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ПОТРАГА ЗА СМИСЛОМ И СЛОБОДОМ ЛИЧНОСТИ 
– Берђајев насупрот Шпенглеру –

Сажетак: Људска слобода је тема којом се теоретичари одувек баве. Без 
обзира како је интерпретирамо, тумачимо и промишљамо, она остаје једини 
истински гравитациони центар око кога круже сва остала битна питања 
људске егзистенције. Слободу морамо да посматрамо у јако комплексном 
смислу, јер она има апсолутни значај у процесу самоостваривања пуноће 
личности. То није слобода од нечега или за нешто, није ни слобода по себи, већ 
је слобода у својој свеукупности кроз коју индивидуа своје унутрашње потен-
цијале истовремено актуелизује унутар себе и у интеракцији и интеграцији 
са својим окружењем, другим људима и на крају, свеукупним постојањем. У 
тој пулсацији од микро до макро космоса, од појединачног до општег, у том 
дијалогу динамичног самоостваривања треба тражити основе људске сло-
боде. У овом раду вршимо истраживање схватања и прихватања слободе и то 
тако што с једне стране постављамо Берђајева, као мислиоца који верује, а 
супротстављамо му Шпенглера дубоко потонулог у безнађе неверовања.
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Увод:  
КонфронтацијаБерђајеваиШпенглерауфилозофијиисторија

„Основна тема нашег времена уједно је и основна тема историје 
- тема о човековој судбини. То што се догађа у свету није чак ни криза 
хуманизма, него криза самог човека. Поставља се питање да ли ће се 
то биће, коме припада будућност, као и раније, називати човеком. Ми 
присуствујемо процесу дехуманизације у свим областима културе и 
друштвеног живота. И пре свега се дехуманизује морална свест. Човек 
не само да није највиша вредност, он више није никаква вредност”

(Берђајев, 2006: 17).

Никад веће цивилизације и мањег човека. Зашто је то тако? Оно што 
је једино евидентно је, као што смо истакли, да живимо у времену изу-
зетне несигурности. 

Током читаве историје, од Сократовог времена па до нашег модерног 
доба, људски род трага за одговорима на суштинска животна питања ко 
смо ми и зашто смо овде. Моћ тих великих мислилаца огледа се у томе 
што они и даље имају шта да нам кажу, не толико због одговора које могу 
да нам понуде колико због начина на који су постављали питања која нас 
непрестано опседају или нам голицају машту.

У времену пост-идеологија у којем живимо, филозофски, религиозни 
и научни системи су доживели сопствену имплозију у покушају обезбе-
ђивања коначних одговора на суштинска питања човекове егзистенције. 
Сцијентизам и позитивизам, као и картезијански поглед на свет, дефини-
сан узрочно-последичним, квантификованим, мерљивим и предвидљи-
вим категоријама, ипак су остали крајње беспомоћни у пружању одго-
вора о смислу човековог постојања. Тежња свеобухватне људске мисли о 
постојању, представља хиљадугодишње тековине нашег сазнања. Људска 
мисао покушава да проникне у природу Космоса, да открије истину о 
Почетку, о смислу простор-времена, о бити материје, о стварању и Ство-
ритељу. Одговори су разнолики: док једнима смисао живота јесте управо 
његова бесмисленост, многи други трагањем за одговором на дато пита-
ње недвосмислено потврђују да људски живот мора да има смисао.

„Платон, Аристотел, као и сви хришћански мислиоци, заговарали су 
исту идеју. На пример, када би било тачно да су Сунце и Месец ство-
рени, односно да постоје да би осветлили човекову околину, та чињеница 
би била довољна да објасни зашто Сунце и Месец постоје. Ми можда не 
бисмо могли да разоткријемо сврху свега створеног, али све мора да има 
сврху. Веровање у свршне узроке изискује веровање у то да је свет под-
ређен циљевима, односно сврхама, по свој прилици неког надилазећег 



337Потрага за смислом и слободом личности...

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 8, год. VIII (2016): стр. 335-354

ума. Ово веровање није било хришћанско откриће. То је била основа 
целе западне цивилизације како у древном паганском свету, тако и у 
хришћанском – од Сократа, па све до појаве [модерне] науке у XVII веку. 
Оснивачи модерне науке, као што су Галилеј, Кеплер и Њутн, били су 
побожни људи који нису сумњали у божије сврхе ствари” (Stace, 1948).

Усмеравање научних истраживања на материјалне узроке и поти-
скивање оних свршних довело је до механичко математичког погледа на 
свет. У познавању света после ренесансних промена у науци није битно 
шта је сврха догађаја или ствари. Из тог разлога, свет после XVII века 
јесте скуп многих бића и догађаја чији циљ постојања, премда није ва-
жан, није више ни јасан. У таквом научном амбијенту, људски живот као 
део целог универзума почиње да губи смисао (Halilović, 2013: 104).

Од почетка цивилизације, човек жели да олакша своју егзистенцију, 
тражи сигурност и заштиту од егзистенцијалне неизвесности. 

