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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ,ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

НОВО СРЕДЊОВЕКОВЉЕ У ФИЛОЗОФИЈИ 
ИСТОРИЈЕ НИКОЛАЈА БЕРЂАЈЕВА

САЖЕТАК. Аутор је у раду на основу одговарајуће литературе разматрао филозо-
фију историје Николаја Берђајева. Своје учење о смислу историје и но-
вом средњем веку руски мислилац базира на филозофији слободе.
Историја без слободе је лишена смисла. Човек своју слободу остварује
тек у заједници са Светом Тројицом. Појава Христа била је победа сло-
боде над царством нужности грешне природе. Пагански појам судбине
био je истиснут из речника слободног човека. У историји човечанства,
као заједничку духовну основу ренесансе и реформације Берђајев види
хуманизам. У анализи унутрашње природе хуманизма, Берђајев пре-
познаје човекову побуну против Бога. То човекобоштво он прати током
трајања ренесансе, чији крај продужава и ван њених временских грани-
ца у футуризму и кубизму XX века. Филозоф слободе истиче да се хума-
низам, што је парадоксално, у потпуности окренуо против човека. Да
би илустровао своју идеју он у историји уметности, науке и филозофије
проналази примере нестанка човека. Уместо целовитог човека – лично-
сти, двадесетим веком господари индивидуа у мноштву. Духовно стање
човечанства двадесетих година XX века Берђајев пореди са епохом рим-
ског цара Диоклецијана, када је почело масовно прогонство хришћана.
По многим предзнацима, европско друштво требало би да ступи у нову
историјску епоху, сличну оној VII, VIII и IX века, раном средњем веку.
Аутор сматра да је феудализација Европе, слабљењем улоге државе и
транснационалним компанијама у политичком животу само формал-
на, недовољна да се може закључити како се приближавамо новом
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средњем веку, јер је човек желећи да буде мера свих ствари, обузет со-
бом обезличио себе као ствар.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: филозофија историје; нови средњи век; ренесанса; слобода; личност;
егзистенцијализам; хришћанство.

ИСТОРИЈСКА ПЕРСПЕКТИВА ИЗ КОЈЕ НИКОЛАЈ 
БЕРЂАЈЕВ СТВАРА РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОЗОФСКА 
ДЕЛА

У време рођења Николаја Берђајева (1874), револуционарни ра9
Прве инNернационале (1864−1876) Kлижио се крају. Фјо9ор ДосNо-
јевски је @очео оKјављивањем сво: Дневника Gисца (1873) у неко-
лико Nомова. У раној мла9осNи Берђајевљев инNелекNуални жи-
воN Kио је на самој :раници између 9ва су@роNсNављена @о:ле9а
на свеN, исNоријско: маNеријализма и @равославне рели:ије. Са
9ва9есеN :о9ина сNаросNи @осNаје марксисN,2 9а Kи @о@уN Савла,
@ро:ониNеља хришћана који се @реоKраNио у а@осNола Павла, @о-
сNао рели:ијски @исац3 Филозофије сло$о�е. Два @уNа је Kио у заNво-
ру за време царске, али и комунисNичке власNи, и исNо Nолико
@уNа @роNериван, је9ном у унуNрашњосN Русије, а 9ру:и @уN
(1922) Kио је међу 9ва милиона Руса који су морали 9а на@усNе
СовјеNски Савез. Ње:ов @оKуњенички 9ух Kојао се само неслоKо-
9е. Близина свиNе, 9ворана руско: цара или комунисNичке елиNе
око Лењина или СNаљина о9Kијала :а је и изазивала револN у ње-
му. НарочиNо клицање масе које је о9јекивало у време војно: @о-
раза Русије о9 Ја@ана (1904−1905), изKијања Велико: раNа
(1914−1918), МарNовске и ОкNоKарске револуције (1917) и @оKе9е
Црвене армије (1920). Презирао је :омилу, њен колекNивни 9ух
није мо:ао 9а :а оKезличи. Био је имун о9 сNраха који је 9олазио
с@оља, о9 воље за моћи @олиNичких неисNомишљеника. Хра-
KросN је 9оказао ка9а је не9ељу 9ана Kио у заNвору :9е :а је лично
ис@иNивао Ђержински, начелник ЧЕКА-е. Поје9ини су :а злура9о

2 И9еалисNа у филозофији, Берђајев Nвр9и 9а је „у мла9осNи Kио марксисNа“,
али ника9а није Kио маNеријалисNа, @а зKо: Nо:а ника9а није мо:ао KиNи
„орNо9оксни марксисN“ (Tartalja, 1998, сNр. 103).

3 „Заје9но са својим филозофским саKраNом и земљаком Лавом ШесNовим,
који се зала:ао за 9оминацију Јерусалима (вере) на9 АNином (разумом), Бер-
ђајев је Kио @роNа:онисNа руско: рели:иозно: @ре@оро9а“ (Милосављевић,
2008, сNр. 316).



НОВО СРЕДЊОВЕКОВЉЕ У ФИЛОЗОФИЈИ ИСТОРИЈЕ НИКОЛАЈА БЕРЂАЈЕВА

ЗОРАН Д. НЕДЕЉКОВИЋ 73

називали заNочеником слоKо9е, али Nакву врсNу „ро@сNва“ слоKо-
9и он је Kранио речима: „Немо:уће ме је хи@ноNисаNи. Превели-
ки сам ’ин9иви9уалисNаʼ“ (Берђајев, 1998, сNр. 107). У из:нансNву
живи у Берлину, Паризу и на ју:у Француске.

Након Прво: свеNско: раNа @ро@ало је АусNроу:арско, Немачко,
Руско и Османско царсNво. У Евро@и, Берђајев @раNи весNи о @ро-
хиKицији (1920−1933) и Великој 9е@ресији у Сје9ињеним Америч-
ким Државама (1928−1939), Nакође, о Ш@анском :рађанском раNу
(1936−1939), који се завршио 9икNаNуром Франсиска Франка. Пре-
живео је Дру:и свеNски раN (1939−1945), иако је @ророковао @оKе-
9у Kољшевика у револуцији није :а изнена9ио крај КоминNерне
(1919−1943). Умро је 1948. :о9ине у Кламару, у Kлизини Париза,
скоро о9мах @о изKијању Хла9но: раNа између су@ерсила САД-а и
СССР-a (1947−1991).

