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КА ФИ ЛО ЗО ФИ ЈИ МЕ ДИ ЈА:  
ДУХОВНОСТИАУТЕНТИЧНОСТУВРЕМЕ 

МЕ ДИЈ СКЕ СИ МУ ЛА ЦИ ЈЕ – О АК ТУ ЕЛ НО СТИ 
ШЕ ЛЕ РО ВЕ ПЕР СО НА ЛИ СТИЧ КЕ  

АН ТРО ПО ЛО ГИ ЈЕ

Са же так: У овом ра ду ис пи ту је се ак ту ел ност Ше ле ро ве фи ло зоф ске 
ан тро по ло ги је и ње го вог схва та ња да је ду хов ност су шти на људ ске лич но-
сти. По ла зи се од из но ше ња Хај де ге ро ве кри ти ке Ше ле ро вог пер со на ли зма, 
ко ја укљу чу је и те зу да је ова пер со на ли стич ка ан тро по ло ги ја тра ди ци о на-
ли стич ка и као та ква пре ва зи ђе на. Из ла жу се кон тра ар гу мен ти на Хај де ге-
ро ву кри ти ку и по ка зу је се да она ни је оправ да на. За тим се де таљ но раз ма тра 
Ше ле ро во ан тро по ло шко-пер со на ли стич ко ста но ви ште, кроз раз ја шња ва ње 
ње го ве фе но ме но ло шке по за ди не и уло ге те и стич ког мо ти ва у овој фи ло зоф-
ској те о ри ји. По себ на па жња је по све ће на ис пи ти ва њу сми сла ду хов но сти, 
кроз об ја шње ње ње них три ју аспе ка та – сло бод не во ље, не праг ма тич ног зна ња 
и не се бич но сти. У по след њем сег мен ту ра да по ка зу је се да Ше ле ро ва пер со на-
ли стич ка ан тро по  ло  ги ја ве о ма до бро ко му ни ци ра са ис ку ше њи ма да на шњег 
чо ве ка, у ње го вој те ж њи да бу де аутен тич на лич ност. Ше ле ро ве иде је се до во де 
у ве зу са ана ли за ма не ких од нај бо љих ди јаг но сти ча ра на шег вре ме на, кроз 
за сту па ње те зе да је у са вре ме ном дру штву ду хов на ауто но ми ја кључ ни услов 
аутен тич не лич но сти.

Кључ не ре чи: ЛИЧ НОСТ, ЧО ВЕК, БОГ, ДУ ХОВ НОСТ, СУ БЛИ МА ЦИ ЈА, 
АУТО НО МИ ЈА, АУТЕН ТИЧ НОСТ, СИ МУ ЛА ЦИ ЈА, КОН ФОР МИ ЗАМ, МЕ ДИ ЈИ.

* Контакт: muzejrata@gmail.com
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Увод

У де се том па ра гра фу свог ка пи тал ног де ла Би так и вре ме, на сто је ћи да 
раз гра ни чи вла сти ту ана ли ти ку ту бит ка од ан тро по ло ги је, Мар тин Хај де-
гер из нео је не ке кри тич ке при мед бе на ра чун пер со на ли стич ке фи ло зо-
фи је Мак са Ше ле ра. Он нај пре кон ста ту је да је фе но ме но ло шка ин тер пре-
та ци ја пер со нал но сти, ка кву су сре ће мо код Ху сер ла и Ше ле ра, ра ди кал ни-
ја од Дил та је вих и Берг со но вих фи ло зоф ских по ку ша ја, да би за тим овим 
фе но ме но ло шким фи ло зо фи ма при го во рио то да не пи шу о то ме ко или 
шта лич ност је сте, већ шта она ни је. Хај де гер сма тра да Ше лер у окви ру 
сво је пер со на ли стич ке ан тро по ло ги је ни је те ма ти зо вао сам на чин чо ве ко-
вог бив ство ва ња, да се ви ше ба вио тра же њем спе ци фич не раз ли ке из ме ђу 
људ ског и оста лих би ћа, и да је то ре зул ти ра ло фор му ли са њем не га тив них 
од ред би уме сто по зи тив них од ре ђе ња људ ске лич но сти. На су прот то ме, 
Ше ле ров кри ти чар је се би по ста вио за да так да об ја сни шта су ин хе рент не 
по зи тив не ка рак те ри сти ке на чи на бив ство ва ња ту бит ка, тј. чо ве ка.

Основ ну по ен ту Ше ле ро вог фе но ме но ло шког схва та ња лич но сти, Хај-
де гер је згро ви то из ра жа ва сле де ћим ре чи ма: „осо ба ни је ствар, ни је суп-
стан ца, ни је пред мет” (Хај де гер, 1988: 53). По овом схва та њу, лич ност је 
увек не што ви ше од оно га што фак тич ки је сте, за то што је но си лац ин тен-
ци о нал них ака та, пу тем ко јих се кре и ра но ви сми сао, не сво див на прет-
ход но чи ње нич ко ста ње. Пре ма Хај де ге ро вој ин тер пре та ци ји, „би ти осо бе 
при па да да ег зи сти ра са мо у из вр ша ва њу ин тен ци о нал них ака та, она да-
кле бит но ни је пред мет. Сва ко пси хич ко објек ти ви ра ње ака та, да кле сва ко 
схва ћа ње њих као не че га пси хич ког, иден тич но је с де пер со на ли зи ра њем” 
(Хај де гер, 1988: 53). Дру гим ре чи ма, лич ност не са мо да ни је сво ди ва на 
фи зич ку ре ал ност, већ се не мо же ре ду ко ва ти ни на пси хич ку ствар ност, 
ка ко је то су ге ри са но и у Ху сер ло вој кри ти ци на ту ра ли зма и пси хо ло ги-
зма, од но сно, у ње го вој афир ма ци ји ин тен ци о нал но сти. Хај де гер је упра-
во у то ме ви део кру пан по мак у раз у ме ва њу чо ве ка, ко ји фе но ме но ло ги ју 
уз ди же из над Дил та је ве и Берг со но ве фи ло зо фи је жи во та. Ме ђу тим, он 
сма тра да Ше ле ро ва пер со на ли стич ка фе но ме но ло ги ја ни је раз ја сни ла 
он то ло шки сми сао из вр ша ва ња ин тен ци о нал них ака та од стра не лич но-
сти, те да је у окви ру ње из о стао од го вор на пи та ње „ка ко по зи тив но он то-
ло шки од ре ди ти вр сту бит ка осо бе?” (Хај де гер, 1988: 53).

По Хај де ге ро вом ми шље њу, Ше ле ро во схва та ње чо ве ка као те ле сно-
ду шев но-ду хов ног је дин ства, уз по тен ци ра ње ду хов не ком по нен те, ни је 
за до во ља ва ју ће. Раз лог за ова кву оце ну ти че се ње го вог ста ва да це ли ну 
људ ског би ћа ни је мо гу ће ва ља но об ја сни ти као пу ку су му по ме ну тих 
ком по нен ти, јер би то зна чи ло да је чо век са две тре ћи не свог би ћа (те ло 
и ду ша) иден ти чан оста лим ен ти те ти ма у уни вер зу му. У Ше ле ро вој те зи 
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да дух пред ста вља чо ве ко ву бит ну раз ли ку у од но су на оста ла би ћа, овај 
фи ло зоф ви ди оста так ан тич ко-хри шћан ске ан тро по ло ги је, уну тар ко је 
се, сма тра он, пре ви ђа то да се осо бе ност људ ског би ћа не са сто ји у по се-
до ва њу не ких ви ших су штин ских свој ста ва, већ у ква ли та тив но раз ли чи-
том на чи ну бив ство ва ња, ко ји се ти че и те ле сно сти и ду шев но сти. Кон-
се квент но та квом кри тич ком ста ву пре ма Ше ле ро вој и тра ди ци о нал ној 
ан тро по ло ги ји, Хај де гер је, уме сто раз ли ко ва ња бит них и не бит них свој-
ста ва људ ског би ћа, на сто јао да по ка же да су ин хе рент не и пер ма нент не 
по зи тив не од ред бе чо ве ко вог на чи на бив ство ва ња: све тов ност, бри жност и 
вре ме ни тост. Да кле, за раз ли ку од Ше ле ра, овај фи ло зоф као он то ло шки 
сми сао из вр ша ва ња ин тен тен ци о нал них ака та, тј. као основ не по зи тив не 
он то ло шке од ред бе вр сте бит ка лич но сти, ко ја под ра зу ме ва вла сти тост и 
раз у ме ва ју ћи став, ис ти че бив ство ва ње у све ту, бри гу и тем по рал ност.

Основ на на ме ра у овом члан ку је сте до ка зи ва ње да Хај де ге ро ва кри-
ти ка Ше ле ро ве пер со на ли стич ке ан тро по ло ги је ни је оправ да на. При то-
ме, у фо ку су раз ма тра ња не ће би ти Хај де гер већ Ше лер, што зна чи да од-
бра на пер со на ли стич ке ан тро по ло ги је не ће би ти то ли ко за сни ва на на по-
би ја њу Хај де ге ро вих иде ја, ко ли ко на има нент ном ту ма че њу Ше ле ро вих 
схва та ња и њи хо вој при ме ни на са гле да ва ње чо ве ко вих пу те ва и стран-
пу ти ца у да на шњем вре ме ну. Дру гим ре чи ма, на сто ја ње је да се по ка же 
да пер со на ли стич ка ми сао овог фи ло зо фа не са мо да има упо ри ште у 
тра ди ци о нал ној ан тро по ло ги ји, већ и да је ве о ма ак ту ел на у на шем вре-
ме ну, за то што од лич но ко му ни ци ра са кључ ним ди ле ма ма са вре ме ног 
чо ве ка. По схва та њу ауто ра тек ста, иако Хај де гер сло ви за ве ћег фи ло зо-
фа од Ше ле ра, иако је ње гов жи вот ни пе ри од (1889-1976) бли жи 21.-ом 
ве ку од Ше ле ро вог (1874-1928), овај дру ги је са вре ме ни ји ми сли лац, ка ко 
у ег зи стен ци јал ном, та ко и у те о риј ском по гле ду. Из ме ђу оста лог, Ше ле-
ро ва те о риј ска ак ту ел ност огле да се не са мо у срод но сти не ких ње го вих 
иде ја са пси хо а на ли тич ким уче њем, већ и у слич но сти ње го вог схва та ња 
ду хов ног сло ја лич но сти са те о ри јом су пер ве ни јен ци је, ко ја пред ста вља 
јед но од во де ћих ста но ви шта у са вре ме ној фи ло зо фи ји ду ха.

