљу чи во као 
екви ва лент но „по ко ра ва њу Бо гу” и мо рал ним за по ве сти ма. 
Ње гов сло бод ни чо веклич ност, „хра бар је и уз ви шен” као 
Ни че ов За ра ту стра. Иа ко још увек сто ји у под нож ју кр ста 
(јер Бер ђа јев ни је од сту пао од основ них хри шћан ских уве
ре ња) он гле да у бу дућ ност про же ту ства ра ла штвом. Чо век 
ни је са мо објект при ро де, већ њен нат при род ни су бјект.3 Он 
је сто га ме ри ло свих ства ри, ми кро ко смос. Она тач ка у ко јој 
се су сре ћу Бог и чо век је је дин стве на пер со нал ност ин ди
ви дуе; дру гим ре чи ма, чо век је јед нак Бо гу – ње гов ал тер 

1 Ве сти нет, Пот пу ни за о крет Ру си је: Пу ти но ва хри шћан ска ви зи ја, 11. ок
то бар 2014., 11. ок то бар 2014,http://www.ve sti net.rs /po gle di/pot pu niza o
kretru si jepu ti no vahri scan skavi zi ja

2 Ханс, Ј. Ш. (1996) Тен ден ци је те о ло ги је у два де се том сто ле ћу, Ве тер
ник: ЛДИ, стр. 114.

3 Бер ђа јев, Н. (1996) Сми сао ства ра ла штва 1, Бе о град: Ло гос АНТ,  
стр. 49.
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его. Чо век је и тво рац исто ри је, ко ја до би ја сми сао тек кроз 
ње гов ства ра лач ки чин. Украт ко, на ни воу сло бо де и ства
ра лач ке лич но сти Бог и чо век има ју јед на ку вред ност. Нај
ви ша иде ја ко ју чо век мо же има ти је Бог; и нај ви ша иде ја 
ко ју Бог мо же има ти је чо век. На овај на чин Бер ђа јев опо
ни ра свим оним хри шћан ским ми сли о ци ма ко ји су чо ве ка 
све ли на „без и ме ног” и бе зна чај ног „слу гу Бо жи јег”, чи ја 
је је ди на ал тер на ти ва да сми сао жи во та про на ђе у кле ча њу 
и ока ја ва њу гре ха. Ако су да кле, Бог и чо век рав но прав ни 
уче сни ци у ства ра њу, он да је и исто ри ја про цес стал ног уза
јам ног де ло ва ња из ме ђу Бо га и чо ве ка. У том сми слу, Бер
ђа јев из ра жа ва сво је не за до вољ ство до тад по сто је ћим об
ли ци ма ан тро по ло ги је: и ско ла стич ке и ху ма ни стич ке.  Јер, 
по ње му Бо жан ско свој ство ни је чо ве ку на кнад но да то, као 
об лик ми ло сти, већ је то ду хов но на че ло ко је већ по сто ји у 
њему – божан стве ност је ње го во свој ство. Сво јим ду хов ним 
под ви гом чо век у се би уз ди же сли ку Бо жи ју, али и сли ку 
људ ску, јер по Бер ђа је ву, је ди на пра ва чо веч ност је Бо го чо
веч ност. Ов де се ви ди ка ко се у фи ло зоф ској и ре ли гиј ској 
ми сли Бер ђа је ва спа ја ју ан тро по ло ги ја и те о ло ги ја. Не са мо 
да чо век има „ко рен” у Бо гу, већ и у са мом Бо гу по сто ји 
свој ство чо веч но сти. Фи ло зоф ска ан тро по ло ги ја Ни ко ла
ја Бер ђа је ва је да кле су штин ски пер со на ли стич ка и у ње
ном цен тру ни су ни Бог ни чо век, већ Бо го чо век. За то он 
кри ти ку је све оне си сте ме у ко ји ма је чо век са мо со ци јал
на „функ ци ја за јед ни це”, што се  мо же ви де ти у „Ле ген ди 
о ве ли ком ин кви зи то ру”.4 И уоп ште свих оних по ли тич ких 
об ли ка ко ји „гу ше” људ ску лич ност у ка те го ри ја ма др жа
ве, на ци је или ро да. На ме ће се, са мо по се би, пи та ње: да 
ли ова уз ви ше на „пер со на ли стич ка со ци о ло ги ја” Бер ђа је ва 
има ре ал не осно ве у са вре ме ној дру штве ној те о ри ји и прак
си? Ни је ли лич ност у овом из вор ном, ми стич ком зна че њу, 
ана хро на да на шњој по ли тич кој кул ту ри? Све до ци смо тен
ден ци је фор ми ра ња кул тур них и дру штве них обра за ца ко
ји су су прот ни мул ти кул ту ра ли зму и ми кро иден ти те ти ма 
ко је на зи ва мо гло ба ли стич ким. Са дру ге стра не, још увек 
су жи ве и мо жда све ви тал ни је де сни чар ске и фун да мен та
ли стич ке по ли тич ке оп ци је (чак и у тзв. за пад ном све ту) ко
је та ко ђе не оста вља ју мно го ме ста за „пра во на лич ност”. 
Груп ни и ко лек тив ни иден ти те ти, до ми ни ра ју у свет ској по
ли ти ци, они су не рет ко из вор про бле ма са ко ји ма се свет 
су о ча ва. Не дав ни те ро ри стич ки ак ти у Па ри зу, по но во су 
на гла си ли де мар ка ци о ну ли ни ју из ме ђу ре ли гиј ских ци ви
ли за ци ја. Где се у овом кон тек сту мо же про на ћи ме сто за 
сло бод ну по ли тич ку „лич ност” Ни ко ла ја Бер ђа је ва? Та ко ђе, 

4 До сто јев ски, Ф. (1975) Бра ћа Ка ра ма зо ви 1, Бе о град: Рад, стр. 314335.
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оне по ли тич ке иде о ло ги је ко је смо не ка да пре по зна ва ли као 
„ле ве” или „де сне” и ко је су из ра жа ва ле ства ра лач ки све сне 
сна ге у бор би за ме сто ин ди ви дуе у по ли тич ком по рет ку, да
нас су ре ликт про шло сти. Гло бал не по ли тич ке иде о ло ги је 
и си сте ме од ли ку је „без лич ност” и не до ста так ал тер на ти
ва. Је зи ком Бер ђа је ва, са да шње ста ње у гло бал ној по ли ти ци 
и кул ту ри, мо гло би се озна чи ти као вре ме „ан ти хри ста”, 
или не ги ра ња свих ства ра лач ких мо ћи чо ве ка у по ли тич ком 
по рет ку. Јер, ка ква је ства ра лач ка уло га чо веч но сти у по ли
тич ким и еко ном ским ин сти ту ци ја ма да на шњи це за ко је се 
уна пред утвр ђу је да „не ма ју алтернати ву”?