СЛОБОДА И ЛИЧНОСТ

У време насNајања NоNалиNарисNичких 9ржава, Берђајев @ише о
слоKо9и. Ње:ови с@иси су израз @оKуне на вишем сNу@њу. Руски
филозоф не мисли @о@уN @оKуњено: човека АлKера Камија који
се Kуни 9а Kи Kио слоKо9ан, не:о @оKуну изво9и из слоKо9е. Као
филозоф слоKо9е, Берђајев @ише о осNвареној и неосNвареној сло-
Kо9и. ОсNварена слоKо9а је оличена у љу9ској е:зисNенцији, ис-
@уњењем човекове оKавезе 9а @осNоји као сNваралачко Kиће @ре9
Бо:ом, јер „сNваралашNву @ри@а9а царсNво слоKо9е“ (Берђајев,
1995, сNр. 52). НесNворена слоKо9а @ак @реNхо9и Kићу, с оKзиром
на Nо 9а „слоKо9и @ри@а9а @римаN на9 Kићем које је већ охлађена
слоKо9а“ (Берђајев, 2002, сNр. 155). Као хришћански мислилац, он
исNиче 9а @ојам слоKо9е не смемо никако мешаNи са самовољом,
јер слоKо9ан човек у рели:иозном смислу мора 9а @о9несе NереN
о9:оворносNи. Поје9инац који @ре@ушNа 9а 9ру:и умесNо ње:а
о9лучују, изKе:ава своју с@осоKносN 9а самосNално @осNу@а сNра-
хујући 9а Kи у сваком случају Kио уна@ре9 осуђен. За несамосNал-
но: човека је Nежина слоKо9е која :а вуче ка 9ну 9рушNвено: жи-
воNа слична камену око враNа о@Nуженом за вешNичарење
@роNив инсNиNуција и њених @о:лавара, @а@оцезаризма и це-
заро@а@изма. Берђајевљева @ерсоналисNичка филозофија @ро-
Nивила се лажној и9еји @ро:реса човечансNва, која :енерације
Nоком @рошлих векова и савременике − са@аNнике у @рвим 9еце-
нијама 9ва9есеNо: века @о9ређује неком Kу9ућем нарашNају,
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9уху времена који ће се коначно ослоKо9иNи KаласNа царсNва ну-
жносNи.

Лаж као @сеу9оисNина, чак замеNак лажи, 9овољна је као у @ри-
чи „Сан смешно: човека“ (Dostojevski, 1973) из књи:е @ри@ове9а-
ка ње:ово: омиљено: @исца и „учиNеља“, 9а унишNи @о 9ру:и @уN
рај на Земљи.4 И9еја на@реNка лажна је слика, @осмрNна маска
за@а9не цивилизације, како Kи се @рикрила сва KеживоNносN
евро@ско: мало:рађанско: живоNа. Берђајев размишља у слика-
ма, @о@уN @расNаро: ловца, који @рво нацрNа како је уловио @лен,
@а Nек @осле и9е у лов. Ово за@ажање нај@риKлижније илусNрује
ње:ова реченица:

„Земаљски 9ух човечансNва које је @ошло @уNем змије, хи@ноNисао
је човека заво9љивом и9ејом @ро:реса и земаљско: раја који ће 9о-
ћи на крају @ро:реса и човек је Kио у Nој мери саKлажњен 9а није
@римеNио лу9осN сво:а служења @ро:ресу и своје @оNчињеносNи
срећницима Kу9уће: раја. Про:рес цвеNа на :роKљу и чиNава кулNу-
ра човечансNва које се усавршава оKузеNа је за9ахом леша“ (Берђа-
јев, 1997, сNр. 6).

Ње:ове 9уKоке мисли о смислу исNорије и су9Kини Евро@е су @о-
@уN чу9овишних риKа на 9ну океана. Сијају флуоресценNном све-
Nлошћу и из:ле9ају @реNеће, и као живи фењери у мраку и9еоло-
шко: @ореNка ка@иNалисNичких и социјалисNичких 9рушNава
освеNљавају најNамније куNке љу9ске е:зисNенције. У мо9ерној
9ржави, као новом лажном KожансNву @а:анско: @орекла, @оје-
9инац је лишен слоKо9е. С@уNан њеном KирокраNијом и о@шNим
Kла:осNањем маNеријалне цивилизације човек :уKи своју цело-

4 Нашавши се у сну, на неKеском Nелу сасвим сличном Земљи (космичком
9војнику), јунак ове фанNасNичне @риче заNиче њене жиNеље у сNању, какво
је нека9 на ње:овој @ланеNи @осNојало @ре @рвоKиNно: :реха. У Nом, за ње:а
@оновљеном @ре9исNоријском 9оKу, заNиче сеKе у улози коју је нека9а змија
имала за А9ама и Еву, с Nом разликом шNо је ње:ово 9рво @ознања 9оKра и
зла никло у љу9ској цивилизацији, :9е је човекоKошNво заменило Kо:очове-
шNво и хришћански смисао исNорије човечансNва. За невине сNановнике
ово: ново: свеNа смешни човек није Kио смешан како је иначе о сеKи мислио
на јави. Они су :а @рихваNили онакво: какав он заисNа јесNе, са свим оним
лажима које су Kиле сушNина ње:ово: @ало: Kића. ПроKу9ивши се из сна у
фоNељи, о9:урнуо је о9 сеKе револвер, као самоуKица који је само у овом сну
Kио 9овољно смео 9а @ровери има ли живоNа @осле смрNи. Заразивши лажју
цео је9ан Kез:решан наро9 осећао је кривицу, исNовремено и њихово нера-
зумевање, јер су заволели лаж Nолико 9а су @осNали слични ње:овим Зе-
мљанима, али он више није Kио исNи, у сну је у:ле9ао исNину, није је оNкрио
умом, не:о ви9ео.
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виNосN. Он је Nек ин9иви9уа која има само релаNивну самосNал-
носN, и зKо: Nо:а не може KиNи личносN, јер „личносN и слоKо9а су
је9но“ (Берђајев, 1997, сNр. 131). ЛичносN се може осNвариNи је9и-
но у заје9ници са Бо:ом,5 и Nо @омоћу вере као чина слоKо9но:
изKора. Колику важносN Берђајев @ри9аје @ојму личносNи као е:-
зисNенцијалном @ореклу своје филозофије, можемо наслуNиNи у
луци9ној максими 9а је основни за9аNак човека 9а @осNане лич-
носN: 