Хај де ге ро ва кри ти ка Ше ле ра, тра ди ци о нал не ан тро по ло ги је и ме та-
фи зи ке у це ло сти, ис ка за на у Бит ку и вре ме ну, за сво ју по ла зну осно ву је 
има ла ње го во уве ре ње да је мо гу ће на ори ги на лан и пло дан на чин пре-
ва зи ћи тзв. за бо рав бит ка, кроз сво је вр стан ко рак уна зад – од пи та ња о 
су шти ни ка пи та њу о са мом бит ку, о на чи ну бив ство ва ња чо ве ка. Ме ђу-
тим, сам Хај де гер је од у стао од та квог уве ре ња и про јек та, што је бит но 
оту пе ло и оштри цу ње го ве кри ти ке. На и ме, ако ни је мо гу ћа плод на ал-
тер на ти ва тра ди ци о нал ној ан тро по ло ги ји, он да не ма ни ва ља не осно ве 
да се Ше ле ру за ме ри то што је пре у зео ан тич ко-хри шћан ску кон цеп ци ју 
о сло же ној струк ту ри људ ског би ћа, и о ду хов но сти као ње го вој ди стинк-
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тив ној ком по нен ти. Та ко ђе, ако је он то ло ги ја ту бит ка по ка за ла огра ни-
че не до ме те, он да се с пра вом мо же сум ња ти у то да су све тов ност, бри га 
и вре ме ни тост бо ље од ред бе лич но сти од ду хов но сти. Спор но је и то да 
ли Ше лер за и ста ви ше ис ти че оно што лич ност ни је, и да ли аутор Бит ка 
и вре ме на за и ста ви ше пи ше о оно ме што чо век је сте. Сто га се мо же ре ћи 
да се Хај де ге ров по ку шај по зи тив ног раз ре ше ња оно га што је кри ти ко вао 
ис по ста вио као пре ам би ци о зан про је кат, ко ји ни је ис пу нио оче ки ва ња и 
ко ји ни је ре зул ти рао бо љим ре ше њи ма од пре ђа шњих. Овај не у спе шан 
рас кид са тра ди ци јом чи ни спор ном и но ву тер ми но ло ги ју ко ју уво ди 
Хај де гер, а да је за пра во уоби ча је ном и ви ше ве ков ном на чи ну из ра жа ва-
ња о чо ве ку и лич но сти, ка кав су сре ће мо код Ше ле ра.

Сам Хај де гер је че сто ис ти цао при ва тив не или де фи ци јент не мо ду-
се основ них он то ло шких ка рак те ри сти ка ту бит ка. То ва жи под јед на ко за 
бив ство ва ње у све ту, за бри гу и за вре ме ни тост, у том сми слу што је ем пи-
риј ски еви дент но да су мно ги љу ди уме сто да бу ду отво ре ни пре ма све ту 
за о ку пље ни сва ко днев ним по сло ви ма у свом не по сред ном окру же њу, не-
мар ни уме сто да бу ду бри жни, и нео д го вор ни пре ма огра ни че ном вре ме-
ну ко је им сто ји на рас по ла га њу, уме сто да има ју ја сну свест о вла сти тој 
про ла зно сти и ко нач но сти. Го во ри ти о при ва тив ним мо ду си ма ни је ни-
шта дру го до је дан од об ли ка не га тив ног го во ра, ис ка зи ва ња оно га што чо-
век ни је иако тре ба да бу де, што зна чи да ни Хај де ге ро ва ег зи стан ци јал на 
ана ли ти ка ту бит ка ни је мо гла да из бег не ко ри шће ње не га тив них од ред би, 
упр кос то ме што је упра во то би ла јед на од ње го вих кључ них за мер ки на 
ра чун Ше ле ро ве пер со на ли стич ке ан тро по ло ги је. По што би се у Хај де ге-
ро ву од бра ну мо гло ре ћи то да је ње гов го вор о де фи ци јент ним мо ду си ма 
у функ ци ји ра све тља ва ња раз ли ке из ме ђу не а у тен тич ног и аутен тич ног 
бив ство ва ња, по себ на па жња у овом текст би ће по све ће на по ка зи ва њу ка-
ко Ше ле ров кон цеп ту ал ни оквир пру жа још ве ће мо гућ но сти за об ја шње-
ње (не)аутен тич но сти. Ме ђу тим, пре упу шта ња у та ква спе ци фич на раз-
ма тра ња, нај пре ће би ти из ло же ни нај ва жни ји еле мен ти Ше ле ро вог фи ло-
зоф ског ста но ви шта у до ме ну пер со на ли стич ке ан тро по ло ги је.

1.Шелеровостановиште

Ше лер је при па дао фе но ме но ло шком по кре ту и био је под сна жним 
ути ца јем Ху сер ло вих иде ја, чи ја су шти на ће на овом ме сту би ти пред ста-
вље на у крај ње са же том об ли ку. Јед на од глав них на ме ра Ед мун да Ху сер-
ла би ло је на сто ја ње да се фи ло зо фи ја осло бо ди од угле да ња на при род не 
на у ке, ко је је у ње го во вре ме узе ло ма ха. У том сми слу, он је кри ти ко вао 
на ту ра ли стич ку фи ло зо фи ју, ко јој је свој стве но „на ту ра ли зо ва ње све сти, 
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укљу чу ју ћи све ин тен ци о нал но-има нент не да то сти све сти; с дру ге стра-
не, на ту ра ли зо ва ње иде ја и ти ме свих ап со лут них иде а ла и нор ми” (Ху-
серл, 1967: 8). Иако је сво ју фе но ме но ло шку фи ло зо фи ју на звао кар те зи-
јан ством два де се тог ве ка, Ху серл је кри ти ко вао и са мог Де кар та због на-
ту ра ли за ци је и суп стан ци ја ли за ци је ми сле ћег ја, сма тра ју ћи да ми сле ћа 
свест не им пли ци ра апо дик тич ку из ве сност вла сти тог по сто ја ња, већ са-
мо ну жност по се до ва ња не ког ин тен ци о нал ног ко ре ла та. Пре ма ње го вим 
ре чи ма, „те мељ но свој ство на чи на сви је сти, у ко ји ма жи вим ја као ја, јест 
тзв. ин тен ци о нал ност, јест сваг да има ње сви је сти о не чем” (Ху серл, 1975: 
22). То зна чи да све сно ја по се ду је је дан слој ко ји се не мо же ре ду ко ва ти 
на ми сле ћу ствар, ко ја би би ла ло ци ра на у фи зич ком про сто ру и о ко јој 
би би ло мо гу ће ка у зал но за кљу чи ва ти, јер су том сло ју свој стве на са мо 
ин тен ци о нал на зна че ња и иде ал на ва же ња. Шта ви ше, Ху серл је за да так 
фе но ме но ло шке фи ло зо фи је ви део упра во у обр ну тој ре дук ци ји, у ре ду-
ко ва њу про стор но-вре мен ског ја на тран сцен ден тал но или чи сто ја, као 
на чин да се до ђе до уви ђа ња ап со лут них исти на. По Ли о та ро вом ту ма че-
њу фе но ме но ло шког по ступ ка, „ја се мо рам од ре ћи сва ке те зе о се би као 
по сто је ћем; али исто је то ли ко ја сно и то да по сто ји јед но ја ко је се од ри че 
упра во се бе и ко је је са мо ја ре дук ци је. Ово ја на зва но је чи стим ја” (Ли о-
тар, 1980: 30). На тра гу ова квих Ху сер ло вих иде ја, Ше лер ће ду хов ну ком-
по нен ту лич но сти схва ти ти као ја ко је се од ри че се бе.

Ка да је Ше лер по ста вио фи ло зоф ско пи та ње о су шти ни чо ве ка, на 
европ ској ин те лек ту ал ној сце ни био је при су тан сна жан ути цај Дар ви-
но ве ево лу ци о ни стич ке те о ри је, ко ја је ре ла ти ви зо ва ла раз ли ку из ме ђу 
чо ве ка и жи во ти ње. У сво јој ин тер пре та ци ји, Пе ри ис ти че да је „Дар вин 
ли шио љу де при ви ле ги је да су Бо жи ја на ро чи та ство ре ња, до при но се ћи 
ти ме осе ћа њу не спо кој ства ко је обе ле жа ва два де се ти век... За мно ге, за-
кљу чак је био не из бе жан: при ро да не са др жи ни ка кву бо жан ску за ми сао 
ни ти свр ху, а људ ска вр ста је слу ча јан про из вод без лич них си ла. Кључ на 
иде ја хри шћан ства – да су љу ди Бо жи ја де ца ко ја уче ству ју у дра ми спа-
се ња – по чи ва ла је, ви ше не го ика да, ви ше на ве ри не го на ра зу му” (Пе ри, 
2000: 342). Ше лер је ува жа вао сва ак ту ел на до стиг ну ћа по себ них на у ка, 
на ро чи то она из до ме на би о ло ги је, али ни је био склон да ола ко од у ста не 
од тра ди ци је ме та фи зич ког на чи на раз ми шља ња о чо ве ку, ко ја укљу чу је 
и хри шћан ску иде ју о чо ве ко вој бо го ли ко сти и хри сто ли ко сти. Као што 
је по ка за но, на то га је зна чај но под сти ца ла и Ху сер ло ва фе но ме но ло ги ја, 
ко ја је има ла ја сне ме та фи зич ке им пли ка ци је, до ду ше без те и стич ких 
при ме са. У сва ком слу ча ју, Ше лер је био во ђен ин ту и ци јом да у чо ве ку 
по сто ји не што нат при род но, не што што га чи ни ме та фи зич ким би ћем, 
па је ту те зу на сто јао не ка ко да ускла ди и са но вим би о ло шким и уоп ште 
при род но на уч ним са зна њи ма.
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Овај фе но ме но ло шки пер со на ли ста по ста вља пи та ње на сле де ћи на-
чин: „по сто ји ли, ако жи во ти њи при па да ин те ли ген ци ја, уоп ће још не што 
ви ше до ли са мо гра ду ал на раз ли ка из ме ђу чо вје ка и жи во ти ње? По сто ји 
ли он да још не ка бив стве на раз ли ка? Или пак по сто ји из над до са да об ра-
ђе них бив стве них ступ ње ва још не што са свим дру го у чо вје ку, ње му спе-
ци фич но при до да то, што ни је из бо ром и ин те ли ген ци јом по го ђе но и ис-
цр пље но?” (Ше лер, 1987: 43). Дру гим ре чи ма, Ше лер се пи та да ли се мо же 
из дво ји ти не ка су штин ска и ква ли та тив на раз ли ка из ме ђу чо ве ка и ње му 
нај бли жих жи во тињ ских вр ста, с об зи ром да су Ке ле ро ви екс пе ри мен ти са 
шим па зна ма по ка за ли да и ове жи во ти ње има ју спо соб ност ин те ли гент ног 
по сту па ња и вр ше ња из бо ра, што би мо гло да зна чи да се ра ди са мо о раз-
ли чи то сти у сте пе ну кван ти та тив не раз ви је но сти по је ди них исто вет них 
би о ло шко-пси хо ло шких функ ци ја. По што су број ни фи ло зо фи ис ти ца ли 
упра во ра ци о нал ну спо соб ност као чо ве ко ву су штин ску ка рак те ри сти ку, 
ко ја га чи ни раз ли чи тим од свих дру гих жи вих би ћа, пред став ни ци фи ло-
зоф ске ан тро по ло ги је у пр вој по ло ви ни два де се тог ве ка су о чи ли су се са 
ди ле мом да ли да од у ста ну од те зе о он то ло шкој из у зет но сти љу ди, или да 
по ку ша ју да ре де фи ни шу су шти ну чо ве ка. Ше лер је био са свим на чи сто 
са ти ме да се у хо ри зон ту при род не на у ке не мо же бра ни ти схва та ње о чо-
ве ко вој он то ло шкој раз ли чи то сти, о че му све до че и ње го ве сле де ће ре чи 
– „озбиљ на на уч на ис пи ти ва ња по ка зу ју са мо јед но: чо век = ho mo na tu ra lis 
је сте жи во ти ња, ма ли спо ред ни пут ко јим је жи вот кре нуо у окви ру кла се 
кич ме ња ка, у овом слу ча ју при ма та. Он се да кле ни је ’раз вио’ из жи во-
тињ ског све та, већ је он био жи во ти ња, жи во ти ња је сте, и за у век ће оста ти 
жи во ти ња” (Ше лер, 1996: 265-266). Сто га је он по тра жио од го вор на по ста-
вље но пи та ње у хо ри зон ту фе но ме но ло шке фи ло зо фи је.