Гно се о ло ги ја и кул ту ра

Мо дер ни сло ве но фил ски ру ски ми сли о ци у ве ли кој ме
ри су ста ја ли на ли ни ји кри ти ке ра ци о на ли зма и за ла га ња 
за ин ту и ци ју као ме тод са зна ња. У сво јој кри ти ци ра ци о
на ли зма Иван Ва си ље вич Ки ри јев ски (Иван Ва сильевич 
Ки ре ев ский) за па жа да је бес плод на ско ла сти ка, са сво јим 
ап стракт ним ка те го ри ја ма, одво ји ла чо ве ка од оних жи вих 
уве ре ња ко ја се на ла зе из ван под руч ја ра зу ма.5 Слич но схва
та ње је за сту пао исто ри чар Алек сеј Ко мја ков (Алек сей Сте
пано вич Хомяков). Он је сма трао да су бјект да би спо знао 
пој мо ве, мо ра да иза ђе из са мо га се бе и да се пре не се у њих 
„мо рал ном сна гом ис кре не љу ба ви”.6 Пре ма Бер ђа је ву, ка
те го ри је ра ци о нал ног ума не мо гу от кри ти свет по се би, оне 
се мо гу при ме ни ти са мо на фе но ме нал ни свет. Са мим тим, 
Кан то ва тврд ња да се ка те го ри је ра зу ма не мо гу при ме ни ти 
на Бо га је бли ска Бер ђа је ву. Пра ви лан при лаз Бо гу је кроз 
„ду хов ни жи вот”, кроз ми стич ко ис ку ство. Ме ђу тим, да би
смо раз у ме ли Бер ђа је вље ва схва та ња мо ра мо има ти на уму 
да са ње го ве тач ке гле ди шта грех не во ди са мо де фор ма ци ји 
са зна ња, већ исто вре ме но ства ра при ро ду као ни жу сфе ру 
би ћа: „Зло ра ђа свет, око ван ну жно шћу, у ко ме је све су бјект 
узроч нопо сле дич не за ви сно сти или од но са”.7 Да кле, грех 
ни је са мо ис кри вио наш до жи вљај све та (као код Кан та), 
већ и сам свет. За то, ства ра лач ки на пор за исти ном не зна чи 
са мо са зна ва ње, већ и тво ре ње дру гог, истин ског све та. Са
зна ње је ства ра ње; гно се о ло ги ја је ства ра ла штво. Адам је 
иза брао ни жи свет, ми тре ба да иза бе ре мо ви ши. То зна чи да 
са зна ње не мо же би ти па сив но са гле да ва ње објек та, већ је 
оно ак тив но ства ра ње оно га што се са зна је.

5 Koplston, F. (1992) Fi lo zo fi ja u Ru si ji, Be o grad, BIGZ, str. 7576.
6 Ло ски, Н. (1995) Исто ри ја ру ске фи ло зо фи је, Под го ри ца: Из да вач ки 

цен тар Це ти ње, стр. 52.
7 Исто, стр. 318.
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Да би се раз у ме ла по зи ци ја кул ту ре у овом фи ло зоф ском си
сте му нео п ход но је на ве сти сле де ћа по ла зи шта Н. Бер ђа је
ва. То је, на пр вом ме сту, раз ли ка из ме ђу ства ра лач ког ци ља 
и по стиг ну ћа. При ме ра ра ди, циљ ства ра лач ког чи на је по
сти за ње дру гог све та, успон у би ћу, а кон крет на по стиг ну ћа 
овог де ла ња су раз ли чи те фор ме ма те ри јал не кул ту ре: књи
га, сли ка, или не ко дру го умет нич ко де ло. У ово ме је ве ли ки 
рас ко рак, јер уме сто „би ћа”, ства ра се „кул ту ра”, тј. ње ни 
раз ли чи ти об ли ци. Кул ту ра је „сен ка”, оста так бит ке за фи
ло зоф ски про бој у оно стра но она је са мо од јек ис па ље ног 
пу шча ног та не та. Ма те ри јал на кул ту ра са ма по се би, ни је 
ме та и сто риј ско ства ра ла штво, већ са мо ње гов траг. Ов де 
Бер ђа јев на во ди не ко ли ке при ме ре и срав ње ња. Кла си ци зам 
у кул ту ри по ње му је ства ра лач ки мр тав, јер при хва та „пало” 
ста ње ко смо са и про гла ша ва га за Исти ну. Ро ман ти зам, са 
дру ге стра не, тра жи про бој у оно стра но, али га не по сти
же. Сим бо ли зам, по Бер ђа је ву, има нај тра гич ни ју по зи ци ју, 
јер све до чи о ра зли ци из ме ђу иде а ла и ре ал но сти, али не ма 
спо соб ност да је пре мо сти. За то Бер ђа јев ну ди но ви кул тур
ни про је кат тзв. „ми стич ки ре а ли зам” или „теурги ју”, ко ји је 
за сно ван на иде ји чо ве ка ка ко ства ра лач ког су бјек та исто ри
је, а не објек та дру штве них и по ли тич ких те о ри ја. Ства ра
лач кој епо хи ко ја на сту па је по треб на да кле но ва гно се о ло
ги ја за сно ва на на иде ји чо ве ка као ми кро ко смо са, сре ди шта 
ва си о не. Функ ци ја кул ту ре ни је сим бол, де ли мич но за до
во ље ње јед не људ ске по тре бе, већ те ур ги ја (бо го постање) 
чове ка и ко смо са. 

Бер ђа јев је сред њо ве ков ну епо ху сма трао епо хом „Бо га без 
чо ве ка”; ху ма ни зам је ока рак те ри сао као епо ху „Чо ве ка без 
Бо га”. Тре ћа епо ха би тре ба ло да бу де ства ра лач ки про бој 
ка „но вој чо веч но сти” – бо го чо веч но сти; бо го по ста њу чо ве
ка кроз гно се о ло ги ју ко ја уки да раз ли ку су бјек та и објек та 
и от кри ва чо ве ко ва ми кро ко смич ка свој ства и ства ра лач ку 
сна гу. Оства ри ва ње „тре ће епо хе” Бер ђа је ва у са вре ме ном 
дис кур су, мо же се раз ма тра ти ис кљу чи во крај ње опре зно 
и ко ло кви јал но. По ли тич ки и со ци јал ни про јек ти мо дер не 
и пост мо дер не епо хе са др жа ли су број не аген де за сно ва не 
на људ ским пра ви ма и ин ди ви ду ал ној вред но сти лич но
сти. Ипак, ов де је нео п ход но освр ну ти се на не ко ли ко чи
ње ни ца. Ове по ли тич ке иде о ло ги је, од но си ле су се углав
ном на вред ност ин ди ви дуе у по ли тич ком по рет ку, а не на 
тран сцен ден тал ну и ма кро ко смич ку при ро ду чо ве ка. Дру го, 
ве ли ке ху ма ни стич ке уто пиј ске енер ги је, ка рак те ри стич не 
за по сле рат но до ба „зга сну ле” су на зга ри шту јед ног но
вог све та „тех но ме наџ мен та” у ко јем се чо ве ков ли к не са
мо из гу био, већ је и по стао за стра шу ју ће са мо по ни жен и 
су о чен са не из ве сно сти ма без пре се да на. Средњовеков ни 
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па терналистички на чи ни вла да ви не су углав ном на пу ште
ни, али за то се све ви ше ши ри ме диј ски по сре до ван је зич ко 
екс пре сив ни па тер на ли зам.8 Ор ве ло ва ме та фо ра о „чизми” 
ко ја ве чи то га зи људ ско ли це, ко ја је иза шла из фо ку са пре
ми шља ња на кон ру ше ња ре ал ног со ци ја ли зма, опет се узи
ма у раз ма тра ње. Иде ја по ли ти ке са „људ ским ли ком” и ре
а ли за ци ја епо хе „но ве чо веч но сти” Бер ђа је ва да нас се чи ни 
да ле ком, не у бе дљи вом и на ив но ам би ци о зном. Са вре ме ни 
чо век ко ји у би ро крат ским над ле штви ма тех ноде мо кра ти
је тра га за пре о ста лим „трун ка ма” до сто јан ства, ни је ни 
на лик ме та и сто риј ском ства ра о цу Бер ђа је ва. Ипак, има ли 
дру гог из бо ра? Има ли сми сла по ли тич ка и со ци јал на исто
ри ја чо ве чан ства у ко јој се не ће по твр ди ти нео гра ни че ни 
по тен ци ја ли људ ског би ћа? Пи та ње је ре то рич ко. Иа ко је 
фи ло зоф ски дис курс Бер ђа је ва чо ве ко во по слан ство од ре
ђи вао као ме та и сто риј ско, ве ли ки ру ски ми сли лац ни ка да 
се ни је од ре као те зе о по тре би бор бе за Цар ство Бо жи је ов де 
и са да. Јер, исто риј ско и ме та и сто риј ско у ње го вом уче њу 
чи не је дин стве ну це ли ну. Бер ђа јев је од ба цио бољ ше вич ку 
ре во лу ци ју, али не и оне об ли ке со ци јал не ре во лу ци је ко ји 
би про из и ла зи ли из чо ве ко вог ства ра лач ког на по ра. Тј. оне 
ко ји би се из ме та и сто риј ског ства ра лач ког чи на пре но си ли 
у со ци јал ну ра ван.