„ЗаNо се она не рађа о9 ро9иNеља као ин9иви9уум, њу сNвара Бо:,
она се самосNвара, и она је Божија и9еја о сваком човеку“ (Берђајев,
2002, сNр. 389). 

СлоKо9а се осNварује у личносNи, која о@еN није мо:ућа уколико
није акN слоKо9е. За руско: филозофа, хришћансNво Kез личносNи
ХрисNа не Kи Kила исNинска вероис@овесN, у о9носу на осNале ре-
ли:ије не Kи имало нишNа ново 9а @ону9и, шNо већ није заKеле-
жено у с@исима хин9уизма, конфучијанизма, Nаоизма. Тек са
ХрисNом @очиње слоKо9а човечансNва, које ће се у црквеном жи-
воNу ослоKо9иNи лоше KесконачносNи. У хришћанској рели:ији
личносN је циљ, а не сре9сNво. ЛичносN оживљава у чину слоKо9е
који је не@оновљив, јер је слоKо9а „основно унуNарње оKележје
свако: сNвора који је начињен @о лику и @о9оKију Божијем“ (Бер-
ђајев, 1997, сNр. 23).

СМИСАО ИСТОРИЈЕ И КРАЈ РЕНЕСАНСЕ

ИсNорија Kез слоKо9е је за Берђајева лишена смисла јер „слоKо9а
је меNафизичка @раоснова исNорије“ (Берђајев, 2002, сNр. 48). Хри-
шћанска рели:ија Kила je @рва која је 9уховно @овезала своје вер-
нике са и9ејом слоKо9е. Па:ански свеN је 9о Nа9а Kио с@уNан зако-
нима нужносNи који су се ис@ољавали у учењима о вечном
враћању исNо: у @риро9ном, али и 9рушNвеном @ореNку. Оно шNо
је раз9вајало Kо:ове о9 љу9и, Kила је њихова KесмрNносN. После
ХрисNове @оKе9е смрNи, љу9ска исNорија није више @о9сећала на
луNкарско @озоришNе. По@уN марионеNе, вучен неви9љивим кон-
цима на рукама ћу9љивих Kо:ова, човек није мо:ао 9а зна ко је,

5 „Према Берђајеву, личносN се не може у @оN@уносNи реализоваNи у 9рушNву,
већ је окренуNа Kесконачном, Kожанском. ЛичносN је рели:иозна каNе:ори-
ја“ (Koplston, 1992, сNр. 415).
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све 9ок ХрисN својим личним искусNвом Kо:очовека није @оказао
како се @осNаје личносN и шNа значи KиNи слоKо9ан. Исус ХрисNос
је оKожење човека и ње:ове слоKо9е. Са њим @очиње исNинско
осмишљавање исNорије човечансNва.

Проучавање исNорије није само а@сNракNно исNраживање @ри-
ку@љено: чињенично: маNеријала. Такав @осNу@ак за руско: ми-
слиоца је каракNерисNичан за с@ољашњу, земаљску, макроко-
смичку исNорију. ИсNоријска свесN не сме за@осNавиNи своју
основну Nему, човекову су9Kину. УNолико је ова наука и филозо-
фија исNорије. ЗKо: човека исNорија @осNаје конкреNна. Поре9ећи
исNорију са социоло:ијом, Берђајев закључује 9а је наука о 9ру-
шNву а@сNракNна и о@шNа. Слично, @сихоло:ија, физиоло:ија и
9ру:е науке је9носNрано @осмаNрају човека. Из њихове @ерс@ек-
Nиве инNересовања човек се не @оима целовиNо, не:о 9ео @о 9ео,
у зависносNи о9 наука која се њиме Kаве као својим @ре9меNом
изучавања. Помоћу исNоријско: @амћења као својеврсне 9уховне
акNивносNи ми сазнајемо унуNрашњу, неKеску и микрокосмичку
исNорију. Да Kи је разумели, @рема речима Берђајева:

„Ви мораNе @ренеNи своју 9уховну су9Kину у све велике е@охе како
KисNе их схваNили. Ка9а их само с@оља узимаNе, оне су за вас уну-
Nарње мрNве. Али Nо исNоријско @амћење, које вас на:они 9а изну-
Nра уђеNе у „исNоријско“, нераз9војно је @овезано с исNоријским
@ре9ањем. ИсNоријско @ре9ање је унуNрашње исNоријско @амћење
@ренесено у исNоријску су9Kину. Философија исNорије је извесно
о9уховљење и @реоKражење исNоријско: @роцеса“ (Берђајев, 2002,
сNр. 18).

Слично @ророку који је, @рема ње:овим речима, своје @ророчан-
сNво окренуо уназа9,6 Берђајев оNкрива 9а је јеврејски наро9 унео
у 9ух :енерација човечансNва свесN о исNоријском 9о:ађању. Та-
ква свесN је о9ржива уколико се љу9ски 9ух окрене Kу9ућносNи,
ишчекујући 9олазак Месије који ће се за разлику о9 ХрисNа @оја-
виNи као цар и завла9аNи Израелом. Оваква есхаNоло:ија је са-
свим су@роNна схваNању о цикличном креNању исNорије (налик
змији која се врNи у кру:, чије шаре (9о:ађаји) увек осNају исNе @о-
сле сваке @ромене кошуљице). По свом учењу о крају исNорије, у
очекивању разрешења су9Kине човечансNва која ће се зKиNи на-
кон свршеNка KорKе Аримана и Ормуз9а, Персијанци су је9ини

6 Враћен снимак чаше која @а9а ка9а се ис@усNи из шаке сNвара @риви9 9а са
@о9а исNом Kрзином леNи ка вашим раширеним @рсNима с@ремним 9а је 9о-
хваNе.
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као наро9 слични Јеврејима. Нас@рам ова 9ва исNоријска наро9а,
Ин9ијци су у највећој мери анNиисNоријски.