Ше лер у осно ви раз ли ку је три сфе ре или вр сте би ћа: не жи во, жи во 
(ве ге та тив но и ани мал но) и ду хов но. По ње го вом схва та њу, чо век као жи-
во би ће са оста лим жи вим би ћи ма де ли број не те ле сне и ду шев не функ-
ци је, ко је се ме ђу соб но раз ли ку ју је ди но по сте пе ну, док са мо ду хов ност 
пра ви су штин ску раз ли ку из ме ђу љу ди и жи во ти ња. Пре ма ње го вим 
ре чи ма, би ло би по гре шно „ка да би се но во што чо вје ка чи ни чо вје ком 
по ми шља ло са мо као до са да шњим ду шев ним ступ ње ви ма: чув стве ном 
по ри ву, ин стинк ту, асо ци ја тив ном пам ће њу, ин те ли ген ци ји и из бо ру, још 
при до шли но ви бив стве ни сту пањ пси хич ких фун ци ја и спо соб но сти, ко-
је при па да ју ви тал ној сфе ри, а ко јих би спо зна ва ње та ко ђер спа да ло још 
у ком пе тен ци ју пси хо ло ги је и би о ло ги је” (Ше лер, 1987: 44). То зна чи да 
је код Ше ле ра ду хов ност схва ће на као не што што пре ва зи ла зи не са мо 
при ро ду и жи вот, већ и раз не аспек те ду шев но сти, ко ји су та ко ђе свој-
стве ни биљ ном и жи во тињ ском све ту, и да овај фи ло зоф упра во у над-
пси хич ком ду ху ви ди оно што чо ве ку обез бе ђу је он то ло шку из у зет ност 



239Ка фи ло зо фи ји ме ди ја: ду хов ност и аутен тич ност...

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 7, год. VII (2015): стр. 233-256

и по се бан по ло жај у ко смо су. Опи су ју ћи он то ло шку осо бе ност људ ског 
би ћа, као но си о ца ду хов ног прин ци па, пер со на ли стич ки фе но ме но лог 
ис ти че: „ус по ре ђен са жи во ти њом, ко ја уви јек збиљ ском бит ку ка же ’да’, 
па и та мо гдје је га ђе ње спо па да и гдје бје жи, чо вјек је ’онај ко ји мо же ка-
за ти не’. Он је ’аскет жи во та’ ” (Ше лер, 1987: 65).

Да кле, по овом схва та њу, ду хов ност је у пра вом сми слу ме та фи зич ка 
ди мен зи ја људ ског би ћа, јер она не са мо што се раз ли ку је од по тре ба ор-
ган ског и пси хич ког жи во та, већ им се че сто и су прот ста вља. Кон ста ту-
ју ћи да је „дух” ви ше зна чан тер мин, ко ји по ред ми шље ња под ра зу ме ва и 
ин ту и тив но зна ње, емо ци о нал не и во ли тив не ак те, Ше лер ка же: „ста ви мо 
на врх пој ма ду ха на ро чи ту функ ци ју зна ња, не ку вр сту зна ња ко ју мо же 
са мо он пру жи ти, он да је основ на озна ка ’ду хов ног’ би ћа ње го ва ег зи стен-
ци јал на нео ви сност од ор ган ског, сло бо да, одри је ше ност (...) од сте ге, при-
ти ска, ови сно сти од ор ган ског, од ’жи во та’ и све га што жи во ту при па да, 
да кле и од ње го ве на гон ске ’ин те ли ген ци је’ ” (Ше лер, 1987: 45). При то ме, 
не мач ки фи ло зоф под „на ро чи том функ ци јом зна ња” под ра зу ме ва ин ту и-
тив но са гле да ва ње су шти на, до ко га се у фе но ме но ло шком по ступ ку до ла-
зи кроз тзв. акт иде и ра ња, чи ја је он то ло шка по сле ди ца то да чо ве ка чи ни 
сло бод ним од ор ган ске де тер ми ни са но сти и на гон ских зах те ва. По се до-
ва ње овог на ро чи тог те о риј ског зна ња, ко је је не праг ма тич но и би о ло шки 
не функ ци о нал но, ни је пу ки епи фе но мен људ ског би ћа, већ за ди ре у са му 
срж ње го вог на чи на бив ство ва ња, сма тра Ше лер. По Га ло ви ће вој ин тер-
пре та ци ји, „спо соб ност раз два ја ња есен ци је и ег зи стен ци је и спо соб ност 
апри ор ног уви да у есен ци ју би ћа ни је тек јед на по ред дру гих спо соб но сти 
(...) Све што јест чо вјек и што он мо же би ти омо гу ће но је, пре ма Ше ле ру, 
упра во том спо соб но шћу. Сто га је чо вјек би ће ко је на не ки на чин стал но 
пре би ва у тој ра зли ци. Да не ма спо соб ност та квог раз два ја ња, не би би ло 
фи ло зо фи је, ети ке, умјет но сти, по ли ти ке итд.” (Га ло вић, 1989: 205).

Пре ма Ше ле ро вом уче њу, ду хов ност под ра зу ме ва иде и ра ње, спо соб-
ност за не ма ри ва ња не бит не ег зи стен ци је и ди рект но са гле да ва ње чи сте 
есен ци је, а иде и ра ње се ти че би о ло шке де ре а ли за ци је, од но сно, по ти-
ски ва ња не ких ви тал них по ри ва ко ји су усме ре ни ка успе шном сна ла-
же њу у ствар но сти, ка фи зич ком са мо о др жа њу и ре про дук ци ји вр сте. У 
том сми слу, овај фи ло зоф об ја шња ва да „акт обез би ље ња мо же из вр ши-
ти са мо онај би так ко ји зо ве мо ’ду хом’. Са мо дух у свом об ли ку као чи-
ста ’во ља’ мо же ак том во ље – а то зна чи: ак том спре ча ва ња, про ве сти 
не ак ту а ли зи ра ње оно га сре ди шта чув стве ног по ри ва ко је смо спо зна ли 
као при ступ к збиљ ском бит ку збиљ ско га” (Ше лер, 1987: 65). То зна чи да 
је ре а ли за ци ја ду хов них по тре ба и ду хов них вред но сти мо гу ћа са мо на 
осно ву пре ва зи ла же ња оно га што пред ста вља вред ност у ви тал ној сфе-
ри, као што су, ре ци мо, објек ти ба зич них би о ло шких по тре ба за хра ном 
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и сек су ал ним за до вољ ством. Ува жа ва ју ћи Фрој до ву те о ри ју о су бли ма-
ци ји на гон ске енер ги је у ду хов ну ак тив ност, овај ми сли лац пи ше: „дух је 
у свом ’чи стом’ об ли ку из вор но без сва ке ’мо ћи’, ’сна ге’, ’дје ло твор но сти’. 
Да би уоп ће сте као ма ка ко ма ли сту пањ дје ло твор но сти, мо ра при до ћи 
она аске за, оно на гон ско по ти ски ва ње и исто вре ме но су бли ма ци ја” (Ше-
лер, 1987: 67). У овом по гле ду, Ше лер де ли исто ста но ви ште као и Ни ко лај 
Харт ман, је дан дру ги фе но ме но ло шки фи ло зоф, ко ји је та ко ђе сма трао 
да су моћ и вред ност обр ну то про пор ци о нал ни, у том сми слу да оно што 
је вред но сно ни же има ве ћу фи зич ку и ви тал ну моћ, а оно што је вред но-
сно ви ше је сте уто ли ко и не моћ ни је (упо ре ди: Ше лер, 1987: 76).

Ме ђу тим, за фе но ме но ло шке фи ло зо фе, то што је ду хов ност енер гет-
ски за ви сна од би о ло шких на го на ни по што не зна чи да је дух пу ки де ри-
ват жи во та, да ни је за се бан и не сво див он то ло шки слој. Као и по број ним 
дру гим тач ка ма, и ов де су Ше лер и Харт ман пот пу но на тра гу свог учи те-
ља Ху сер ла, ко ји је сма трао да „по сто ји ва же ње про сто-на про сто или ’по 
се би’, ко је је оно што је чак и кад га ни ко не ре а ли зу је” (Ху серл, 1967: 39). 
По њи хо вом раз у ме ва њу, ду хов не вред но сти има ју уни вер зал но ва же ње, 
без об зи ра на то у ко јој ме ри су ак ту а ли зо ва не, а су бли ма ци ја на гон ске 
енер ги је ни је не што што их про из во ди, већ оно што их чи ни ви дљи вим 
или ма ни фест ним. Ше лер об ја шња ва да сфе ра ду ха по сто ји па ра лел но са 
ви тал ном сфе ром, као и да се при ну да сна жних али огра ни че них на го на 
и чул них за до вољ ста ва пре ва зи ла зи упра во кроз усме ра ва ње па жње на 
чи сте иде је, на ап со лут но ва же ње иде ал них вред но сти. Пре ма Фи ли по ви-
ће вом ту ма че њу, „упра во је дух онај ко ји из во ди ово ’на гон ско по ти ски-
ва ње’. Ду хом про жет вољ ни про јект ко ји ин тен ди ра иде ју, од но сно ври-
јед ност, упра вља, во ди и оства ру је тај пут по ти ски ва ња. Дух је онај ко ји 
у чо вје ку не ги ра и по ти ску је, он је онај фак тор ко ји дје лу је. Он је да кле 
узрок, а не по сље ди ца по ти ски ва ња на го на” (Фи ли по вић, 1987: 179). Да кле, 
у овом кон тек сту с пра вом се мо же ре ћи да дух не са мо да по сто ји пре по-
ти ски ва ња, већ и да има ва жну уло гу у ин хи би ра њу на гон ских им пул са, 
у за у зи ма њу аскет ског ста ва пре ма не ким ви тал ним по тре ба ма, чи ме се 
осло ба ђа моћ на енер ги ја за ре а ли за ци ју иде а ла у фи зич ком све ту и исто-
риј ском вре ме ну. По мом схва та њу, дух је има нент но де ло тво ран у лич но-
сти, а ње го ва де ло твор ност у спо ља шњем све ту зах те ва су бли ма ци ју као 
сво је вр сно лу кав ство ума, као по зајм љи ва ње стра стве не енер ги је из ба-
зич не ви тал не сфе ре.

У Ше ле ро вој фи ло зо фи ји, ду хов на су шти на чо ве ка под ра зу ме ва ње-
гов по се бан од нос пре ма Бо гу. Ка ко Га ло вић ука зу је, „од уз ди за ња при-
род ног чо вје ка до ду хов ног би ћа и би ћа љу ба ви нео дво ји ва је ’иде ја’ Бо га. 
Тек у ’свје тлу Бо га’ отва ра се чо вје ку цје ли на бит ка и озби љу је ње го ва 
те о морф на бит. Иде ја Бо га уз ди же чо вје ка од би ћа јед не при род не вр сте 
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до по ви је сног чо вје ка и ду хов но га би ћа. Гу би так те иде је мо же га пре-
тво ри ти у би ће без по ви је сти и ’рад ну жи во ти њу’” (Га ло вић, 1989: 239). 
У раз ли чи тим спи си ма, фе но ме но ло шки пер со на ли ста раз ли чи то схва-
та Бо га, у скла ду са хри шћан ским уче њем или у фи ло зоф ском сми слу 
тран сцен ден ци је, али увек за сту па те зу о не раз лу чи во сти ан тро по мор-
фи зма и те о мор фи зма. Сма тра ју ћи да се бо го ли кост људ ског би ћа ти че 
ду хов но сти, он ка же: „у че му се са сто ји он да чо ве ко ва по себ ност, ако не 
у то ме што је ство рен пре ма сли ци Бо га? Оно о че му ће мо пак по сле го-
во ри ти би ће то да је упра во ин те лект а не те ло оно по че му је сли чан Бо-
гу” (Ше лер, 1996: 251). На су прот на ту ра ли стич ком на чи ну раз ми шља ња, 
Ше лер је уве рен да охо лост ни је са др жа на то ли ко у де и фи ка ци ји чо ве ка, 
ко ли ко у те зи да су љу ди би о ло шки су пер и ор ни ји од жи во ти ња, и да им 
за њи хо ва по стиг ну ћа ни је по треб на ни ка ква Бо жи ја ми лост, тј. по др шка 
од стра не нат при род ног ап со лу та. По ње го вим ре чи ма, „не ма у чо ве ку 
ни по ри ва ни ’за ко на’ ко ји се не ја вља или у при ро ди ко ја ле жи ис под 
ње га или у цар ству Бо жи јем из над ње га, на ’не бу’: чо век по се ду је сво ју 
ег зи стен ци ју са мо као јед но ’пре ко’, као ’мост’ и кре та ње из ме ђу ова два 
цар ства (...) Ва тра, страст за пре ва зи ла же њем се бе – звао се циљ ’нат чо-
век’ или ’Бог’ – то је ње го ва је ди на пра ва људ скост” (Ше лер, 1996: 269).