Ства ра ла штво

Би ло да го во ри о сло бо ди, ства ра ла штву или не чем тре ћем, 
Бер ђа јев ни ка да не од сту па од сво јих те о ло шких, од но сно 
ан тро по ло шких пре ми са. „Фи ло зо фи ја сло бо де” је фи ло зо
фи ја сло бод них,9 фи ло зо фи ја са зна ња је фи ло зо фи ја чо ве ка 
ко ји са зна је, док је фи ло зо фи ја ства ра ла штва, фи ло зо фи ја 
чо ве ка ко ји ства ра. У ње го вој ми сли се ра за зна ју че ти ри 
основ на прин ци па:

Пер со на ли зам. До ко је ме ре је Бе р ђа јев ува жа вао по јам 
лич но сти за па жа се и из ње го ве ау то би о гра фи је, у ко јој 
на во ди ка ко му је јед на од ка рак те ри стич них осо би на би
ла од бој ност пре ма све му што је по ве за но са ро дом.10 Лич
ност сто ји пре бив ства и не пред ста вља ни би о ло шку, ни 

8 За де ба ту о је зич коекс пре сив ном па тер на ли зму упоредити: Pr njat, A. 
(2008) Cr kva i pa ter na li zam – od go vor Mi ha i lu Mar ko vi ću, Fi lo zo fi ja i druš
tvo br. 2, vol. 19, str. 253256; Mar ko vić, M. (2009) Pa ter na li zam i kri ti ka 
od go vor Alek san dru Pr nja tu, Fi lo zo fi ja i druš tvo br. 1, vol. 20, str. 281282; 
Pr njat, A. O je zič ko eks pre siv nom pa ter na li zmu – re pli ka Mi ha i lu Mar ko vi
ću, Fi lo zo fi ja i druš tvo br. 3, 2009, vol. 20, str. 247250.

9 Бер ђа јев, Н. (1995) Фи ло зо фи ја сло бо де, Бе о град: Ло гос, стр. 5.
10 Он ка же: „увек сам осе ћао од бој ност пре ма слич но сти ли ца, пре ма с 

лич но сти де це и ро ди те ља, бра ће и се ста ра. Чи ни ло ми се да су цр те 
по ро дич не слич но сти про тив реч не до сто јан ству људ ске лич но сти”. 
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пси хо ло шку, већ мно го ви ше ду хов ну ка те го ри ју.11 Бе р ђа јев 
и лич но сти људ ској и лич но сти Бо жан ској при пи су је исте 
атри бу те: ак ти ви тет, сло бо ду, ства ра ла штво, је дин стве ност 
и не по но вљи вост. Ка ко он да раз ли ко ва ти чо ве ка од Бо га? 
Бе р ђа јев ово ре ша ва уче њем о Ун грун ду, ко је је пре у зе то и 
пре о бли ко ва но од не мач ког ми сти ча ра Ја ко ба Бе меа (Ja kob 
Böhme).12 По Бог да ну Лу бар ди ћу, уче ње о Ун грун ду се раз
ли ку је код Бе меа и Бер ђа је ва. Код Бе меа, сло бо да је у Бо гу 
и Бог је тај ко ји ства ра сло бо ду. Код Бер ђа је ва сло бо да ни је 
ство ре на. Она је сло бод на чак и од Бо га.13 Ун грунд је пра и
скон ска сло бо да ко ја по сто ји не за ви сно од Бо га. Оту да сле
ди па ра докс да чо век мо же да да је од го во ре Бо гу, ко ји од Бо
га не про из и ла зе. Иде јом „Ун грун да”, Бе р ђа јев је же лео да 
уте ме љи чо ве ко ву не за ви сност и са мим тим, ства ра ла штво. 
Од нос чо ве ка пре ма Бо гу ни је од нос по слу шно сти, чо век је 
сло бо дан и да не бу де с Бо гом, а те мељ ово га је „Ун грунд”. 
Јер, да ни је Ун грун да, чо век би био са мо ема на ци ја бо га, а 
ства ра ла штво би би ло не за ми сли во.14

Објек ти ва ци ја. При мар на ре ал ност је дух, а се кун дар на 
објек ти ва ци ја. Објек ти ва ци ја је по сле ди ца пр во бит ног гре
ха, ко ји је чи та во би ће увео у ни жи ред по сто ја ња. За то, 
истин ски ре а ли тет има са мо дух, док је објек ти ва ци ја ствар
ност дру гог ре да. Ра ци о нал ни свет са сво јим де тер ми ни змом 
и ка у за ли те том је свет се кун дар не ре ал но сти. Бу ду ћи да је 
ан ти те за из ме ђу при ро де и ду ха, при мар на у ње го вом уче
њу, Бе р ђа јев се су прот ста вља ма рк си зму ко ји је би ће свео 
ис кљу чи во на ма те ри јал не про це се. На дру штве ном пла ну 
објек ти ва ци ја је оту ђе ње и со ци ја ли за ци ја, ра ђа ње дру штва 
и цар ства „овог све та”, уме сто Цар ства Бо жи јег. Објек ти
ва ци ја је со ци ја ли за ци ја, про цес на стан ка све та ма те ри јал
них ства ри и од но са, дру гим ре чи ма, то је пад ду ха у свет, у 
ма те ри ју ко ја је се кун дар на,15 при че му су ег зи стен ци јал ни 
су бјек ти – лич но сти, пре тво ре ни у ства ри, објек те.

Сло бо да. Је дан од ју на ка ро ма на „Остр во да на пре ђа шњег” 
за па жа ка ко не ма стра шни је ми сли, по себ но за јед ног 

Берђајев, Н. (1987) Са мо спо зна ја, Но ви Сад: Књи жев на за јед ни ца 
Новог Са да, стр. 58.