ИсNорија, за Берђајева, мора 9а има смисао слично @ричи која
9ок се чиNа 9оKија своје @уно значење Nек на крају @ри@ове9ања.
Он Nок исNорије @оре9и са Nрајањем Nра:е9ије која на крају @ре9-
сNаве изазива каNарзу, очишћење у осмом 9ану сNварања, јер је
смисао човеково: @осNојања у ње:овом слоKо9ном сNваралашNву
са Бо:ом. Ка9а исNорији не Kи Kило краја Nа9а Kи се :оворило о
њеној рђавој KесконачносNи: 

„Тра:е9ија времена осNала Kи неразрешена и за9аNак исNорије не
Kи се осNварио заNо шNо унуNар исNоријско: времена он и не може
KиNи осNварен“ (Берђајев, 2002, сNр. 162).

ЗаNо шNо је исNорија креNање у времену, значење времена @ре9-
сNавља је9но о9 :лавних @роKлема филозофије исNорије. У хри-
шћанској исNоријској свесNи вечно се @ојављује у временском
сле9у 9о:ађаја, као @оKе9а Kесконачно: на9 коначним, јер: „исNо-
рија је не@реки9на KорKа вечно: с временским“ (Берђајев, 2002,
сNр. 55).

ИсNоријску су9Kину човечансNва, @рема мишљењу ово: руско:
филозофа, чине чеNири е@охе: варварсNво, кулNура, цивилизаци-
ја и рели:иозни @реоKражај. Е@оху он 9ру:ачије назива сNањем
исNоријске су9Kине, на:лашавајући @риNом 9а временски сле9
њихово: @ојављивања не мора 9а Kу9е хронолошки условљен, јер
међусоKно мо:у 9а кое:зисNирају као @равци човеково: 9уха.

У филозофији исNорије Берђајева @ојам Nра:ично: је заменио
и9еју @ро:реса, јер не @осNоји никакво: на@ре9овања у ком Kи
@рошла :енерација Kила сре9сNво са9ашњој, а ова Kу9ућој у ко-
начном осNварењу 9оKра свих љу9и на @ланеNи, из Nо: разло:а
шNо се 9о:ађаји не Kи о9вијали у целовиNом не:о у разKијеном
времену: „зло време је исце@кано на @рошло и Kу9уће“ (Берђајев,
2002, сNр. 57).

Сим@Nом свршеNка исNорије Берђајев ви9и у крају ренесансе.
Хуманизам је Kио њена 9уховна основа. И9еја човекоKошNва @ро-
жела је све @оре сNваралачко: живоNа, Бо: је Kио из:уран са исNо-
ријске сцене. Човек није више Kио Kожје сNворење. Порекло љу9-
ске врсNе нашао је у @риро9и. ИсNи 9ух @рожимао је и реформа-
цију, 9а Kи у @росвеNиNељсNву XVIII века KезKожни човек већ Kио
@ри@ремљен за анархизам, Ничеа, Маркса и ње:ове исNочне со-
цијалисNичке инNер@реNаNоре и ка@иNалисNичке мислиоце за-
@а9не лиKералне 9емокраNије. Све њих је @овезивала „рационал-
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на“ вера у моћ научно-Nехнолошке цивилизације. Са9ашња ци-
вилизација и њено маNеријалисNичко схваNање свеNа ни мало се
@о Берђајеву не Kи разликовала о9 ново: варварско: 9оKа: „То ће
KиNи варварсNво саме цивилизације, варварсNво са за9ахом ма-
шина а не шума, варварсNво које има корен у самој Nехници ци-
вилизације“ (Берђајев, 2002, сNр. 175). УNолико се и ње:ово учење
о смени е@оха не сме схваNиNи 9ословно. Хуманизам је омо:ућио
инNелекNуално сазревање крајње: ин9иви9уализма, али и крај-
ње: социјализма. Ове крајносNи @ре9сNављају 9ве завршне фор-
ме ренесансе.

Ренесансни човек имао је @о9војену @риро9у, је9ним 9елом
своје @сихе @ри@а9ао је @а:анској кулNури, а 9ру:им сре9њове-
ковном хришћанском 9уху. У Nаквом човеку Kорила су се 9ва не-
@ријаNељски су@роNсNављена начела, зKо: којих се ренесансни
умеNник није мо:ао ослоKо9иNи осећања кривице. Иако је осли-
као СиксNинску ка@елу, Микеланђело није Kио сасвим си:уран 9а
@оN@уно @ри@а9а само је9ном 9уховном свеNу. Крај ренесансе у
умеNносNи Берђајев оNкрива већ у им@ресионизму. Тра:ове њене
с@оре смрNи он налази у фуNуризму и куKизму :9е се рас@лињују
оKлици човека и свеNа који :а на сликарском @лаNну окружују.
ПаKло Пикасо је својим аван:ар9ним умеNничким @осNу@ком
разKио фи:уру човека на :еомеNријске крхоNине и унишNио @ер-
с@екNиву, основу ренесансно: сNила. РазKијени човек у умеNно-
сNи @очео је 9а се урушава и у @оезији, 9овољно је само @оменуNи
наслов @оеме Вла9имира Мајаковско: „ОKлак у @анNалонама“.
ПросвеNиNељсNво XVIII века злоу@оNреKило је @ојам човека као
сNваралачко: Kића. Ње:ов несNанак је ви9љив и у мо9ерној фило-
зофији Коена и Хусерла:

„У криNичкој :носеоло:ији има нешNо шNо @о9сећа на куKизам: она
Nакође расNвара ор:анизам човечје: сазнања на каNе:орије, као шNо
Пикасо и 9ру:и разлажу човеково Nело на куKове. То је @роцес ана-
лиNичко: це@кања и рашчлањавања ор:анске целине. Лик човеков
се :уKи и у криNичкој :носеоло:ији. Она Nакође означава крај Рене-
сансе, у њој се Nакође исцр@љује и умире ренесансни 9ух сNвара-
лачко: оKиља“ (Берђајев, 2002, сNр. 198).