Пре ма Ше ле ро вом ста но ви шту, ако га по сма тра мо са мо из би о ло-
шког угла, чо век је ин фе ри о ран у од но су на жи во тињ ски свет, та ко да 
у том кон тек сту има оправ да ња за те зу да је људ ско би ће за пра во јед на 
бо ле сна жи во ти ња. На тра гу не мач ког фи ло зо фа, Га ло вић ис ти че: „ми 
твр ди мо да су се у кон ти ну и ра ној ево лу ци ји од жи во ти ње до чо вје ка ту 
и та мо (да кле, не ну жно ’по сву да’) по ја ви ли ак ти из вје сне би ти и њи хо-
ви за ко ни ко ји (...) прин ци пи јел но при па да ју над-би о ло гиј ском по рет ку 
уоп ће (...) сви јет ври јед но сти, осо ба, ко ји сва ка ко ту и та мо иси ја ва у чо-
вје ков окол ни сви јет, али ни је би о ло гиј ског по ри је кла” (Га ло вић, 1989: 
202-203). Тај ви ши по ре дак је сте ду хов но цар ство лич но сти, ко је упра-
во кроз би о ло шке не до стат ке чо ве ка, на па ра док са лан на чин, афир ми ше 
бо жан ску енер ги ју, а је ди но пре ко ње људ ско би ће се уз ди же из над жи во-
ти ње. По Ше ле ру, „иако је ’ми шље ње’ бо лест, гле да но са ста но ви шта жи-
во та – оно ипак отва ра пут (...) ду хов ном ства ра њу у кул ту ри, и у крај њој 
ли ни ји, ми ло сти! И ми лост до ла зи као јед но до бро ’ре ше ње’. Али она је 
ре ше ње ко је до ла зи од Бо га, она је не по сред на Бо жи ја ’ми сао’ у жи во ту: 
то ће ре ћи да за пра во ’чо вјек’ је сте од го ва ра ју ће ме сто за њен про дор! 
(...) ’Ра зум’ – би о ло шки гле да но – јед на бо лест – до би ја сми сао и зна-
чај као оно што про би ја пут ка ми ло сти” (Ше лер, 1996: 262-263). Да кле, 
овај фи ло зоф сма тра да се ци ви ли за циј ски и кул тур ни раз ви так чо ве ка 
не мо же об ја сни ти не ка квим са мо ства ра њем чо ве чан ства, већ да је он 
нео дво јив од Бо жи је ми ло сти, од прин ци па ду хов но сти, ко ји људ ске би о-
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ло шке сла бо сти тран сфор ми ше у он то ло шке пред но сти и над-би о ло шке 
вред но сти. Та кво ста но ви ште им пли ци ра и те зу да је си нер ги ја из ме ђу 
људ ске лич но сти и Бо га, а не људ ско дру штво, основ ни по кре тач пра вог 
исто риј ског на прет ка.

По ме ну та си нер ги ја под ра зу ме ва ка ко то да је чо ве ку по тре бан Бог, 
да би се уз ди гао из над жи во ти ње, та ко и то да је Бо гу по тре бан чо век, да 
би се у исто риј ском раз во ју оства ри ло про жи ма ње жи вот них на го на и 
ду ха. Пре ма ауто ру спи са По ло жај чо ве ка у ко смо су, „мје сто, да кле, ово-
га са мо о ства ре ња, ре ци мо у не ку ру ку оне са мо де и фи ка ци је ко ја тра жи 
би так, ко ји сам по се би јест и ра ди чи јег на ста ја ња узи ма сви јет као ’по-
ви јест’ – то мје сто је баш чо вјек, људ ско ја и људ ско ср це. Они су је ди но 
мје сто по сто ја ња Бо га ко ји нам је при сту па чан – али су и пра ви дио то га 
тран сцен дент но га про це са са мог (...) Да кле, пре ма на шем на зо ру од по-
чет ка су упу ће ни оп ста ја ње чо вје ком и по ста ја ње Бо гом јед но на дру го” 
(Ше лер, 1987: 107). На дру гом ме сту, исти фи ло зоф ка же: „је ди ни при-
ступ Бо гу сто га ни је те о риј ско (...) не го особ но ак тив но за ла га ње чо вје ка 
за Бо га и за би ва ње ње го ва са мо о зби ље ња (...) Чо вјек је су ства ра лац, су-
о сни вач и су и звр ши лац јед но га иде ал ног сли је да што би ва у свјет ском 
про це су и с њим са мим” (Ше лер, 1983: 208). На тај на чин, Ше лер до во ди 
у ди рект ну ве зу хри шћан ску иде ју о чо ве ку као бо го ли ком би ћу са фе-
но ме но ло шким схва та њем о лич но сти као из вр ши о цу ин тен ци о нал них 
ака та, што им пли ци ра да пра ве ду хов не вред но сти, на ко је су ови ак ти 
усме ре ни, има ју бо жан ски или ап со лут ни ка рак тер.

У ње го вој пер со на ли стич кој ан тро по ло ги ји, ду хов ност је су шти на чо-
ве ка, а лич ност је но си лац ду хов но сти, онај слој у људ ском би ћу ко ји га 
чи ни слич ним Бо гу. Пре ма Ше ле ро вим ре чи ма, „цен тар ду ха, осо ба, ни је 
да кле ни пред мет ни ни ствар ни би так, не го је са мо (бив стве но од ре ђен), 
склоп ре да ака та, ко ји се у се би са мом ва зда сам ис пу ња ва” (Ше лер, 1987: 
57). То да је лич ност склоп ин тен ци о нал них ака та, зна чи да она ни је усло-
вље на ни ка квом при ну дом жи во тињ ских на го на, ни ка квим при род ним 
узро ци ма, већ да се од ли ку је сло бод ном во љом, сло бод ним из бо ром оно га 
што сма тра пра вим вред но сти ма. При то ме, сло бод на во ља је не што што 
за ви си са мо од вла сти тог ста ва лич но сти, што се ни чим спо ља не мо же 
ни ти иза зва ти ни ти спре чи ти. У свом ини ци јал ном ви ду, во ља је функ ци-
ја аскет ског иде и ра ња, са гле да ва ња чи стих иде ја и иде ал них вред но сти, 
чи је за ми шља ње омо гу ћу је чо ве ку да се од у пре при ти ску на гон ских им-
пул са, док у раз ви је ни јој фор ми она мо же би ти де лат на сна га и у спо ља-
шњем све ту, у ства ра њу ква ли та тив но но вих и бо љих ста ња ства ри у ци-
ви ли за циј ској и кул тур ној ре ал но сти. У том сми слу, лич ност се раз ли ку је 
од (би о ло шке) је дин ке, она се не ра ђа, већ се њо ме по ста је – она је ствар 
по стиг ну ћа и са мо у са вр ша ва ња. По не мач ком пер со на ли сти, „са мо чо вјек 
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– уко ли ко је осо ба – мо же да се из ви је над се бе – као жи во би ће – и да из 
јед ног сре ди шта, та ко ре ћи, с ону стра ну про стор но-вре мен ског сви је та 
учи ни све, па пре ма то ме и се бе са ма, пред ме том сво је спо зна је. Та ко је 
чо вјек би ће ко је над ма шу је са мо се бе и сви јет” (Ше лер, 1987: 56).

Да кле, осим сло бо де во ље лич ност од ли ку је и са мо свест, оно што је 
Хај де гер на звао раз у ме ва ју ћим од но сом пре ма са мом се би. За пра во, сло-
бо да и са мо свест ни су два раз ли чи та свој ства, већ два на чи на ма ни фе-
сто ва ња и опи си ва ња ду хов но сти као он то ло шке осо бе но сти лич не ег зи-
стен ци је: на ро чи то зна ње ко је по се ду је људ ска осо ба обез бе ђу је јој чи сту 
во љу, очи шће ну од чул них са др жа ја ви тал не сфе ре, а спо соб ност вољ ног 
су прот ста вља ња жи во тињ ским на го ни ма омо гу ћу је лич но сти да вр ши 
ак те иде и ра ња и са мо ре флек си ју. При то ме, са мо свест је нео дво ји ва од 
по се до ва ња све сти о дру гим би ћи ма, од спо соб но сти за уни вер зал но зна-
ње и са гле да ва ње уни вер зу ма као це ли не, и упра во у то ме Ше лер ви ди 
спе ци фич ност чо ве ко вог по ло жа ја у ко смо су – кроз са мо ре флек си ју лич-
но сти до све сти не до ла зи са мо људ ско би ће, већ и чи тав свет. Сма тра ју-
ћи да се су шти на лич но сти не са сто ји у усред сре ђе но сти на праг ма тич не 
ин те ре се са мо о др жа ња, не мач ки фи ло зоф ка же: „сто га се ’осо ба’ у чо вје-
ку мо ра за ми шља ти као сре ди ште ко је је уз диг ну то из над су прот но сти 
ор га ни зма и око ли не“ (Ше лер, 1987: 51-52). Ни по овом пи та њу Ше лер не 
за о ста је за Хај де ге ром, јер он та ко ђе на гла ша ва чо ве ко ву отво ре ност ка 
све ту, то да ин те ре со ва ња лич но сти да ле ко пре ва зи ла зе бор бу за оп ста-
нак и ан та го ни стич ки од нос пре ма спо ља шњој сре ди ни. У том сми слу, 
мо же се ре ћи да је лич ност би о ло шки екс цен трич на, што је чи ни не са мо 
ду хов ним цен тром људ ског би ћа, већ и цен тром уни вер зу ма – сре ди штем 
са зна ња о све ту као це ли ни.