11 Шулц, Х. Ј. Тен ден ци је те о ло ги је  у два де се том сто ле ћу, Ве тер ник: 
ЛДИ, стр. 115.

12 Бер ђа јев, Н. (1995) Ег зи стен ци јал на ди ја лек ти ка бо жан ског и људ ског, 
Бе о град: Ло гос, стр. 34.

13 Ви ди, Лу бар дић, М. Б. (2003) Ни ко лај А. Бер ђа јев из ме ђу ун грун да и оца, 
Бе о град: Бри мо, стр. 19

14 Бе р ђа јев, Н. (1987) Са мо спо зна ја, Но ви сад: Књи жев на за јед ни ца Но вог 
Са да, стр. 10.

15 Тар та ља, С. (1976) Скри ве ни круг, Бе о град: Иде ја, стр. 82.
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филозо фа, од оне о сло бо ди из бо ра.16 Бе р ђа јев уви ђа три чо
ве ко ва ста ња: го спо дар, роб и сло бо дан чо век. Го спо дар и 
роб су ко ре ла ти ви и не мо гу по ста ја ти је дан без дру гог. Сло
бо дан чо век пак по сто ји сам по се би. Уко ли ко је свест го
спо да ра по сто ја ње дру гог ра ди се бе, он да је свест ро ба свест 
по сто ја ња се бе ра ди дру го га. Свест пак, сло бод ног чо ве ка је 
свест по сто ја ња сва ко га ра ди се бе, али при сло бод ном из ла
ску из се бе пре ма дру гом.17 На исто риј ском пла ну, Бе р ђа јев 
раз ли ку је три ви да сло бо де: пр во бит ну ира ци о нал ну сло бо
ду, тј. са мо во љу; за тим, ра ци о нал ну сло бо ду, тј. ис пу ње ње 
мо рал ног ду га; и на кра ју, сло бо ду про же ту Бо жи јом љу ба
вљу. Бог је све мо гућ над би ћем, над ство ре ним све том, али 
он не ма власт над не би ћем, над не ство ре ном сло бо дом (над 
„ун грун дом”). Јер ако би сло бо да би ла ство ре на Бог би био 
од го во ран за ва се љен ско зло и те о ди це ја би би ла не мо гу ћа. 
Ка ко об ја шња ва Ни ко ла Кај тез „... ва ља об ја сни ти Бе р ђа је
вље ву ви зи ју иде је од сут ног Бо га. Бог је ов де ме та фо ра за 
уре ђе ност би ћа, а од сут ност – за сло бо ду, ства ра лач ку из
град њу све та од стра не чо ве ка...”18 Са Бер ђа је вље вог гле ди
шта, де ло ва ње би ло ког би ћа ко је по се ду је сло бод ну во љу 
не мо же да пред ви ди чак ни Бог, јер је то де ло ва ње пот пу но 
сло бод но, што је бит но за ства ра ла штво. Дру га сло бо да је 
ра ци о нал на и са сто ји се у пот чи ња ва њу мо рал ном за ко ну 
и во ди оба ве зној вр ли ни, тј. опет роп ству. Пре о бра жај је 
мо гућ са мо пу тем уз ди за ња ка тре ћем ви ду сло бо де, ко ја је 
про же та сло бод ном љу ба вљу пре ма Бо гу. Чо век мо ра про
ћи кроз епо ху де тињ ства, кроз бун тов ни штво и сле по по
ко ра ва ње, да би на кра ју за до био сло бо ду, ко ја се са сто ји у 
драговољ ном пре да њу Бо гу.

Ства ра ла штво. За Бер ђа је ва ства ра ла штво је ви ше не го са
мо кре та ње у рав ни ор ган ског све та, оно је ex ni hi lo. Оно 
до ла зи из „дру гог све та” и во ди чо ве ка и исто ри ју у дру ги 
свет. По ње му, чо век ни је мо гао би ти ство рен са мо за то да 
би по што је по гре шио, ис ку пљи вао свој грех. Ис ку пље ње је 
„лек”, али не и сми сао жи во та, јер ста ње „бо ле сти и ле че ња“ 
не мо же би ти свр ха чо ве ко вог по сто ја ња. Сми сао по сто ја ња 
се от кри ва тек на кон ис це ље ња. За то Бер ђа јев усме ра ва па
жњу на ово по зи тив но по слан ство чо ве ка, ко је озна ча ва као 
ства ра лач ко.19 Као и Бо жи је и чо ве ко во ства ра ла штво је ex 

16 Еко, У. (1995) Остр во да на пре ђа шњег, Бе о град: На род на књи га Ал фа, 
стр. 491.

17 Бер ђа јев, Н (1991) О чо ве ко вом роп ству и сло бо ди, Но ви сад: Књи жев на 
за јед ни ца Но вог Са да, стр. 69.

18 Кај тез, Н. (2008) Бер ђа јев, Но ви Сад: Ака дем ска књи га, стр. 82.
19 Бе р ђа јев, Н. (1996) Сми сао ства ра ла штва 1, Бе о град: Ло гос АНТ,  

стр. 7678.
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ni hi lo, тј. обра зо ва ње не чег но вог, а не са мо пре ком по но ва
ње већ по сто је ћег. И чо век про из во ди и обо га ћу је ко смос. 
Он та ко обо га ћу је сам бо жан ски жи вот. Чо век ни је не ко ко 
са мо сла же „коц ки це” већ по сто је ће тво ре ви не, јер би у том 
слу ча ју он био са мо роб „ема на ци је”, ко ји пре ра спо де љу је 
већ по сто је ће по тен ци ја ле.20 Слич но је и са ма те ри ја ли стич
ким ево лу ци о ни змом ко ји до пу шта са мо пре ра спо де лу еле
ме на та за тво ре не ва си о не, али не омо гу ћа ва и ства ра ла штво. 
Уче ње о ства ра ла штву у не по сред ној је ве зи и са прет по
став ком „објек ти ва ци је лич но сти”, тј. ње ног па да и сво ђе
ња на објект, ко ји је на сту пио као по сле ди ца Пра ро ди тељ
ског гре ха. Људ ски род тро ши сво ју ства ра лач ку енер ги ју на 
одржа ње вр сте. Ов де по Бер ђа је ву, тре ба на пра ви ти за о крет, 
тј. пол ност ко ја ра ђа мо ра се пре о бра зи ти у пол ност ко ја 
ства ра. За да так ства ра лач ког умет нич ког чи на је те ур гиј ски, 
ства ра ње но вог би ћа. Те ур ги ја не ства ра не ку по је ди нач ну, 
но ву кул ту ру, већ но во би ће. У њој реч по ста је те ло. По че так 
те ур ги је је крај ли те ра ту ре, крај сва ке ди фе рен ци ра не умет
но сти, крај кул ту ре. Те ур ги ја је за јед нич ко де ло ва ње чо ве ка 
са Бо гом – бо го чо ве чан ско ства ра ла штво. Свет про ла зи кроз 
три епо хе: от кро ве ње за ко на (Оца), от кро ве ње ис ку пље ња 
(Си на), от кро ве ње ства ра ла штва (Ду ха). У пр вој епо хи за
кон раз об ли чу је грех, у дру гој Бог из ба вља чо ве ка од гре
ха, у тре ћој се по ка зу је бо жан стве ност ства ра лач ке људ ске 
при ро де. У со ци о ло шкој рав ни Бер ђа јев сма тра да је сва ка 
по ли ти ка ко ју по зна је мо са мо по кор ност по сто је ћем објек
ти ви ра ном све ту, а не ства ра ла штво. То зна чи да чо век ни је 
сло бо дан, већ је са мо ин ди ви дуа за ро бље на у со ци јал ном 
по рет ку. Ма ка кав по ли тич ки по ре дак био, чо век је у ње му 
оту ђен од сво је бо жан ске су шти не – ми кро ко смич но сти.