У @риро9ним наукама, већ на @римеру ЊуNнове неKеске меха-
нике може се ви9еNи крај ренесансно: физичко-маNемаNичко:
@о:ле9а на свеN, који је условио релаNивизацију времена, усиN-
њавање аNома на суKаNомске чесNице и начело нео9ређеносNи.
У 9рушNвеним наукама, @озиNивизам О:исNа КонNа са својим но-
воверским кулNом човечансNва, @разном вером у каNоличансNво
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Kез ХрисNа, у коме се умесNо Nеоло:ије сре9ње: века са9а 9аје @р-
венсNво социоло:ији, Nакође је 9о@ринео @ро@асNи ренесансно:
човека и 9рушNва. МношNво социјалисNичких и9еја о9 соци-
јал-уNо@исNичких Nеорија 9о исNоријско: маNеријализма и соци-
јализма @ре9сNављају сим@Nоме KолесNи ренесансе која је своје
маNеријално и 9уховно Kо:аNсNво мо:ла 9а ус@осNави само на
@ринци@у неје9накосNи међу љу9има. Појавом машинске есNе-
Nике у архиNекNури целоку@но: с@ољашње: човеково: живоNа
(унуNрашњи 9уховни @росNор, енNеријер личносNи је Kио о:о-
љен) насNу@а кола@с ренесансе. Берђајев изјављује 9а живи у
9оKу краја @ре@оро9а човечансNва, јер се хуманизам као 9уховна
основа ренесансе @реоKраNио у анNихуманизам.

НОВО СРЕДЊОВЕКОВЉЕ

Након краја хуманисNичке Евро@е и несNанка њене илузије 9а је
човек Kез Бо:а мера свих сNвари7 насNу@а @овраNак сре9њовеков-
но: 9уха. Ње:ово @оновно @ојављивање Берђајев очекује на Nај
начин шNо Kи Евро@а са9а Nај 9ух 9оживела иманенNно а не
Nрансцен9енNно као у @роNеклој својој исNорији. Време, у којем
Берђајев живи, @о9сећа :а на смак анNичко: свеNа и кола@с Рим-
ске им@ерије, исNрошеносN :рчко-римске кулNуре. Као @ророк
који @ре9сказује унаNра: :овори 9а човечансNво @оново сNу@а у
е@оху сличну раном сре9њем веку, @ерио9у VII, VIII и IX века.
Евро@ске 9ржаве ће свакако мораNи 9а учине 9уховни на@ор како
Kи се @рила:о9иле @ре9сNојећем 9оKу, али ће Русија, која ника9а
није у @оN@уносNи @рихваNила за@а9ни хуманисNички сNил жи-
воNа, и@ак KиNи у исNоријској @рилици 9а, нарочиNо својом миси-
јом свечовешNва, @овеже кулNуре ИсNока и За@а9а.8 Сре9њи век
који се @онавља у Берђајевљевом учењу @ре9сNавља својеврсну
цикличну Nеорију, али Nај циклизам није механички у смислу
Nочка, или зу@чаника у машини, који ће увек @оновиNи своје кре-
Nање на @оN@уно исNи начин, јер:

„Све ово указује на Nо 9а у човековој исNорији @осNоји @ерио9ично
враћање исNих моменаNа, не у смислу 9а се они мо:у у сушNини @о-

7 Берђајев ус@осNавља анало:ију између софисNичко: 9уха сNаре Грчке и 9оKа
@росвеNиNељсNва (Берђајев, 2002, сNр. 9).

8 Слично @римећује Зењковски: „Берђајев на нов начин развија @ознаNу Nему
о @осеKном исNоријском @уNу Русије“ (Зењковски, 2012, сNр. 190).
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новиNи, заNо шNо се нишNа исNоријски-ин9иви9уално не @онавља,
већ у смислу формалне сличносNи која @омаже 9а се схваNи наша
е@оха ка9а се у@оре9и са е@охом анNичко: свеNа и с @очеNком нове
хришћанске ере“ (Берђајев, 2002, сNр. 141).

Берђајев @окушава у мислима 9а ресNарNује исNорију, 9а сказаљ-
ке на саNу исNоријско: времена враNи уназа9 за више о9 хиља9у и
@еNсNо :о9ина, како човечансNво не Kи скренуло са @уNа који во9и
9о сусреNа са ХрисNом у очекивању ње:ово: Дру:о: 9оласка:
„ХришћансNво се враћа у сNање 9о КонсNанNина и мора наново
освајаNи свеN“ (Берђајев, 1990, сNр. 88). МеђуNим, ово освајање све-
Nа Берђајев @ромишља у слоKо9ном сNваралашNву човека, који је
и @озван о9 сNвориNеља @реко ХрисNа како Kи с@ознао сушNину
со@сNвено: @осNојања, и Nако @ри@ремљен учесNвовао у заје9ни-
ци са Nројичним Бо:ом Nоком осмо: 9ана сNварања. Љу9ско сNва-
ралашNво је слично Божјој креаNивносNи, али @о Берђајеву реч
„слично“ нема исNо значење са речима „исNо“ и „и9енNично“.
Осми 9ан сNварања је свеNски @роцес који човек насNавља са Бо-
:ом Kез сNраха о9 @анNокраNора јер је ХрисN између њих:

„ХрисNов @уN је исNинско рођење човека @рема Божјој и9еји о чове-
ку коју не може 9а оKело9ани само Бо: не:о и човек мора 9а је оN-
крије, човек је @озван 9а насNави чин Божје: сNварања. СNварање
свеNа није окончано за се9ам 9ана. Се9мо9невно коначно сNварање
је о:раничени сNарозавеNни ас@екN сNварања, у коме се не оNкрива
Nајна сNварања. Божје сNварање се насNавља у ова@лоћењу Хри-
сNа-Ло:оса“ (Берђајев, 2014, сNр. 118).