Не мач ки пер со на ли ста на гла ша ва чо ве ко ву упу ће ност на Бо га, ње-
го ву те о морф ност, упра во за то што сма тра да су атри бу ти лич но сти оно 
по че му се љу ди раз ли ку ју од жи во ти ња. Пре ма хри шћан ском уче њу, бо-
жан ско би ће ни је без лич на си ла већ лич ност, а људ ско би ће је уто ли ко 
ви ше лич но уко ли ко је слич ни је Бо гу. Нај ва жни ја свој ства Бо га нај че шће 
се фор му ли шу кроз три ис ка за: „1. Бог је све мо ћан. 2. Бог је све зна ју ћи. 
3. Бог је са вр ше но до бар.” (Ђу рић, 2011: 269). По мом схва та њу, ови атри-
бу ти су у од ре ђе ном сте пе ну при сут ни и у људ ској лич но сти, као ње на 
ди стинк тив на свој ства у од но су на оста ла жи ва би ћа. На рав но, по што 
је не са вр ше но би ће, чо век је увек са мо де ли мич но сли чан Бо гу, али је 
лич ност она ин стан ца у ње му ко ја га под сти че на стал но са мо пре ва зи ла-
же ње, уса вр ша ва ње и упо до бљи ва ње сли ци Бо жи јој. Ка да је реч о пр вом 
атри бу ту, оно што у људ ској лич но сти под се ћа на бо жи ју све моћ то је 
сло бод на во ља, не у сло вље ност при род ним ка у за ли те том, што се ма ни-
фе сту је као лич ни под виг, мо гућ ност чу да, ин вен тив ност и кре а тив ност. 
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У том сми слу, Ше лер је на гла сио не са мо да је сва ки чо век осо бен и ори-
ги на лан по свом ду хов ном по тен ци ја лу, већ и да је сва ка ре а ли зо ва на 
осо ба са ства ра лац, Бо жи ји са у че сник у ства ра њу но вих ста ња ства ри у 
све ту. Ка да је реч о дру гом свој ству, оно се од но си на ка па ци тет лич но-
сти за са мо ре флек си ју, кон тем пла ци ју и уни вер зал но са зна ње. Чо ве ко-
вом уму ни је све до ку чи во, али од свих Бо жи јих тво ре ви на са мо људ ска 
лич ност мо же да има ја сну свест о се би и да са зна је по ме ри свих вр ста, 
тј. на не праг ма ти чан на чин, на на чин ко ји ни је усло вљен по тре ба ма са-
мо о др жа ња соп стве не вр сте. Тре ћи атри бут бо жан ске и људ ске лич но сти 
ти че се не се бич но сти, за ин те ре со ва но сти за дру га би ћа и за свет као це-
ли ну. На рав но, за раз ли ку од Бо га чо век не мо же да бу де са вр ше но до бар, 
јер мо ра у од ре ђе ној ме ри да бу де са мо жив и да се бо ри за оп ста нак свог 
би ћа, али је он уто ли ко ви ше лич ност уко ли ко је раз ви је ни ји као би ће 
љу ба ви, скло но да по ма же дру ги ма и да се жр тву је за њих.

Да кле, по ен та Ше ле ро вог ста но ви шта је то да лич ност ни је ни би о ло-
шка ни пси хо ло шка ка те го ри ја, већ ду хов на и ак си о ло шка. Лич ност има 
и те ло и ду шу, али је нај ва жни ји део ње ног би ћа ду хов ност, за хва љу ју ћи 
ко јој има мо гућ ност нео гра ни че ног уз ди за ња, чи шће ња од жи во тињ ских 
на го на и осло ба ђа ња од пси хич ких фик са ци ја и на ви ка. Је дин ка је би о ло-
шка да тост, на ста ла чи ном ро ђе ња и усме ре на на про ду же ње вр сте, а лич-
ност је нор ма тив ни по јам, за да тост са мо и згра ђи ва ња, пу тем ко га пре ста-
је мо да бу де мо пу ко сред ство би о ло шке ре про дук ци је. Оно што лич ност 
чи ни лич но шћу је сте ње на без ре зер вна при вр же ност вред но сти ма ко је 
пре ва зи ла зе при род не скло но сти и по вр шну сен ти мен тал ност људ ске ду-
ше, од но сно, из вр ша ва ње ин тен ци о нал них ака та ко ји су усме ре ни на не-
што из над вла сти тог би ћа. У том сми слу, лич ност се не мо же све сти на 
очу ва ње вла сти тог иден ти те та, јер ње на су шти на ни је у ба вље њу со бом, 
већ у пре да но сти оно ме што је пре ва зи ла зи. Ово са мо тран сцен ди ра ње 
мо же се ту ма чи ти као те жња ка Бо гу или као те жња ка цар ству иде ал них 
вред но сти, али ка кво год ту ма че ње да усво ји мо, до ћи ће мо до то га да се 
су шти на лич но сти са сто ји у те жњи ка уса вр ша ва њу.

2.Духовнааутономијаиаутентичналичност

На ше вре ме је вре ме си му ла ци је, у ко ме ни је ла ко би ти аутен ти чан. 
Си му ла ци ја под ра зу ме ва убе дљи во пре тва ра ње, пре тва ра ње ко је прак тич-
но ни је мо гу ће раз ли ко ва ти од искре но сти, а те жња ка аутен тич но сти је-
сте упра во те жња да се не пре тва ра мо и да искре но бу де мо то што је смо по 
сво јој су шти ни. У том сми слу, на ше вре ме ни је на кло ње но аутен тич но сти, 
али сма трам да људ ска лич ност од ње ни ка да не мо же са свим од у ста ти. 
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Иако се мо же по ста ви ти знак јед на ко сти из ме ђу кон сти ту тив ног свој ства 
лич но сти и свој ства аутен тич но сти, ре ал ност убе дљи ве гло бал не си му ла-
ци је у на шем вре ме ну зах те ва да пра ви мо раз ли ку из ме ђу не а у тен тич не 
или кон фор ми стич ке и аутен тич не или нон кон фор ми стич ке лич но сти. У 
овом сег мен ту ра да на сто ја ње је да се до ка же да је ду хов на ауто но ми ја 
ну жан услов да се из бег не кон фор ми зам и да се бу де аутен тич на лич ност, 
и да због то га Ше ле ро ва пер со на ли стич ка ан тро по ло ги ја, ње го во по тен ци-
ра ње ду хов но сти, пред ста вља бо љи те о риј ски мо дел за об ја шње ње аутен-
тич ног жи во та од Хај де ге ро ве ег зи стен ци јал не ана ли ти ке ту бит ка.

Би ти лич ност зна чи би ти је дин стве но и не по но вљи во би ће, би ти аутен-
ти чан и раз ли ко ва ти се од свих оста лих љу ди. Схва тив ши лич ност као нор-
ма ти ван по јам, као су штин ску мо гућ ност и као оно што људ ска је дин ка 
тре ба да по ста не, Ше лер ни је ни имао по тре бу да го во ри о аутен тич ној 
лич но сти, сма тра ју ћи да је то пле о на зам, јер оства ре на лич ност не мо же 
има ти атри бут не а у тен тич но сти. У том сми слу, Ше ле ро во уче ње о лич но-
сти је ре ле вант но и за ис пи ти ва ње аутен тич но сти, иако код ње га ово пи-
та ње ни је екс пли цит но те ма ти зо ва но. У сва ко днев ном го во ру уоби ча је но 
је то да све људ ске је дин ке на зи ва мо лич но сти ма, па упра во за то при бе-
га ва мо ко ри шће њу атри бу та аутен тич но сти, ка ко би смо апо стро фи ра ли 
оно што је лич ност у пра вом и стро гом сми слу. Оно што је мно го ва жни-
је од ових тер ми но ло шких пи та ња и је зич ких кон вен ци ја је сте то да са-
мо ре а ли за ци ја лич но сти пред ста вља ве ли ки про блем, по го то во у на шем 
вре ме ну. Мно ги ауто ри су пи са ли о то ме да је са вре ме но дру штво обе-
ле же но огром ним ути ца јем сред ста ва ма сов них ко му ни ка ци ја на ин ти-
му по је дин ца и на ње го во пси хо фи зич ко фор ми ра ње. За раз ли ку од ра ни-
јих вре ме на, ка да је ди на ми ка по ро дич них од но са пред ста вља ла основ ну 
по лу гу со ци ја ли за ци је, у на шем вре ме ну мас-ме ди ји пре суд но об ли ку ју 
свест мла дих љу ди, на ме та њем сте ре о тип них обра за ца ми шље ња и осе-
ћа ња, што под ра зу ме ва ства ра ње ма сов не пси хо ло ги је и кон фор ми стич-
ког по на ша ња. У та квим окол но сти ма, ве о ма је те шко раз ли ко ва ти се од 
оста лих, не си му ли ра ти сте ре о ти пе, би ти је дин стве но и не по но вљи во би-
ће, што је сте аутен тич на лич ност по сво јој де фи ни ци ји.

Јед ну од нај бо љих те о ри ја си му ла ци је фор му ли сао је Жан Бо дри јар. 
Пре ма овом фран цу ском ауто ру, „жи ви мо у мо де лу ре фе рен ду ма, упра во 
за то што ви ше не ма ре фе рен це. Сва ки знак и сва ка по ру ка (као и објек ти 
на ме ње ни ’функ ци о нал ној’ упо тре би: мод не но во сти или ма ко ја те ле ви-
зиј ска ин фор ма ци ја, сон да жа или пред из бор на кам па ња) при ка зу ју нам 
се у све тло сти пи та ња/од го во ра. Чи тав си стем ко му ни ка ци је је са сло же не 
син так сич ке струк ту ре је зи ка пре шао на би нар ни и сиг на ле тич ки си стем 
пи та ња/од го во ра – на не пре ста ни тест. А тест и ре фе рен дум су, као што 
је по зна то, са вр ше не фор ме си му ла ци је: од го вор је ин ду ко ван пи та њем, 
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об ли ко ван је уна пред. Ре фе рен дум је, да кле, увек ул ти ма тум: јед но стра-
ност пи та ња, ко је ви ше ни је ис пи ти ва ње већ не по сред но на ме та ње јед ног 
зна че ња ко јим се круг ауто мат ски за тва ра” (Бо дри јар, 1991: 74). То зна чи 
да је са вре ме но дру штво са мо при вид но ли бе рал но, да оно са мо де кла-
ра тив но ува жа ва сло бо ду лич но сти и по шту је раз ли ке и сло бо ду из бо ра, 
док му је за пра во свој стве на све оп шта кон тро ла и стро га ко ди фи ка ци ја 
свих до ме на људ ског ис ку ства. На пр ви по глед, од су ство оба ве зу ју ће ре-
фе рен це у спо ља шњем све ту, у ви ду Бо га или при ро де, чо ве ка чи ни сло-
бод ним и пру жа му мо гућ ност да ар би трар но кре и ра зна че ња вла сти тог 
жи во та ко ја му нај ви ше од го ва ра ју. Уме сто то га, у на шем вре ме ну на де лу 
је вла да ви на сиг на ле тич ких зна ко ва над љу ди ма, до ми на ци ја уни фи ку-
ју ћег ко да, и то упра во кроз си му ла ци ју сло бо де и бо гат ства у раз ли чи-
то сти ма. Ал тер на ти ву та квом све ту, Бо дри јар је тра жио у не ди ри го ва ној 
сим бо лич кој раз ме ни, уну тар ко је би зна че ња би ла кре и ра на отво ре ном 
ин тер ак ци јом из ме ђу ко му ни ка циј ских парт не ра, а не би нар ним ко дом и 
зна ко ви ма свед ним на сиг на ле. Упр кос зна чај ним те о риј ским раз ли ка ма, 
ови Бо дри ја ро ви ста во ви ни су не спо ји ви са Ше ле ро вим пер со на ли змом.