Фи ло зо фи ја исто ри је

Ру ска фи ло зоф ска и по ли тич ка ми сао би ла је про же та исто
ри о соф ским тен ден ци ја ма. Иван Ва си ље вич Ки ри јев ски 
(Иван Ва сильевич Ки риев ский) је ве ро вао у по себ ну ми си
ју Ру си је. Он је сма трао да је Евро па већ до сти гла зе нит, а 
да је Ру си ја до вољ но мла да и исто вре ме но, до вољ но бли
зу Евро пе да при ми за пад не ути ца је, те да их про чи сти у 
ства ра лач ка оства ре ња.21 Ве ли ки пи сац Фјо дор Ми хај ло вич 
До сто јев ски (Фёдор Ми хайло вич До сто евский) је сма трао 
да је Ру си ја по тен ци јал на пред вод ни ца у за сни ва њу уни
вер зал ног људ ског брат ства. Кра јем 19. ве ка, у кул тур ном 
жи во ту Ру си је до ла зи до по нов ног бу ђе ња ин те ре со ва ња за 

20 Бер ђа јев, Н. (1996) Сми сао ства ра ла штва 1, Бе о град: Ло гос АНТ,  
стр. 107.

21 Koplston, F. (1992) Fi lo zo fi ja u Ru si ji, Be o grad, BIGZ, str. 65.
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ре ли ги ју. Ова ре не сан са ре ли ги о зне ме та фи зи ке, би ла је ве
ли ким де лом за слу га Вла ди ми ра Со ло вјо ва ко ји је по ку шао 
да су прот ста ви хри шћан ство ма те ри ја ли зму и по зи ти ви зму. 
Ње го ва со ци јал на пре ми шља ња би ла су нео дво ји ва од иде је 
је дин ства и обо же ња чо ве чан ства кроз Хри ста.

Бер ђа јев и фи ло зо фи ја исто ри је

У зна чај ној ме ри, иде ја исто риј ског „прогресa”, за сно ва на 
је на ју деохри шћан ском ес ха то ло ги зму. Сво ја мо дер на те о
риј ска раз ма тра ња овај кон цепт про гре са дру штве не и по
ли тич ке исто ри је има у де лу Хе ге ла и Марк са. Маркс је крај 
исто ри је ви део у ко му ни зму, као ко нач ном ре ше њу су ко ба у 
дру штве ном и при род ном све ту. У ко му ни стич ком дис кур су, 
дру штве на ево лу ци ја је „пот по мог ну та” све сним де ло ва њем 
про ле та ри ја та. По Ста љи но вом уве ре њу, до од у ми ра ња др
жа ве ни је мо гло до ћи пре ко сла бље ња др жав не вла сти, већ 
пре ко ње ног мак си мал ног ја ча ња.22 Крај иде о ло шке па ра
диг ме ре ал ног со ци ја ли зма, отво рио је про стор за те о риј ско 
по ста вља ње но вог „кра ја исто ри је” ко је је зна чај но из ра же
но и у де лу аме рич ког ау то ра Ф. Фу ку ја ме (Fran cis Fukyua
ma). Он је озна чио ли бе рал но дру штво као нај ви ши по ре дак 
сло бо де. Ли бе рал на де мо кра ти ја је ко нач ни об лик људ ске 
вла да ви не – крај исто ри је. Уи сти ну, по ли тич ки прин ци пи 
ли бе ра ли зма су јед но став но три јум фо ва ли на пла ну те о ри је 
и прак тич не по ли ти ке. Та ко ђе, не мо же се спо ри ти да је про
цес де мо кра ти за ци је свој ствен са вре ме ној по ли тич кој исто
ри ји. У свом раз ма тра њу о „три та ла са” де мо кра ти за ци је 
ко ји су се од и гра ли у но ви јој по ли тич кој исто ри ји, Са мју ел 
Хан тинг тон (Sa muel Hun ting ton) утвр ђу је да је про цес де мо
кра ти за ци је по сто јан, те да је са мо пе ри о дич но оме тен (али 
не и за у ста вљен) ре вер зив ним та ла си ма.23 Иде ја „спонта не” 
де мо кра ти за ци је по ли тич ког си сте ма и по ли тич ке све сти 
осла ња се на ве ро ва ње у со ци јал ну ево лу ци ју. Ка ко на во ди 
Ру ди Су пек у раз ма тра њу о Х. Спен се ру (Her bert Spen cer): 
„Основ на је иде ја да се и дру штво као и ор га ни зам раз ви ја 
спон та но, по сте пе но и во ђе но не свје сним при род ним си ла
ма ко је оста ју из ван до се га људ ске во ље.”24 Обич но се на
во ди да је ово (ево лу тив но) ту ма че ње сми сла исто ри је чо
ве чан ства пр ви за по чео Свети Ав гу стин. По ње му, исто ри ја 
от по чи ње Ка и но вим бра то у би ством, ко је по ста је обра зац 

22 Ми ло ше вић, Н. (2000) Има ли исто ри ја сми сла, Гор њи Ми ла но вац: 
Лио, стр. 79.

23 Han ting ton, S. (2004) Tre ći ta las, Pod go ri ca: CID; „Po li tič ka kul tu ra”,  
str. 2028.

24 Su pek, R. (1987) Her bert Spen ser i bi o lo gi zam u so ci o lo gi ji, Za greb: ITRO 
„Na pri jed”, str. 11.
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за це лу по ли тич ку исто ри ју. Бу ди ћи да је исто ри ја ну жно 
по на вља ње зла, чо век ни је де ла тан у њој, већ ис кљу чи во у 
тран сцен ден тал ном Цар ству Бо жи јем. До зна чај не про ме не 
у схва та њу по ли тич ке исто ри је, до ла зи у вре ме про све ти
тељ ства. У њи хо вом ту ма че њу, це ла до та да шња исто ри ја је 
би ла збр ка за блу да и тек са по ја вом про све ће ног људ ског 
ра зу ма отва ра се мо гућ ност да „чо век по ста не го спо дар сво
је исто риј ске суд би не”.25 Ху ма ни зам, еман ци па ци ја на у ке од 
до ми нант не те о ло шке ми сли, као и ве ли ке дру штве не ре во
лу ци је до ве ле су чо ве ка у но ву по зи ци ју, тј. пред ста ви ле га 
као де лат ног ак те ра исто ри је. Огист Конт (Au gu ste Com te) је 
ве ро вао да је исто ри ја чо ве чан ства по чет ком 19. ве ка ушла у 
„по зи тив ни” ста ди јум, кад чо век по ста је спо со бан да упра
вља исто ри јом. Пе ри од пре и на кон Фран цу ске ре во лу ци је 
био је обе ле жен ве ли ким ан тро по ло шким оп ти ми змом, те 
иде јом о по бе ди ра ци о нал но сти и сло бо де над сле пом по
слу шно шћу. Ме ђу тим, мно га де ша ва ња од та да до не ла су 
ве ли ке та ла се раз о ча ре ња у иде ју исто риј скопо ли тич ке 
ево лу ци је. Го во ре ћи о оче ки ва њи ма два де се тог ве ка Фу ку
ја ма на во ди: „Крај њи пе си ми зам на шег ве ка, мо же се ба рем 
де ли мич но при пи са ти су ро во сти с ко јом су ова ра ни ја оче
ки ва ња би ла раз би је на.”26 Бе сти јал ни Ве ли ки рат и хи ља де 
жи во та жр тво ва них за „пе дље” те ри то ри је раз ве ја ли су „сан 
о про гре су”. Тр ка у на о ру жа њу и ства ра ње де струк тив них 
оруж ја без пре се да на, сва ка ко ни су до при но си ле иде ји о по
бе ди про све ће ног ра зу ма, ли бе ра ли зма и ра ци о нал ног тр жи
шног прин ци па ко ји ће обе сми сли ти људ ске су ко бе.