ПосNавља се @иNање колико је слоKо9но сNваралашNво мо:уће у
ин9усNријализованом свеNу ка@иNалисNичко: и социјалисNич-
ко: 9рушNвено: сисNема. Не заKоравимо 9а су за Берђајева оKа
9рушNвена @ореNка @ре9сNављали само временски уске @релазе
човечансNва из кулNуре у цивилизацију. Јачање ин9иви9уализма
у 9ржавама за@а9не цивилизације оKезличава човека, лишава :а
со@сNва, чини :а 9ека9енNним чланом заје9нице. И:рајући мно-
шNво 9рушNвених уло:а у исNо Nолико социјалних :ру@а @рину-
ђен је на несамосNалну е:зисNенцију у зависносNи о9 величине
колекNива, моћи харизмаNске @раNње и вође који је @ре9сNавља.9

Крај ка@иNализма је за Берђајева крај 9о Nа9а 9оминирајуће
исNорије и @очеNак ново: сре9ње: века. Позни сре9њи век је, @ре-
ма речима Хојзин:е, Kио 9оKа @охле@е, јер: 
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„СNаро Nеолошко сNављање охолосNи на @рво месNо на9јачава све
снажнији хор који сву Kе9у времена @ри@исује сNално расNућој
:рамжљивосNи“ (Хојзин:а, 1991, сNр. 33).

НасNу@ајући нови сре9њи век @о својој 9уховној @риро9и о@ле-
мениће 9рушNвени живоN. Гра9 ће се @риKлижиNи селу, @ринци@
коо@ерације ће замениNи конкуренцију лиKерално: NржишNа.
ПриваNно власнишNво ће о@сNаNи, али у 9ру:ачијем оKлику –
о:раничено и о9уховљено. Професионалним савезима, цехови-
ма и кор@орацијама @ри@ашће мно:о већи значај не:о шNо је Nо
Kио у XIX и XX веку. ПолиNички @арламенNи који су се @реNвори-
ли у :оворничке арене Kиће замењени ра9ним ску@шNинама у
којима ће се рас@рављаNи и 9оносиNи о9луке о уна@ређењу жи-
воNа ра9ника, сеоских :аз9инсNава и оKразовања сNановнишNва.
Бу9ућносN ће @ри@асNи син9икалисNичком Nи@у 9рушNва које ни
мало не Kи смело 9а @о9сећа на револуционарне ор:анизације
ра9ничке класе. Неће KиNи је9наких љу9и, али неће KиNи ни
:ла9них. Хијерархија је неизKежна, Kез ње ни 9емокраNска 9ру-
шNва не мо:у @осNојаNи, јер наро9 не може 9а вла9а на9 самим со-
Kом. И9еја @ро:реса Kиће о9Kачена, јер није 9онела никакав Kо-
љиNак осим колекNивне илузије 9а је уKрзани развој науке и
Nехнике на@ре9ак човечансNва. Прећи ће се са високо софисNи-
циране маNеријалне кулNуре на њену елеменNарнију форму, али
ће заNо 9уховна кулNура KиNи знаNно сложенија. Уло:а жене у

9 ЗамениNи лични и9енNиNеN колекNивним, @реKациNи своју о9:оворносN као
осоKе на сеKе као вођу :ру@е, чин је социјалне мимикрије. И9енNиNеN @оје-
9инца има свој не:аNив као на филмској Nраци у и9енNиNеNу :ру@е. Незами-
сливи су је9ан Kез 9ру:о:. Ко коме намеће вољу за моћ, @оје9инац :ру@и или
:ру@а @оје9инцу? Или је оKосNрано? Да Kих о9:оворио на ово @иNање у@о-
NреKићу меNафору:

леNа јаNа @Nица у > формацији.

Током леNа, @Nице се смењују у вођсNву. ИсNовремено, јаNо не :уKи енер:ију.
ИнсNинкNивна вешNина овакво: леNења је у Nоме 9а @ре9во9ник савлађује
највећи оN@ор ваз9уха како Kи :а осNале @Nице у завеNрини, у клинасNом @о-
реNку, @раNиле са мање на@ора. Да ли је Nако и у љу9ском 9рушNву, у @реме-
шNању ауNориNеNа са ин9иви9уе на колекNив и оKрнуNо? Ово смењивање
моћи омо:ућава 9инамику 9рушNвених о9носа. Да ли Kи ли9ер во9еће @ар-
Nије у 9емокраNском 9рушNву својевољно @рисNао на леNећу замену у @оли-
Nичкој и:ри 9ок је на власNи? С@осоKносN 9а се @ромени @онашање 9ру:е
осоKе или :ру@е изазива Nакође @ромену @онашања носиоца моћи. Слично
је и Велики инквизиNор (@о замисли ДосNојевско:) @ре Kио на сNрани зKри-
нуNо: колекNива али неслоKо9но: и Kез ХрисNа. не:о са слоKо9ним @оје9ин-
цем, који као осNварена личносN носи као крсN NереN со@сNвене слоKо9е.
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Kу9ућем исNоријском @ерио9у Kиће знаNно израженија. У ин9у-
сNријском 9рушNву @оNискивана женсNвеносN, чак и у KорKи фе-
минисNкиња за женска @рава, у мно:оме ће уNицаNи на рели:ио-
зни @реоKражај који ће @ри@ремиNи љу9е за 9ух ново: времена.
РаNови ће се во9иNи, али они неће више KиNи моNивисани @оли-
Nичко-националним колико 9уховно-рели:иозним циљевима,
Црква, а не Kерза homo economicusa ор:анизоваће међуљу9ске
о9носе у хијерархији хармоничне заје9нице личносNи. А Nо ће
све KиNи мо:уће заNо шNо је сре9њи век сачувао унуNрашњи лик
човека у @ре9сNавама монаха, виNеза,10 NруKа9ура и 9аме, за нови
сре9њи век. Сре9њи век није као ренесанса11 раси@ао сNваралач-
ке силе човекове не:о је у аскеNском 9уху сачувао сна:у оних
вре9носNи које ће у оцрковљеном 9рушNву KиNи о@шNа уверења,
јер: 

„Духовни ценNар у и9ућој е@охи може KиNи само црква, као у сре9-
њем веку“ (Берђајев, 1990, сNр. 39).