На ше вре ме је спе ци фич но по то ме што је кон фор ми зам за хва тио и 
нај ин тим ни је сфе ре при ват но сти, а не са мо област јав ног жи во та. Обич но 
се сма тра да у при ват ном жи во ту не ма си му ли ра ња, да ту сва ки по је ди нац 
ма ни фе сту је сво је пра во ли це, за то што не ма раз ло га да бу де не ис крен и 
да се пре тва ра. Ме ђу тим, за хва љу ју ћи то ме што по ру ке ма сов них ме ди-
ја про ди ру ду бо ко у не све сне струк ту ре лич но сти, да нас и нај ин тим ни је 
же ље има ју кон фор ми стич ки ка рак тер, под ра зу ме ва ју ме диј ски об ли ко-
ва не стан дар де по жељ но сти. О ути ца ју ма сов не кул ту ре на пси ху по је дин-
ца, Хорк хај мер и Адор но ка жу: „кул тур на ин ду стри ја не пре ста но обе ћа ва 
по тро ша чи ма оно што им ни по што не ће да ти (...) Ти ме што уви јек на но во 
екс по ни ра оно за чи ме се жу ди, иза зов не гру ди и го ла пр са спорт ског ју на-
ка, она са мо под ба да ону не су бли ми ра ну пра жуд њу ко ја је због на вик ну то-
сти на од ри ца ње већ одав но за кр жља ла у ма зо хи зам” (Хорк хај мер/Адор но, 
1989: 145). Упр кос то ме што су дав но на пи са не, ове ре чи ни су из гу би ле на 
ак ту ел но сти ни у на шем вре ме ну, а њи хо ва по ен та је упра во то да сте ре о-
тип не сли ке у сред стви ма ма сов них ко му ни ка ци ја има ју хип но тич ку моћ 
у од но су на ин тим ни жи вот ре ци пи је на та. У та квим окол но сти ма, не са мо 
да сви по је дин ци „спон та но” жу де за истим објек ти ма, ли ше ни ма ште и ин-
вен тив но сти, не го и би ва ју на ма зо хи стич ки на чин по ро бље ни „вла сти том” 
по жу дом, ко ју не мо гу ни ти да ква ли тет но за до во ље, ни ти да јој се од у пру.

У вре ме ну ме диј ске си му ла ци је и кон фор ми зма, спон та ност у ин ди-
ви ду ал ним жуд ња ма је ла жна спон та ност. Уну тар Фрој до ве пси хо а на ли-
тич ке те о ри је, спон та ни тет је при пи сан сек су ал ном на го ну, док су ра зни 
ви до ви пси хо па то ло шког по на ша ња схва ће ни као по сле ди це пре ко мер-
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ног ци ви ли за циј ског по ти ски ва ња сек су ал но сти. Иако је Фрој до во уче ње 
ве о ма ком плек сно и мо же се ту ма чи ти на раз ли чи те на чи не, чи ни ми се 
да је он пре це нио зна чај сек су ал них по тре ба, а пот це нио ва жност не ких 
дру гих ком по нен ти и аспи ра ци ја лич но сти. По ред оста лих, то сма тра и 
Карл Ја сперс, ко ји ка же: „Фројд са гле да ва, че сто из ван ред но уме сно, шта 
на ста је услед по ти ски ва ња сек су ал но сти. Али он се ни је ни јед ном за пи-
тао шта на ста је по ти ски ва њем чо ве ко вог ума и ду ха” (Ја сперс, 1978: 723). 
По го то во на ше вре ме све до чи о то ме да сек су ал ни на гон ни је но си лац 
спон та ни те та и сло бо де, већ кон фор ми зма и не а у тен тич но сти, за то што 
су сек су ал не же ље да на шњег чо ве ка по сре до ва не ме диј ским сте ре о ти-
пи ма, па га пре пу шта ње њи ма не чи ни ни нај ма ње са мо свој ним. На про-
тив, пра ви но си лац спон та ни те та је сте ду хов на ком по нен та лич но сти, 
што зна чи да и нај ве ћа опа сност од гу бит ка спон та ни те та ле жи у по ти-
ски ва њу ду хов них по тре ба. У том сми слу, на су прот ме диј ском под сти-
ца њу и пер пе ту и ра њу сек су ал них же ља, го ру ћи про блем да на шњег чо ве-
ка са сто ји се у ин ду ко ва њу ду хов них по тре ба, без чи је афир ма ци је ни је 
мо гу ће пре ва зи ћи кон фор ми зам и по ста ти аутен тич на лич ност.

За раз ли ку од Ше ле ра, Хај де гер је екс пли цит но те ма ти зо вао про блем 
аутен тич ног бив ство ва ња. По ње го вом схва та њу, сва ком ту бит ку/чо ве ку 
свој стве на је увек-мо јост (ва зда ња вла сти тост), док су аутен тич ност (пра-
вост) и не а у тен тич ност (не пра вост) ње ни де ри ва ти, ко ји се ти чу вла сти тог 
би ра ња ег зи стен ци јал них мо гућ но сти или про пу шта ња да се то би ра ње 
вр ши. Пре ма Хај де ге ро вим ре чи ма, „ту би так јест ва зда сво ја мо гућ ност, 
и он ’не ма’ њу та ко да би му би ла на про сто свој стве на као не ко По сто је ће. 
И јер је ту би так уви јек бит но сво ја мо гућ ност, то би ће мо же у сво јем бит-
ку са мо се бе ’би ра ти’, сте ћи, мо же се бе из гу би ти, од но сно ни ка да, и са мо 
при вид но, сте ћи. Се бе је мо гло из гу би ти, и се бе још не сте ћи, са мо уко-
ли ко је пре ма сво јој би ти мо гу ће пра во, то јест сво је вла сти то. Оба мо ду са 
бит ка: пра вост и не пра вост – ти су из ра зи ода бра ни у стро го тер ми но ло-
шком сми слу – те ме ље се у то ме што је ту би так уоп ће од ре ђен ва зда њом 
вла сти то шћу” (Хај де гер, 1988: 47). На ро чи ту опа сност по аутен тич но бив-
ство ва ње пред ста вља ин ди фе рент ност, ко ја је свој стве на ко лек ти ви стич-
ким обра сци ма по на ша ња, им пер со нал ним ме ри ли ма о то ме шта је уоби-
ча је но да се ми сли, го во ри и чи ни, сма тра овај фи ло зоф. У том сми слу, 
би ти не а у тен ти чан зна чи би ти рав но ду шан пре ма вла сти тим жи вот ним 
из бо ри ма, пре пу сти ти се сфе ри „без лич ног се” и до пу сти ти да о нај лич-
ни јим ства ри ма од лу чу ју дру ги, дру штве ни оби ча ји и ано ним ни ауто-
ри те ти. Дру гим ре чи ма, не а у тен тич ни смо ка да би ра мо да дру ги би ра ју 
уме сто нас, а аутен тич ни смо ка да би ра мо да са ми би ра мо.

Кључ ни зна чај у пре ва зи ла же њу им пер со нал но сти и не а у тен тич но-
сти, Хај де гер је при пи сао су о ча ва њу са вла сти том смрт но шћу. По ње го-
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вом схва та њу, не а у тен ти чан чо век жи ви у са мо за бо ра ву и са мо об ма ни, 
у илу зи ји да се смрт де ша ва дру ги ма, а не и вла сти тој ег зи стен ци ји. На-
су прот то ме, он сма тра да аутен тич ни по ста је мо тек ка да се осло бо ди мо 
за бо ра ва вла сти те смрт но сти, јер ми сли да та да сти че мо од ва жност да 
са ми до но си мо ра ди кал не жи вот не од лу ке и да бу де мо бес ком про ми-
сни у њи хо вој ре а ли за ци ји, при хва тив ши мо гућ ност крај ње жр тве. Чи ни 
се да ово Хај де ге ро во ре зо но ва ње са др жи гре шку pars pro to to, за то што 
под ра зу ме ва нео прав да ну ге не ра ли за ци ју и пре ви ђа ње круп них ин ди-
ви ду ал них раз ли ка, то га да оно што ва жи за не ке љу де не мо ра ва жи ти за 
све. Тач но је да не ке лич но сти цр пе хра брост за аутен тич но бив ство ва ње 
упра во из при хва та ња вла сти те смрт но сти, али је тач но и то да мно ге 
љу де по ми сао на соп стве но уми ра ње ви ше па ра ли ше не го што их чи ни 
аутен тич ним. Мо же се ре ћи и обр ну то: упра во по ми сао на мо гућ ност 
веч ног жи во та пред ста вља сна жан агенс за пре ва зи ла же ње ин ди фе рент-
но сти и им пер со нал но сти, од но сно, за фор ми ра ње аутен тич не лич но сти. 
За раз ли ку од Хај де ге ро ве ег зи стен ци јал не ана ли ти ке ту бит ка, упра во је 
Ше ле ро ва пер со на ли стич ка фи ло зо фи ја у пот пу но сти ува жи ла овај ви-
тал ни зна чај ре ли ги о зно сти и те и зма за по твр ђи ва ње лич но сти и по стиг-
ну ће аутен тич но сти.

У свом ис пи ти ва њу аутен тич но сти, Хај де гер ни је по све тио нео п ход-
ну па жњу ду хов но сти, сми слу и зна ча ју ду хов не ауто но ми је лич но сти. 
Он је ве ћи зна чај при дао емо ци о нал ној ди на ми ци, ис ку стви ма као што су 
стреп ња и бри га, не го што је те ма ти зо вао ду хов ни мир и пу те ве ка ње му. 
На рав но, на ду хов но сми ре ње ути чу и од ре ђе не емо ци је, али го то во по 
пра ви лу Хај де гер не пи ше о њи ма, већ о оним об ли ци ма емо ци о нал но сти 
ко ји има ју уз не ми ра ва ју ћи ефе кат. Та ко је и до жи вљај смр ти јед но не-
при јат но и уз не ми ру ју ће емо ци о нал но ис ку ство, а овај фи ло зоф упра во 
у ње му ви ди под сти цај да се по ста не аутен ти чан. С дру ге стра не, он је за-
не ма рио емо ци ју љу ба ви, а по мом ми шље њу ди на ми ка љу бав ног од но са 
са дру гим би ћем ве о ма мно го ути че на то у ко јој ме ри ће мо би ти аутен-
тич не лич но сти. На су прот Хај де ге ру, Ше лер је апо стро фи рао зна чај ап-
сти ни ра ња од не при јат них и де струк тив них афек тив них са др жа ја, али је 
и по тен ци рао ва жну уло гу по зи тив них емо ци ја – као што је љу бав пре ма 
Бо гу, при ро ди и дру гом чо ве ку – у ду хов ном из гра ђи ва њу лич но сти. По 
мом схва та њу, ду хов ност је нај бо љи пут до аутен тич но сти, а до ду хов но-
сти се до ла зи кроз уз др жа ва ње од па си ви зи ра ју ћих и не го ва ње ак ти ви ра-
ју ћих емо ци о нал них ста ња. Сто га, Ше ле ров те о риј ски мо дел пру жа ве ће 
мо гућ но сти за раз ја шње ње аутен тич но сти од Хај де ге ро вог, без об зи ра на 
то што се уну тар ње га ово пи та ње не те ма ти зу је на екс пли ци тан на чин.

У че му се са сто ји сми сао ду хов не ауто но ми је? Чо век не мо же би ти 
пот пу но не за ви сан, ни од за ко ни то сти фи зич ког све та, ни од ути ца ја дру-
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штве них нор ми ко је ре гу ли шу жи вот у за јед ни ци ко јој при па да. Ипак, он 
се мо же из бо ри ти за ауто но ми ју вла сти тог ду ха, и у том сми слу би ти 
сло бо дан од при ну де при род них за ко на и ко лек ти ви стич ког ни ве ли са ња 
ин ди ви ду ал них раз ли ка. Ка ко су то још при пад ни ци сто ич ке шко ле твр-
ди ли, мо же се би ти сло бо дан ду хом и он да ка да је те ло око ва но лан ци-
ма, за то што и та да са мо од чо ве ка у око ви ма за ви си ка ко ће усме ра ва ти 
сво је ми сли и ка кво ће зна че ње при да ти си ту а ци ји у ко јој се на ла зи. На-
рав но, сло бод но рас по ла га ње вла сти тим ми сли ма ни је ствар не по сред не 
при род не да то сти, ни ти не што што се мо же до би ти на по клон од дру гих 
љу ди, већ пред ста вља лич но по стиг ну ће, до ко га се до ла зи са мо соп стве-
ним тру дом и ве жба њем. У оној ме ри у ко јој смо уве жба ни у усме ра ва њу 
вла сти те па жње и то ка ми сли, у тој ме ри смо и ду хов но ауто ном ни, а са-
мим тим и спо соб ни да пре ва зи ђе мо им пер со нал ни кон фор ми зам и да 
бу де мо аутен тич не лич но сти. У том кон тек сту, мо же се ста ви ти знак јед-
на ко сти из ме ђу ауто ном не и аутен тич не лич но сти, при че му ауто но ми ју 
не тре ба бр ка ти са его и змом и са мо во љом. На и ме, иако је ауто но ми ја 
ду ха лич но по стиг ну ће ко је под ра зу ме ва успе шно од у пи ра ње ко лек тив-
ним сте ре о ти пи ма, укљу чу ју ћи и уни фи ку ју ће ефек те лин гви стич ког 
ко да, кључ ни под сти цај за за до би ја ње овог свој ства по ти че из не се бич-
ног од но са ли цем у ли це, из од но са са бли ском дру гом осо бом ко ја нас 
ис пу ња ва љу ба вљу.