Ре во лу ци ја. Реч „ре во лу ци ја” че сто је ко ри шће на и до во
ђе на у ре ла ци ју са де мо крат ским по ли тич ким по рет ком у 
кон тек сту тран зи ци је зе ма ља цен трал не и ис точ не Евро
пе. Ово је род но ме сто кон тро верз ног пој ма „де мо крат ска 
револуција”. Мо же ли се кроз ре во лу ци је до ћи до вла да ви не 
пра ва?  Ко ји је то ин сти ту ци о нал ни аран жман ко ји ће при
си ли ти де мо крат ске „ре во лу ци о на ре” да од ба це сво ју ли
дер ску ха ри зму и пот чи не се прин ци пу вла да ви не пра ва? 
Све аспек те ове ди ле ме ис ку си ли су и ста нов ни ци на ших 
про сто ра. Да ли је уоп ште мо гу ће им пле мен ти ра ти де мо
крат ске ин сти ту ци је у зе мља ма чи ја је по ли тич ка кул ту ра 
уни ште на де ло ва њем тзв. ре ал ног со ци ја ли зма? Ка ко об ја
шња ва Фу ку ја ма: „Зна мо ка ко да пре но си мо ре сур се пре
ко ме ђу на род них гра ни ца, али јав не ин сти ту ци је ко је до бро 
функ ци о ни шу зах те ва ју ухо да не на ви ке по на ша ња и де лу ју 

25 Це кић, М. (1984) Фи ло зо фи ја исто ри је Бо жи да ра Кне же ви ћа, Бе о град: 
Уни вер зи тет ска би бли о те ка Све то зар Мар ко вић и Хе ге ло во дру штво, 
стр. 32.

26 Fu ku ja ma, F. (1977) Kraj isto ri je i po sled nji čo vek, Pod go ri ca: CID, str. 34.
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на ком плек сне на чи не ко ји се од у пи ру про ме на ма”.27 Мо гу 
ли „ста ри љу ди” уве сти но ва пра ви ла по на ша ња? По Бе р ђа
је ву ре во лу ци је ни су ства ра лач ке, јер у њи ма по бе ђу ју на
зад ни еле мен ти, ја ко бин ци, ко ји су при ко ва ни за ста ри по
ре дак осве то љу би во шћу и мр жњом. Ства ра ла штво по чи ње 
тек у вре ме ре ак ци је, ко ја до ла зи на кон ре во лу ци је; та да се 
ра ђа ју но ве фор ме жи во та. Бер ђа јев кри ти ку је и со ци ја ли
стич ку ти по ло ги ју кла са. Чо век не мо же би ти кла сно од ре
ђен, јер у су шти ни он при па да ду хов ном све ту. Бер ђа јев је 
ве ро вао да је Маркс био про жет истин ском мр жњом пре ма 
екс пло а та ци ји и да се искре но на дао ре а ли за ци ји ху ма ног 
дру штва. Ме ђу тим, док три на ма те ри ја ли зма је до ве ла до де
вал ва ци је овог иде а ла јер је свест под ре ди ла ма те ри ји, а то
ли ко ва жну лич ност ко лек ти ву.28

Др жа ва. Бер ђа јев сма тра да је Исус од ба ци ва њем тре ћег ис
ку ше ња, дао свој суд о др жа ви, те да је ово нај бо ље ис ка
зао До сто јев ски у „ве ли ком ин кви зи то ру” где је раз ја снио 
да је др жа ва, јед но од ис ку ше ња ђа во ло вих ко је је Син Бо
жи ји од ба цио. За то је, по ње му, До сто јев ски анар хи ста на 
ре ли гиј ској осно ви, јер од ба цу је кла сич ну др жа ву и за ла же 
се за не ку вр сту те о кра ти је. Ин сти ту ци је су огре зле, уву че
не не из ле чи во у про цес „објек ти ва ци је” и за то им Бер ђа јев 
су прот ста вља „ре ли гиј ски анар хи зам”. Овај анар хи зам се 
раз ли ку је од исто риј ског анар хи зма у сле де ћем: исто риј ски 
анар хи зам не под ра зу ме ва ни ка кву ре ли гиј ску санк ци ју, док 
ре ли гиј ски анар хи зам под ра зу ме ва при су ство Бо га и санк
ци ју вред но сти. По Бер ђа је ву, по гре шно је иден ти фи ко ва ти 
анар хи зам са анар хи јом. Анар хи зам ни је су про тан по рет ку, 
скла ду и хар мо ни ји, већ вла сти и на си љу. Анар хи ја је, са 
дру ге стра не, ха ос и дис хар мо ни ја.29 Да ље, Бер ђа јев за па жа 
сле де ће слич но сти и раз ли ке из ме ђу анар хи је и со ци ја ли
зма. Со ци ја ли зам жу ди за јед на ко шћу, а анар хи зам жу ди за 
сло бо дом. Ме ђу тим, ка ко су то пра зна јед на кост и сло бо да, 
они во де у „не би ће”.30

Ства ра ла штво и фи ло зо фи ја исто ри је. Исто ри ја је по сле
ди ца сло бо де; пре ци зни је, сло бо да зла је пра ви основ исто
ри је. Она је тра ге ди ја ко ја има свој по че так, уну тра шњи 
раз ви так, ка тар зис и крај. У исто ри ји по сто је два фак то ра: 
бо жан ска ну жност и та јан стве на људ ска сло бо да. Оба на
че ла су нео п ход на. Ка да би по сто ја ла са мо бо жан ска ну

27 Fu ku ja ma, F. (2008) Gra đe nje dr ža ve, Be o grad: Fi lip Viš njić, str. 7.
28 Koplston, F. нав. де ло, стр. 418.
29 Бер ђа јев, Н. (1987) Ру ска иде ја, Бе о град: Про све та, стр. 148.
30 Бер ђа јев, Н. (1990) Фи ло зо фи ја не јед на ко сти, Бу два: Ме ди те ран – 