Берђајев је сву @ажњу усмерио ка сре9њовековној Евро@и. У њој
је ви9ео на:омилавање сукоKљених кулNурних сила Kез којих
Евро@а XX века не Kи ни @риKлижно Kила :лавна ка@ија између
ИсNока и За@а9а.12 За разлику о9 9оKа националних 9ржава за жи-
воNа Николаја Берђајева, е@оха сре9ње: века Kила је инNернацио-
нална. У сре9њем веку се није @ри9авао значај сNро:ом раз:рани-
чењу 9ржавних NериNорија. У Евро@и је француска власNела
имала своје вазале у Ен:леској, а ен:леска у Француској. У Nом
9оKу краљ је Kио @рви @лемић, @рви међу је9накима који се нису
смаNрали @ослушницима 9ржаве. Тр:овци и занаNлије сеKе нису
смаNрали @о9аницима не:о члановима еснафа, :ил9и и о@шNи-
на. Сељаци нису Kили @о9 влашћу 9ржаве не:о сениора који су са-
мосNално ковали новац, Nр:овали и раNовали са сусе9ним наро-

10 „Презир @рема смрNи Kио је за виNеза живоNна нужносN“ (Елијас, 2001,
сNр. 259).

11 У архиNекNури, ВикNор И:о ви9и сим@Nоме о@а9ања живоNне енер:ије и
смену сNваралачко: сре9њовековно: 9уха неауNенNичном умеNношћу рене-
сансе: „МеђуNим, ка9 је сунце сре9ње: века сасвим зашло, ка9 се :оNски :е-
није занавек у:асио на хоризонNу умеNносNи, архиNекNура @очиње о@а9аNи,
Kле9еNи, :уKиNи се све више и више“ (И:о, 2005, сNр. 175).

12 На @иNање 9а ли је Евро@а сNворена у сре9њем веку, исNоричар Жак Ле Гоф
9аје @озиNиван о9:овор у књизи којом ће „@окушаNи и 9а 9окаже 9а су Nа
сNолећа (4−15. век) имала @ресу9ан значај и 9а је о9 уку@но: наслеђа 9ана-
шње и суNрашње Евро@е најважније оно сре9њовековно“ (Le Gof, 2010,
сNр. 11).
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9има не осећајући @оNреKу 9а оKавесNе краља. У новом сре9њем
веку, руски филозоф је најављивао @оновну феу9ализацију Евро-
@е. Евро@ско 9рушNво ће @оNонуNи у виру времена. Процес рас@а-
9ања 9ржаве Kиће неминован, али он ће 9ијалекNички омо:ући-
Nи сNварање је9не нове заје9нице која је @о својој @риро9и
@ерсоналисNичка, схваћена као веза личносNи са личношћу:

„ДрушNво, у чијој основи Kу9е сNајао @ерсонализам, @ризнање вр-
ховне вре9носNи сваке личносNи, значиће исNиниNи комунизам,
KраNсNво љу9и. На Nај начин не@римеNно се @риKлижава царсNво
Божије. Човек није сNворен @о оKразу и @о9оKију 9рушNва, не:о @о
оKразу и @о9оKију Божијем“ (Берђајев, 2002, сNр. 392).

У исNинској заје9ници нема оNуђења човека о9 сNране човека, ка-
кав је случај у ка@иNалисNичким или социјалисNичким 9ржава-
ма чији а9минисNраNивни а@араN @реузима уло:у 9емијур:а у
осмишљавању свако9невнице својих :рађана. ПроNив 9ржаве,
@исали су Маркс и Ниче, 9ва филозофа која је Берђајев назвао нај-
значајнијим мислиоцима 9евеNнаесNо: века. Није случајно шNо
је Kио @о9 њиховим уNицајем и ка9а су @исали о су9Kини 9ржаве.
Маркс је :оворио о о9умирању 9ржаве 9ок ју је Ниче у својим
афоризмима @ре9сNављао као ново лажно KожансNво.