У скла ду са прет ход ним, уви ђа се да ду хов на ауто но ми ја ни је ста ње 
апа ти је или без о се ћај но сти у од но су на дру ге лич но сти, већ не ка вр ста 
ин те лек ту ал ног бла жен ства и љу ба ви пре ма чи сто ти, пре ма оно ме што 
је исти ни то, до бро и ле по. Реч је о иде ји ко ја има ду гу фи ло зоф ску и 
те о ло шку тра ди ци ју, а из ме ђу оста лог су сре ће мо је код Пла то на, у све-
то о тач кој ли те ра ту ри, код Спи но зе и Ше ле ра. Она ни је пре ва зи ђе на ни 
у на шем вре ме ну, упр кос свим по ку ша ји ма кри тич ког дис тан ци ра ња од 
тра ди ци је и не спор ним спе ци фич но сти ма са вре ме ног све та. Њен зна чај 
за да на шњег чо ве ка огле да се у то ме што нам пру жа пу то каз ка ко се мо-
же оства ри ти кон тро ла над соп стве ним на гон ским им пул си ма, ко ји су 
са мо при вид но соп стве ни и спон та ни, а у ства ри су сте ре о тип но об ли ко-
ва ни и ме диј ски фа бри ко ва ни. Љу бав на ди мен зи ја ду хов не ауто но ми је 
ти че се то га да нас пра ва љу бав осло ба ђа кон фор ми стич ке им пул сив но-
сти, чи ни нас усред сре ђе ни ма и по сто ја ни ма, без че га ни је мо гу ће по-
сти ћи истин ски ду хов ни мир и ауто но ми ју лич но сти. Емо ци ја љу ба ви 
је не што са свим дру га чи је од емо ци је по жу де, за то што је ова по след ња 
крат ког да ха, па си ви зи ра ју ћа и под ло жна сва ко ја ким лу кав стви ма и ма-
ни пу ла ци ја ма, док је пр ва ак ти ви ра ју ћа на ду ге ста зе, ин те гри шу ћа по 
са му лич ност ко ја во ли, а ве о ма от пор на на по ку ша је би ло ка квог ука-
лу пљи ва ња и под во ђе ња под уста ље не обра сце со ци јал не ин тер ак ци је. 
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У том сми слу, за љу бав ни од нос је ка рак те ри стич но оно што Бо дри јар 
на зи ва сим бо лич ком раз ме ном – раз би ја ње си му ла ци о ног ко да и отва-
ра ње за не пред ви дљи ву уза јам ност су сре та, у ко ме је мо гу ће ин вен тив но 
кре и ра ње не по но вљи вог и аутен тич ног вла сти тог ис ку ства. Да кле, упра-
во кроз ин ти му љу бав ног од но са ли цем у ли це оства ру је се ду хов на не-
за ви сност и од се ми о тич ке ре ал но сти, од су пре ма ци је ко ди фи ко ва них 
зна ко ва у жи во ту да на шњег чо ве ка.

По ред то га што се мо же ак ту е ли зо ва ти до во ђе њем у ве зу са не ким 
Бо дри ја ро вим иде ја ма, Ше ле ро во схва та ње ду хов но сти има до дир них 
та ча ка и са Мар ку зе о вом при ме ном Фрој до вог уче ња на ана ли зу чо ве-
ко вог по ло жа ја у са вре ме ном све ту. Пре ма ре чи ма овог ми сли о ца, пред-
став ни ка кри тич ке те о ри је дру штва, за са вре ме но до ба је ка рак те ри-
стич но „одва ја ње на гон ске од ин те лек ту ал не сфе ре, ужит ка од ми сли. 
То је је дан од нај од врат ни јих об ли ка оту ђе ња ко је дру штво на ту ра по-
је дин цу и ко је он за тим ’спон та но’ по на вља као сво ју вла сти ту по тре бу 
и за до во ље ње“ (Мар ку зе, 1985: 13). Тај вид оту ђе ња, сво је вр сно ду хов но 
оту ђе ње, Мар ку зе на зи ва ре пре сив ном де су бли ма ци јом, об ја шња ва ју ћи 
да од у ста ја ње од су бли ма ци је ви ше по ро бља ва чо ве ка, не го што га чи ни 
сло бод ним, ауто ном ним и аутен тич ним. По ње го вом схва та њу, су бли-
ма ци ја зах те ва „ви сок сту пањ ауто но ми је и ра зу ми је ва ња, она је по сре-
до ва ње из ме ђу свје сног и не свје сног, из ме ђу при мар них и се кун дар них 
про це са, ин те лек та и ин стинк та, од ри ца ња и по бу не” (Мар ку зе, 1968: 84). 
Не а у тен тич ност се мо же схва ти ти и као оту ђе ње чо ве ка од са мог се бе, 
а из Мар ку зе о вих ана ли за про ис ти че то да је не до ста так ду хов не ауто-
но ми је и су бли ма ци је је дан од глав них раз ло га за што са вре ме ни љу ди 
те шко успе ва ју да бу ду аутен тич ни. Под сти ца ње им пул сив ног за до во ља-
ва ња по жу де у са вре ме ном све ту оте жа ва ин те гра ци ју лич но сти, сла би 
ње ну ко хе зив ну моћ, до во ди до атро фи је ње них ка па ци те та да се ра ду је 
при ли ком оба вља ња ду хов них ак тив но сти, што по твр ђу је оправ да ност 
Ше ле ро вог схва та ња да је су бли ма ци ја нео п ход на за ја че ма ни фе сто ва-
ње ду хов не су шти не људ ског би ћа.

Да кле, лич ност у са вре ме ном све ту не мо же би ти аутен тич на ако ни-
је ду хов но ауто ном на, а свој ство ду хов не ауто но ми је не мо же сте ћи без 
су бли ма ци је на гон ских им пул са. Ка ко су то Ше лер и Мар ку зе об ја сни ли, 
су шти на су бли ма ци је са сто ји се у по ме ра њу ци ља за до вољ ства из на гон-
ске у ду хов ну сфе ру, што под ра зу ме ва пре о ри јен та ци ју од не по сред ног 
се бич ног ужит ка ка по сред ном по стиг ну ћу ра до сти, пу тем пре да но сти 
не че му што пре ва зи ла зи его и стич ке по тре бе. По што ак тив на ду хов ност 
им пли ци ра су бли ма ци ју, ду хов на ауто но ми ја ни ка да ни је ауто но ми ја 
ега или са мо во ља, већ ауто но ми ја вред но сти ка ко ји ма те жи мо, би ва ју ћи 
ис пу ње ни бла жен ством. За што нам су бли ма ци ја и ду хов на ауто но ми ја 
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до но се бла жен ство? За то што ако сре ћу тра жи мо ди рект но и у се би са-
ми ма, она нам не пре ста но из ми че, а ако ра ди мо на ре а ли за ци ји не ких 
ви ших ци ље ва, ако па жњу усме ри мо на не што дру го а не на вла сти то 
за до вољ ство, ин ди рект но до ла зи мо до осе ћа ња сре ће и до хар мо нич ног 
ин те гри те та лич но сти. У том сми слу, нај бо љи на чин да лич ност из гра ди 
са му се бе и да бу де аутен тич на је сте тај да се кроз ак ти ви ра ју ће емо ци је 
по све ти не ко ме или не че му дру го ме, ци ље ви ма ко ји да ле ко пре ма шу ју 
ин те ре се ње ног са мо о др жа ња, за то што ти ме не ће из не ве ри ти сво ју су-
шти ну, већ ће афир ми са ти оно нај бо ље у се би. Упра во је то Ше лер имао 
у ви ду ка да је пи сао о лич но сти као но си о цу и вр ши о цу ин тен ци о нал них 
ака та, што под ра зу ме ва да се аутен тич ност не са сто ји у са мо по вла ђи-
ва њу и про из вољ ној за о ку пље но сти со бом, већ у стро гој усме ре но сти на 
не што дру го – Бо га, во ље но би ће, иде је, мо рал не вред но сти и слич но.

Ше ле ро ва пер со на ли стич ка ан тро по ло ги ја ак ту ел на је и да нас, због 
то га што је у њој на гла шен зна чај ду хов не аске зе, без ко је ни у са вре ме-
ном све ту ни је мо гу ће би ти аутен тич на лич ност. Ако аутен тич ност схва-
ти мо као спро во ђе ње соп стве не во ље у вла сти том жи во ту, он да мо ра мо 
кон ста то ва ти да у да на шњем вре ме ну са мо по вла ђи ва ње соп стве ним же-
ља ма по вла чи за со бом гу би так вла сти те во ље, не хо тич но при хва та ње 
спо ља на мет ну тих обра за ца за до вољ ства, ко ји са мо вољ ну им пул сив ност 
пре тва ра ју у не а у тен тич ност кон фор ми стич ког по на ша ња. У та квим 
окол но сти ма аутен тич на во ља лич но сти мо же се по твр ди ти је ди но кроз 
ак ти ви ра ју ће са мо о гра ни ча ва ње и са мо о дри ца ње, кроз су бли ма ци ју и 
ду хов ну аске зу, чи ме се во ља пре у сме ра ва са вла сти тог би ћа на не што 
дру го. Они ко ји ма се ово пре у сме ра ва ње во ље чи ни као из не ве ра ва ње 
се бе, скло ни су да ми сле ка ко Ше лер не да је ни ка кве од го во ре на пи-
та ње о аутен тич но сти, што је по мом схва та њу не ра зу ме ва ње су шти не 
про бле ма. На су прот та квом по гре шном раз у ме ва њу, те о ре ти ча ри као 
што су Бо дри јар и Мар ку зе, у сво јим ана ли за ма са вре ме ног дру штва, 
ин ди рект но по твр ђу ју ре ле вант ност Ше ле ро ве фи ло зо фи је за ис пи ти ва-
ње про бле ма (не)аутен тич но сти, као јед ног од го ру ћих про бле ма на шег 
вре ме на. За ег зи стен ци јал но ре ша ва ње тог про бле ма за и ста не ма бо љег 
на чи на од аске зе, ко ја нас чи ни не за ин те ре со ва ни ма за ма сов ну кул ту-
ру и ње ним са др жа ји ма об ли ко ва не на гон ске им пул се, за то што се ти ме 
осло ба ђа енер ги ја за ис ку ства и су сре те ко ји ни су спо ља ди ри го ва ни.