Октоих, стр. 175.
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жност онда би исто ри ја по чи ња ла и за вр ша ва ла у Цар ству 
Бо жи јем, тј. не би је ни би ло; са дру ге стра не, по сто ја ње 
са мо при род не ну жно сти во ди ло би бе сми сле ном улан че њу 
спољ них фак то ра у ко јем не би би ло осми шље не дра ме.31 
Бер ђа јев сма тра да се уки да ње објек ти ва ци је и ства ра ње 
дру штва сло бод них и рав но прав них љу ди мо ра из бо ри ти 
још ов де, у до ли ни пла ча. То цар ство ко је до ла зи љу ди мо
ра ју спре ма ти, ства ра ју ћи од се бе сло бод не лич но сти; ро
бо ви не мо гу при пре ма ти но во цар ство, за то што уста нак 
ро бо ва до во ди увек до на ста ја ња но вих об ли ка роп ства. И 
ов де се за па жа уло га ак тив ног ства ра ла штва у фи ло зо фи
ји исто ри је, као оног ко је убр за ва про цес уки да ња свет ске 
објек ти ва ци је и до ла зак Хри стов.32 На рав но, овај ства ра лач
ки чин је ме та и сто риј ске при ро де, јер Бер ђа јев сма тра да не
ма ре ше ња про бле ма исто ри је, уну тар исто ри је. Ипак, он не 
прет по ста вља не у спех исто риј ског про це са. Кроз исто риј
ски про цес Дух до жи вља ва ка тар зу, осло ба ђа се пр во бит не 
ира ци о нал не сло бо де, ко ја је прет хо ди ла Ада мо вом па ду и 
ула зи у ства ра лач ку епо ху. Би ло би по гре шно прет по ста
ви ти да је Бер ђа јев за ми шљао да ће љу ди по сле окон ча ња 
исто ри је на ста ви ти да жи ве у истим дру штве ним струк ту
ра ма ко је по сто је у овом тре нут ку. У фи ло зо фи ји Бер ђа је ва, 
ова по тре ба и те жња, ка ства ра њу дру гог све та, из јед на че на 
је са истин ским ства ра ла штвом.33 Бер ђа јев је же лео уну тра
шњи ду хов ни пре о бра жај чо ве чан ства. Због све га на ве де ног, 
Цар ство Бо жи је не пре би ва у исто риј ском већ у ег зи стен
ци јал ном вре ме ну. Исто риј ско вре ме се мо же пред ста ви ти 
ли ни јом ко ја је упра вље на на пред, у бу дућ ност. У ег зи стен
ци јал ном вре ме ну не ма раз ли ке из ме ђу про шло сти и бу дућ
но сти. Због то га жи вот у Бо жи јем цар ству ни је део исто ри је, 
већ ме та и сто ри је. У скла ду са овим Бер ђа јев ин тер пре ти ра 
хри шћан ску ес ха то ло ги ју. Крај све та ни је ни до га ђај ко ји се 
де ша ва у исто риј ском вре ме ну, ни ти са свим на ди ла зи исто
ри ју. То је до га ђај ко ји се „од и гра ва“ у ег зи стен ци јал ном 
вре ме ну. Ег зи стен ци јал но вре ме је уну тра шње вре ме, вре ме 
све та су бјек тив но сти. То је пре ла же ње из цар ства објек ти
ва ци је у цар ство ду ха.34 Прем да се Бер ђа јев на дао пот пу
ној ре а ли за ци ји цар ства Бо жи јег као ци љу исто ри је, он ни је 
имао мно го раз у ме ва ња за по ли ти ку па сив ног иш че ки ва ња 
бо жан ске ин тер вен ци је. Он је дру ги до ла зак Хри ста ви део 
као за ви стан од кре а тив ног, ства ра лач ког чи на чо ве ка.

31 Тар та ља, С. (1976) Скри ве ни круг, Бе о град: Иде ја, стр. 85.
32 Бер ђа јев, Н. (1987) Са мо спо зна ја, Но ви Сад: Књи жев на за јед ни ца Новог 

Са да, стр. 29.
33 Koplston, F. нав. де ло, стр. 418.
34 Исто, стр. 420.
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Кул ту ра. Вре ме ном, кул ту ра пре ла зи из „ор ган ског” у „кри
тич ки” ста ди јум. Ка да до стиг не вр ху нац свог раз во ја, кул
ту ра ме ња пра вац: од иде ал них вред но сти пре ла зи на прак
тич на оства ре ња. За то је ци ви ли за ци ја смрт кул ту ре. Кул ту
ра ства ра моћ ну не мач ку др жа ву, али у тој моћ ној др жа ви 
ће би ти све ма ње ве ли ких ми сли о ца.35 За то Бер ђа јев тра жи 
дру ги пут, а то је ре ли ги о зни пре о бра жај жи во та, или пут 
до схва та ња пра вог би ћа. У том сми слу, он утвр ђу је че ти ри 
епо хе: вар вар ство, кул ту ра, ци ви ли за ци ја, ре ли ги о зни пре
о бра жај.36 Бер ђа јев је ве ро вао да ће и Ру си пре ћи пут ци
ви ли за ци је, али ни кад не ће би ти то ли ко огра ни че ни ње ним 
„сла бо сти ма” као на ро ди за па да, јер ру ски на род има по тре
бу за ка тар зом. За то је он оче ки вао ду хов ну ми си ју свог на
ро да у све ту. Бер ђа јев за па жа: „Љу ди на за па ду ско ро ни ка
да не сум ња ју у оправ да ност ци ви ли за ци је, та ква сум ња је 
не што чи сто ру ско...”37 Јед ном реч ју, ру ска ми сао и прак са 
ће оти ћи иза гра ни ца ци ви ли за ци је у ко ји ма су кул ту ре, до 
са да, „уми ра ле” и по но во се ра ђа ле у шпен гле ров ски ци
клич ном кру же њу. Мо жда би по вр шно про ма тра ње до ве ло 
до за кључ ка да се у ак ту ел ној по ли ти ци Ру ске Фе де ра ци је 
пре по зна ју еле мен ти „ме си јан ске” уло ге Ру си је у свет ској 
исто ри ји. Ипак, ко руп ци ја и кул тур на де ка ден ци ја свој стве
на тзв. за па ду, ни је за о би шла ру ску по ли тич ку и со ци јал ну 
ствар ност. Та ко ђе, еле мен ти от по ра за пад ној ци ви ли за ци ји, 
свој стве ни су ис кљу чи во ак ту ел ној вла да ви ни, тј. спољ
ној по ли ти ци Вла ди ми ра Пу ти на и не мо гу се опи са ти као 
трај ни, кон стант ни „ме си јан ски дух” ру ског на ро да. Фу ку
ја ми на те за о „нео до љи во сти” вред но сти ли бе рал не де мо
кра ти је про на шла је сво ју зна чај ну по твр ду у со ци јал ном и 
„стварном” жи во ту гра ђа на Ру си је.