Се9ам9есеN :о9ина @осле смрNи Николаја Берђајева све9оци
смо значаја ње:ове 9уховне KорKе за ослоKађањем човека о9 вла-
9авине сNарих начела из 9оKа хуманизма. КонNрола човека на9
@риро9ом се и 9аље насNавља. Тежња 9а се овла9а Nајном о @оре-
клу живоNа уз @омоћ најсавршеније Kиоинжењерске Nехноло:ије
и кванNне физике у микро и макро свеNу са9а @осNаје наша сNвар-
носN. Берђајевљева @оKуна @роNив машинско: @ореNка и@ак није
Kила узалу9на јер је оNкрила 9а је немо:уће 9а :ос@о9арење на9
@риро9ом не изазове роKовање @о9 новим :ос@о9аром, 9оми-
нанNне научно-Nехнолошке свесNи, која је у чеNврNој ин9усNриј-
ској (усавршавање вешNачке инNели:енције и наноNехноло:ија)
револуцији човекове изуме у@оNреKила за екс@ерименN на9 са-
мим човеком. Берђајев се цело: живоNа @роNивио сNварању усло-
ва у којима Kи човек ве:еNирао Kез слоKо9е. ТехнокраNија већ сре-
9ином 9ва9есеNо: века сноси велику о9:оворносN за 9ехуманиза-
цију љу9ске е:зисNенције у име хуманизма. Ова лажна Kри:а за
слоKо9у човека во9и заоKилазним @уNем @реко „оKезKеђивања“
ње:ове маNеријалне е:зисNенције у човекоKошNво, у величање
човека Kез Бо:а. Ако је са9а човек @осNао мера свих сNвари, зар
није @осNао сNвар, @онишNавајући сеKе (о@се9нуNошћу соKом) и
све шNо је сNварао и:рајући се уло:е Бо:а.
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Берђајев је @исао 9а :а ње:ов век @о9сећа на 9оKа Диоклеција-
нове вла9авине (284−305. :. н. е.), е@оху @ороKљавања човека и
@ро:она хришћана. И@ак у XX и XXI веку „@ре9сре9њовековно:
9оKа“ знање се @реNворило у @разнословље а вера у @разноверје и
као Nакво @о9меNнуло конзуменNима масовне кулNуре. Тек на-
кон Nри века Kи Kу9уће :енерације, @осле свршеNка @ре9 сре9њо-
вековља, на9ам се, мо:ле имаNи @рилику 9а се увере у @ророчан-
ске речи Николаја Берђајева и коначно „раскрсNе“ 9а ли је он
само рели:иозни филозоф, мисNик који је за мно:е савременике
осNао не9оречен и @оре9 велико: Kроја 9ела или је својом инNуи-
цијом на основу @ре@ознавања је9но: или неколико NренуNака у
исNоријском @ерио9у у ком је сNварао ус@ео 9а сложи целу слику,
мозаик ново: сре9ње: века. На моменNе је у својим NексNовима
„звучао“ @о@уN Ничеа, али 9ок је Ниче @исао о самоNном @уNова-
њу на9човека, Берђајев је @озивао своје чиNаоце 9а се @ри9руже
свечовеку и у саKорносNи @риKлиже цркви као мисNичном Nелу
ХрисNовом. Он је наслуNио 9а 9ух XX века свим инNели:иKилним
силама насNоји 9а @ронађе нови, за9овољавајући о9:овор, који
не @озива на самоуKисNво, @о@уN нихилисNе Кирилова у „Злим
Дусима“ (ДосNојевски, 1973, сNр. 128), 9а Kи @осNао Бо:. Берђајев је
@ре9ви9ео кола@с маNеријалне кулNуре и 9ао 9ија:нозу за оKоле-
ло човечансNво о9 човекоKошNва као самоуKилачко „окреNање
хуманизма @роNив човека − Nо је Nра:е9ија нове исNорије“ (Берђа-
јев, 2002, сNр. 205).

Савремено човечансNво је још 9алеко о9 9уха ново: сре9ње:
века Николаја Берђајева. Државе су из:уKиле 9оминацију у о9но-
су на @овлашћену Nранснационалну елиNу свеNских @ривре9них
кор@орација. Власници ка@иNала и њихови менаџери @о@уN
@осNмо9ерних феу9алаца не @ризнају :ранице :ео@олиNичке
карNе свеNа. Положај ра9ника је све више (не)ор:анизован у син-
9икаNе, чија моћ о@а9а сразмерно @овећању неза@осленосNи. По-
сNављање екс@ераNа на @озицијама изна9 филозофа и научника
@осNаје учесNала @ракса. ПолиNичке 9еKаNе у ску@шNинама више
симулирају решавање сNварних @роKлема :рађана. Села несNају у
ме:ало@олисима. Полне разлике више нису условљене рођењем.
У 9уху за@а9но: ин9иви9уализма човек сам креира @олни и9ен-
NиNеN. Очекивање Берђајева 9а ће @ресу9ну уло:у @реузеNи жена,
која ће својом @риро9ом @ри@ремиNи рели:иозни @реоKражај
човечансNва, 9ово9и се у @иNање. Појавом Nранссексуалних осо-
Kа, којих има све више, сNвара се све већа @омеNеносN и унуNар
ро9них разлика. И9еја @ро:реса насNавља се у све учесNалијим
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@окушајима 9а се „сNаро“ оKесмисли „новим“. Дакле, 9анашње
9оKа је само с@оља, својом @осNмо9ерном феу9ализацијом, кор-
@ораNивном анационалном ор:анизацијом 9елимично с@ремно
за нови сре9њи век Николаја Берђајева.
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SUMMARY THE NEW MIDDLE-AGES IN THE PHILOSPHY OF HISTORY

OF NIKOLAI BERDYAEV

The author discussed the philosophy of history of Nikolai Berdy-
aev on the basis of appropriate literature. His understanding of the
meaning of history and the new Middle Age is based on philosophy of
freedom. History without freedom is void of any meaning. A man
realizes his freedom only in the community with the Holy Trinity.
The arrival of Christ was the victory of freedom over the kingdom of
necessity of a sinful nature. The pagan concept of destiny was
expelled from the vocabulary of a free man. In the history of
mankind, as a common spiritual basis of the Renaissance and Refor-
mation, Berdyaev sees humanism. In the analysis of the internal
nature of humanism, Berdyaev recognizes the man’s rebellion
against God. He follows the unity of man and god through the Renais-
sance, whose end extends beyond its temporal boundaries in futur-
ism and cubism of the twentieth century. The philosopher of
freedom points out that humanism, paradoxically, turned complete-
ly against mankind. In order to illustrate this idea, in the history of
art, science, and philosophy, he finds examples of the disappearance
of man. Berdyaev compared the spiritual state of mankind of the
ninety twenties to the epoch of the Roman emperor Diocletian, when
the mass exile of the Christians began. According to many signs,
European society should enter a new historical era similar to the 7th,
8th, and 9th centuries, in the pre-Medieval period. The author
believes that the feudalization of Europe, with the weakening of the
role of the state and transnational companies in political life, is only
formal, insufficient that it can be concluded that we are getting clos-
er to the new Middle Age, because a man through his wanting to be
the measure of all things, has diminished himself as a thing.

KEYWORDS: philosophy of history; new Middle Age; Renaissance; freedom;
personality; existentialism; Christianity.
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