У од но су на Хај де ге ро ву ег зи стен ци јал ну ана ли ти ку, Ше ле ро ва пер-
со на ли стич ка ан тро по ло ги ја пру жа ве ће мо гућ но сти за об ја шње ње на-
чи на да се пре ва зи ђе не а у тен тич ност и да се оства ри аутен тич на ег зи-
стен ци ја, због то га што са др жи бо љи од го вор на пи та ње о то ме од че га 
за ви си да ли лич ност би ра да не ко дру ги би ра уме сто ње, или би ра да 
са ма би ра. Тај од го вор се са сто ји у то ме да спо соб ност ак тив ног би ра-
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ња за ви си са мо од ду хов не су бли ма ци је, од чи шће ња вла сти те ду ше од 
те ле сних стра сти и пред ста ва чул ног за до вољ ства, јер уко ли ко се пре-
пу сти мо на гон ским им пул си ма, са мим тим пре пу шта мо се и па сив ном 
ста ву да дру ги би ра ју уме сто нас. Иако се су шти на ауто но ми је не ти че 
цен три ра но сти на са мог се бе већ на не што дру го, аутен тич на ауто но-
ми ја не зна чи па сив но би ра ње или би ра ње да нас не ко дру ги во ди, не го 
на про тив – ак ти ван вла сти ти из бор да се бу де по све ћен не че му што ни је 
вла сти то би ће. За раз ли ку од то га, упра во па си ви зи ра ју ћа за о ку пље ност 
со бом и соп стве ним ужи ци ма има за по сле ди цу по во дљи вост, под ле га ње 
ту ђем ути ца ју и нео сет но од у ста ја ње од соп стве ног би ра ња, од вла сти-
те сло бод не во ље. Ше ле ро ва за слу га огле да се и у то ме што је по ка зао 
да ду хов на аске за – им пли цит но и аутен тич ност – не под ра зу ме ва са мо 
ди сци пли ну, успе шно спре ча ва ње да нас во де на гон ски им пул си, не го и 
ак тив ну емо ци ју чи сте љу ба ви или ра до сти, ко ја је не сум њи во сна жни ји 
мо ти ва ци о ни фак тор од иза зо ва су о ча ва ња са вла сти том смр ћу, што је 
апо стро фи ра но у Хај де ге ро вој фи ло зо фи ји.

Те и стич ки мо тив у Ше ле ро вом пер со на ли зму, ко ји не до ста је у Хај-
де ге ро вој ана ли ти ци ту бит ка, та ко ђе је ве о ма зна ча јан за са вре ме ног 
чо ве ка. Бо дри ја ро ве ре чи о кон тра про дук тив ном осло ба ђа њу чо ве ка од 
спо ља шњих ре фе рен ци, ко је за пра во до но си ти ра ни ју зна ков ног ко да, 
мо гу се при ме ни ти и на чо ве ков од нос пре ма Бо гу. Мно ги су сма тра ли да 
ве ро ва ње у Бо га пред ста вља је дан об лик оту ђе ња чо ве ка од са мог се бе, 
про јек то ва ња људ ских мо ћи у за ми шље но тран сцен дент но би ће, те да ће 
љу ди би ти сло бод ни тек ка да по но во при сво је оно што су њи хо ве вла сти-
те оту ђе не мо ћи. Ме ђу тим, уме сто обе ћа не сло бо де и бла го ста ња, ате и-
зам је до нео ду хов ну пра зни ну и без на ђе, што зна чи да је уни жа ва њем 
Бо га уни же но и људ ско би ће, на тај на чин што је чо век по стао још дез ин-
те гри са ни ји и кон фор ми стич ки де пер со на ли зо ван. Дру гим ре чи ма, ка-
да је чо век пре стао да гле да у ли це Бо жи је, као у ре фе рент ну тач ку вла-
сти те лич но сти, ни је по стао ни ма ло ком плет ни је и уни кат но би ће, не го 
је под ле гао сте ре о тип ном ко ди ра њу и без лич ном кло ни ра њу. На су прот 
то ме, Ше лер је с пра вом по тен ци рао уну тра шњу ве зу из ме ђу пер со на ли-
зма и те и зма, из ме ђу из гра ђи ва ња аутен тич не лич но сти и окре ну то сти 
ка ап со лут ном би ћу и ап со лут ним вред но сти ма, што је за да на шњег чо-
ве ка ва жан пу то каз у пре ва зи ла же њу ду хов не дез о ри јен ти са но сти и не-
а у тен тич но сти. По бо жност у нај ма њу ру ку пред ста вља је дан од све вре-
мен ских об ли ка ду хов не ауто но ми је, је дан од про ве ре них мо да ли те та у 
ко ме је лич ност истин ски сло бод на и ак тив на, баш за то што пре фе ри ра 
дру го би ће, при да ва ју ћи му ви ши вред но сни ранг не го са мој се би.

Да кле, по сто ји пу но ар гу ме на та за тврд њу да је ду хов на ауто но ми ја 
кључ ни услов за из гра ђи ва ње аутен тич не лич но сти. Та ко ђе, по сто ји ви-
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ше раз ло га за те зу да је и у кон тек сту ис пи ти ва ња аутен тич но сти Ше ле-
ров те о риј ски мо дел бо љи од Хај де ге ро вог, иако је то екс пли цит на те ма 
Хај де ге ро ве ана ли ти ке ту бит ка, а не Ше ле ро ве фи ло зоф ске ан тро по ло-
ги је. По што је фор ми ра ње аутен тич не лич но сти го ру ћи про блем да на-
шњег вре ме на, Ше ле ров пер со на ли зам је ве о ма ак ту е лан, о че му све до че 
и број не до дир не тач ке из ме ђу ње го вих иде ја и ана ли за не ких од нај бо-
љих ди јаг но сти ча ра са вре ме ног дру штва, као што су Хорк хај мер, Адор-
но, Мар ку зе и Бо дри јар.

За кљу чак

Хај де гер је нео прав да но кри ти ко вао Ше ле ро ву фе но ме но ло шку ин-
тер пре та ци ју лич но сти, сма тра ју ћи да се у њој ви ше го во ри о то ме шта 
лич ност ни је, не го што се да ју по зи тив на он то ло шка од ре ђе ња лич ног 
на чи на бив ство ва ња. У ра ду је по ка за но да се Хај де гер та ко ђе слу жи не-
га тив ном ка рак те ри за ци јом чо ве ка/ту бит ка, ка да го во ри о не а у тен тич-
ном бив ство ва њу, као и да Ше ле ро во по зи тив но од ре ђе ње лич но сти као 
цен тра ду хов но сти ни је ни ма ло ло ши је од Хај де ге ро вих по зи тив них он-
то ло шких раз ја шње ња ег зи стен ци је, у сми слу све тов но сти, бри ге и вре-
ме ни то сти. По што је Хај де гер са мог се бе ко ри го вао и од у стао од свог 
про јек та ег зи стен ци јал не ана ли ти ке ту бит ка, ко ја је би ла за ми шље на 
као бо ља ал тер на ти ва у од но су на тра ди ци о нал ну ан тро по ло ги ју, ти ме 
је обе сна же на и ње го ва при мед ба да је Ше ле ро вов пер со на ли зам из ра-
стао под сна жним ути ца јем тра ди ци је по гре шног раз ми шља ња о чо ве ку, 
у ви ду ан тич ко-хри шћан ске ан тро по ло ги је. У том кон тек сту, Ше ле ро ва 
уте ме ље ност у ду гој тра ди ци ји фи ло зоф ске и те о ло шке ми сли о чо ве ко-
вој лич но сти пред ста вља ква ли тет а не не до ста так, што ње гов пер со на-
ли зам не спре ча ва да бу де ве о ма ак ту е лан и у на шем вре ме ну.

Ше ле ров пер со на ли зам под ра зу ме ва фе но ме но ло шко ста но ви ште, у 
том сми слу што је овај фи ло зоф усво јио Ху сер ло ву кри ти ку на ту ра ли зма и 
пси хо ло ги зма, схва тив ши лич ност као не што над-би о ло шко и над-пси хо-
ло шко – као но си о ца ин тен ци о нал них ака та, пу тем ко јих се кре и ра ју но ва 
зна че ња, не сво ди ва на њи ма прет хо де ће чи ње нич ко ста ње. Упра во за хва-
љу ју ћи фе но ме но ло шком на чи ну раз ми шља ња, Ше лер се успе шно су прот-
ста вио Дар ви но вом ево лу ци о ни зму – ко ји је ану ли рао раз ли ку из ме ђу чо-
ве ка и жи во ти ње – и по тен ци рао он то ло шку из у зет ност људ ског би ћа, у 
ви ду ње го ве ду хов но сти, тј. спо соб но сти да се сво јим ду хом су прот ста ви 
жи вот ним на го ни ма. На су прот ево лу ци о ни зму, Ше ле ров пер со на ли зам 
им пли ци ра те и зам, што зна чи да овај фи ло зоф сма тра да се су шти на лич-
но сти не ти че би о ло шког са мо о др жа ња и ме ња ња ко је је усло вље но по тре-
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бом при ла го ђа ва ња спо ља шњој сре ди ни, већ сло бод но иза бра ног са мо пре-
ва зи ла же ња, уса вр ша ва ња и по све ће но сти вред но сти ма ко је се по шту ју 
ви ше од соп стве ног би ћа. У том кон тек сту, ту ма че ћи Ше ле ро во пер со на ли-
стич ко ста но ви ште, апо стро фи ра но је да чо ве ко ва ду хов ност под ра зу ме ва 
слич ност из ме ђу бо жан ске и људ ске лич но сти, ко ја се огле да у сло бод ној 
во љи, у мо гућ но сти не праг ма тич ког са зна ња и у не се бич но сти.

Ше ле ро ва пер со на ли стич ка ан тро по ло ги ја је ве о ма ак ту ел на и у да-
на шњем вре ме ну, због то га што до бро ко му ни ци ра са ис ку ше њи ма са вре-
ме ног чо ве ка, са те шко ћа ма на ко је на и ла зи мо у сво јој те жњи да бу де мо 
аутен тич не лич но сти. На ше вре ме је вре ме си му ла ци је и кон фор ми зма, 
у ко ме се им пер со нал ни сте ре о ти пи на ме ћу на „нај спон та ни ји” на чин, 
кроз ма сов ну кул ту ру и ме диј ско под сти ца ње са мо по вла ђи ва ња на гон-
ским им пул си ма. У та квим окол но сти ма, Ше ле ро во уче ње о ду хов ној 
аске зи, о бла го твор ном ути ца ју усред сре ђи ва ња па жње на ци ље ве ко ји су 
из над ин те ре са соп стве ног би ћа, пред ста вља ва жан пу то каз да на шњем 
чо ве ку, о то ме да се је ди ни на чин за пре ва зи ла же ње кон фор ми зма и не а-
у тен тич но сти са сто ји у су бли ми ра њу те ле сних на го на и пси хич ких пред-
ста ва о по жељ ним објек ти ма, од но сно, у по стиг ну ћу ду хов не ауто но ми је. 
На свој на чин, те зу о кључ ном зна ча ју су бли ма ци је и ду хов не ауто но ми је 
за фор ми ра ње аутен тич не лич но сти по твр ђу ју и не ки од нај бо љих ди јаг-
но сти ча ра са вре ме ног дру штва, чи ја схва та ња сам до ве ла у нај у жу ве зу 
са Ше ле ро вом пер со на ли стич ком фи ло зо фи јом. У том кон тек сту, у ра ду 
је по ка за но да нам ак ту е ли за ци ја ми сли овог фи ло зо фа отва ра ве ће мо-
гућ но сти за ис пи ти ва ње (не)аутен тич но сти, не го што то чи ни Хај де ге ро-
ва екс пли цит на те ма ти за ци ја пи та ња о аутен тич ном бив ство ва њу.
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