За кљу чак

Фи ло зоф ско уче ње Ни ко ла ја Бер ђа је ва се не мо же по јед но
ста вље но из јед на ча ва ти са би ло ко јом ак ту ел ном по ли тич
ком те о ри јом, или прак сом. Ње го ва ми сао је усме ре на ка 
ме та фи зич ком пре вла да ва њу узро ка, ко ји су у ко ре ну чо ве
ко вих, ка ко ег зи стен ци јал них, та ко и со ци јал них и по ли тич
ких про тив реч но сти. Ипак, не сме се пре ви де ти чи ње ни ца 
да је сна жна тра ди ци ја фи ло зо фа ин ту и ти ви ста у Ру си ји, 
чи ја су уче ња у зна чај ној ме ри би ла уте ме ље на у пра во слав
ној тра ди ци ји, до каз о по сто ја њу „ме си јан ских” тен ден ци ја 
у ко лек тив ном уму ру ског на ро да, до да нас. Ова ме си јан ска 

35 Тар та ља, С. нав. де ло, стр. 94.
36 Исто, стр. 94.
37 Бер ђа јев, Н. (1989) Из во ри и сми сао ру ског ко му ни зма, Бе о град: 

Књижевне но ви не, стр. 63.
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на сто ја ња и оче ки ва ња до жи ве ла су свој по ли тич ки из раз у 
де ло ва њу Вла ди ми ра Пу ти на, али да ли ће она би ти трај
на, не из ве сно је. Ства ра ла штво и исто ри ја, за Бер ђа је ва су 
ви ше од по ли ти ке. То су ме та фи зич ке ка те го ри је. Ства ра ла
штво је Бож ји зах тев и чо ве ков од го вор. Са ста но ви шта фи
ло зо фи је исто ри је ства ра лач ки чин је за да так чо ве ка. Но ви 
еон ни је по сти за ње сре ће уну тар исто ри је бла го да ре ћи по
ли тич ким ре фор ма ма, већ пре вла да ва ње по сто је ћег. Ре ше
ње про бле ма исто ри је је из ван исто ри је. Хер берт Спен сер 
је ис прав но за па зио да је не мо гу ће од олов них ин стинк та 
ство ри ти злат но вла да ње.38 Но ви еон се не мо же ство ри ти на 
по смрт ним оста ци ма не у спе лих дру штве них те о ри ја. Ства
ра лач ким чи ном, чо ве чан ство се не са мо спре ма, већ оно и 
при пре ма но во до ба; је зи ком ре ли ги је, дру ги до ла зак Ису са 
Хри ста усло вљен је чо ве ко вом ства ра лач ком ак тив но шћу. 
То ука зу је да је овај свет, иа ко гре шан, објек ти ви ран и роп
ски, ипак на ми сти чан на чин по ве зан са до ла зе ћим. Уну тар 
ње га још увек по сто је ка у зал но сти на ма не по зна те ко је су 
до вољ не да се кроз њих про ви ру је и до зи ва ме та и сто риј ско 
вре ме ко је ће уки ну ти исто ри ју.39 Иа ко је исто ри ја на из глед 
бе сми сле ни ци клич ни про цес улан че ња до га ђа ја, у ње ном 
се раз во ју от кри ва ју на пре дак и уну тра шњи ка тар зис (ко ји 
дух про жи вља ва на пу ту ка зре ло сти). По Тојн би је вој ме та
фо ри (Арнолд Тојн би), точ ко ви се вр те у круг, али ко ла ипак 
иду на пред.40 Ства ра ла штво је по бед ник смр ти и от кри ва ње 
бо го ли ке при ро де чо ве ка. Оно је ви ше од ства ра ња умет нич
ких де ла, то је ства ра ње жи во та. За то се оче ку је пре ла зак 
са сим бо ли зма на ми стич ни ре а ли зам – те ур ги ју. Ми стич
ни ре а ли зам је ши фра ко ја от кљу ча ва тај ну ства ра ла штва, 
сло бо де, гно се о ло ги је, мо ра ла. У ства ра лач кој епо хи ре а ли
зо ва ће се но ва гно се о ло ги ја и ан тро по ло ги ја, за сно ва на на 
иде ји чо ве ка, не као објек та (што је слу чај у прак си мно гих 
дру штве них те о ри ја), већ као ства ра лач ког су бјек та, ми кро
ко смо са. Ула зак у но ви еон прет по ста вља и по сти за ње веч
не прав де за све, за раз ли ку од дру штве них те о ри ја ко је су 
је ве зи ва ле са мо за не ку фик тив ну, бу ду ћу ге не ра ци ју. Чвор 
гре шног све та, у ко јем јед ни уми ру да би дру ги жи ве ли, мо
же се раз ве за ти са мо ре ли гиј ском иде јом дру гог до ла ска 

38 Бер ђа јев, Н. (1936) Хри шћан ство и кла сна бор ба, Бе о град: Из да вач ка 
књи жа ра Је ре ми ја Че леб џић, стр. 45.

39 По Бул га ко ву, Бож је де ло ва ње у исто ри ји мо гу ће је за то што је све ту 
свој стве на не са мо узроч ност де тер ми ни са ног би ћа у ње го вој за тво ре
но сти у се бе, већ и ду хов на узроч ност кроз сло бо ду. Узроч ност све та 
ни је са мо ме ха нич ка пред о дре ђе ност све га сви ме и у све му, већ ства ра
лач ко оства ре ње си ла и мо гућ но сти ко је су у ње га по ста вље не. Свет ни
је за тво рен у сво јој да то сти. Бул га ков, С. (1886) О еван ђел ским чу ди ма, 
Бе о град: Ло гос, стр. 11.

40 Тар та ља, С. нав. де ло, стр. 127.
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Хри сто вог, тј. иде јом вас кр се ња, ко ја из јед на ча ва суд би не 
свих ко ји су ика да жи ве ли. На кра ју ро ма на „Бра ћа Ка ра ма
зо ви“, опи са на је сце на са са хра не де ча ка Иљу ше. Том при
ли ком, по сле го во ра ко ји је одр жао Аљо ша Ка ра ма зов, де чак 
Ко ља му по ста вља пи та ње:

„Ка ра ма зо ве, зар зби ља ре ли ги ја го во ри да ће мо сви уста
ти из мр твих и ожи ве ти и опет ви де ти је дан дру гог, и све и 
Иљу шу? Не из о став но ће мо вас кр сну ти, од го во ри Аљоша, 
не из о став но ће мо се ви де ти, и ве се ло ће мо и ра до сно ис
при ча ти је дан дру гом све што је би ло”.41

За тим, ова гру пи ца де ча ка, Иљу ши них школ ских дру го ва, 
по ла зе на по душ је ус хи ће но, др же ћи се за ру ке и за кли њу ћи 
се да ће це лог жи во та би ти за јед но. Ула зак у но ви еон оства
ри ће истин ски брат ски ко му ни зам лич но сти, за јед ни цу за
сно ва ну на уну тра шњој по ве за но сти, а не на спо ља шњој, 
дру штве ној при ну ди.
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Abstract

In introduction, the paper determines an anthropological propositions 
of Nikolai A. Berdyaev’s philosophy underlying his teachings on 
creativity. According to him, a man is not just an object of nature, but 
its supernatural subject. He is a measure of all things, a microcosm. 
Next follows deliberation about the nature of cognition where Berdyaev 
equates a gnoseology with the creativity act, because only acting can 
provide knowledge. Further on, in the section about creativity, Berdyaev 
diverges from the patristic, negative anthropology based on atonement 
of original sin, and directs toward a positive man’s mission that is not 
only to create, but to enrich „life“ of the God Himself. Finally, his 
learning about philosophy of history is presented: people preparing for 
the coming of the „Kingdom of God“ through creativity (in the form of 
a metahistorical order) are also created as free persons. Therefore, the 
process of world „objectivization“ is canceled, and the „second coming 

of Christ“ is prepared. 
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