Човек данашњице се налази на згаришту урушених „изама”– покрета, 
идеологија, филозофских и религијских система који теже да олакшају 
стање човека и који, као утеху и крајњи одговор уместо слободе и исту-
пања из илузије, нуде краткотрајну срећу кроз задовољавање фиктивних 
фабрикованих потреба док се клања новом богу Сунца - Конзумеризму. 
Савремени човек је дубоко хипнотисан, и „тромо трепће окицама” док 
кроз ружичасте наочаре општи са својим новим богом преко сакралног 
субјекта Новог Доба – телешопа.

Међутим, човеку је, као свесном бићу, тешко да поверује у неки виши 
смисао људског бивства уколико живот није више од оног што видимо и 
уколико изнад хаоса и неизвесности не постоји матрица смисла која га 
обавија, која је неподложна промени и која је утемељена као вечна.

„Човек који је заборавио смрт, определивши се за оно што му даје 
темељ и смисао бивствовања, није досегао само аутентичност, него и 
зрелост. Зрелом човеку не приличи да се плаши смрти, нити да бивствује 
ка њој скрштених руку, а поготово да о њој непрекидно наклапа или јој 
истрчава у сусрет” (Брдар, 2015: 161).

1.Световиусудару: 
Интуицијаинаучносазнање,морфологијаисторије, 

дубокосазнавање.функцијамита

У самом корену проблема налази се објектификација. У раздвајању 
субјекта од објекта, објекат се екстернализује и подвргава условима 
простора и времена, бивајући тако одређен као квантитативни предмет 
мерења: објекат очвршћава. Стога је научна филозофија историје неа-
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декватна, јер се екстерно и научно утврђивање историје своди на занема-
ривање слободе; ипак, сам садржај историје представља слободан и неза-
висан предмет истраживања. У научној парадигми, 'историја се своди 
на пуки дух себе саме' Берђајев закључује: „Нема решења филозофије 
историје све док знање представља објективно стање из којег је уклоњен 
субјекат” (Berdyaev, 1938: 47). Потребно је наћи другачија парадигму за 
објашњење историјског процеса.

Како онда овај други вид спознаје приступа објашњавању и разуме-
вању исто ријског процеса? Шпенглер пише да се историјски догађаји у 
великој мери не могу одредити спецификацијом, дефиницијом или до-
казом, и да се њихово дубље разумевање може постићи кроз осећање, 
искуство и интуицију. Интуиција је овде кључна реч, која целокупно 
смисаоно и перципирано окружење раствара у бесконачности мистери-
озних односа. Ипак, таква интуиција превазилази пасивну, емпиријску 
опсервацију историјског феномена. Интуиција дозвољава уважавање 
конкретног сингуларитета историјских догађаја, за разлику од уопшта-
вајућих концепата.

Историјско знање за Шпенглера је симболично, при чему симболе 
посматра као трагове које је историјски процес оставио у свету. Међу-
тим, Шпенглер не помера симбол изван онога што он представља, нити то 
претендује: „За њега, крајње историјске истине вребају дубоко у домену 
изван реконструкције” (Hughes, 1991). Шпенглер је заокупљен питањем 
повезивања различитих историјских феномена без улажења у дубински 
проблем унутрашње хомогености свих аспеката.

На тај начин се, Шпенглерово сазнање историје одриче свих права на 
апсолутну истину, изван емпиријског. У Кантовој интерпретацији, оно 
се ограничава само на феноменолошку област: историјско знање се мора 
усмерити искључиво на феномено лошку област. Шпенглер је свој метод 
назвао 'Морфологија светске историје' и он представља компаративну 
студију феноменолошких форми догађаја који се налазе у различитим 
културама (Berdyaev, 1939). Оба, сазнање историје и сазнање природе, 
се баве истим емпи ријским доменом; али имају другачији модалитете 
сазнања: Први кроз интуицију, а други кроз узрочно-последичне законе. 
Кључ који Николај Берђајев предлаже филозофији историје је неод-
вајање субјекта и објекта. 

Сазнање без разликовања субјекта и објекта, без екстернализације 
објекта и њего вог подвргавања научном утврђивању, омогућава разу-
мевање чиниоца слободно креи рајуће историје. За Берђајева (као и за 
Канта), овај вид недетрминисане слободе, који је неопходан истинској 
филозофији историје, постоји само у ноуменалној стварности изван 
феномена. 'Историја' по својој природи није феноменолошка већ дубоко 
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онтолошка. Она има своје корене у одређеним, дубоким, првобитним 
темељима постојања, истичући такође да циљ историјског сазнања и 
филозофије није природно већ натприродно. У каснијим радовима, 
Берђајев ће говорити о приступању ноумену путем 'интуиције'. У време 
његових радова о Шпенглеру, пре свега Смислу историје, он пише о томе 
да мит представља његов термин избора јер мит није само маштовита 
прича већ он константно задржава своју когнитивну вредност.

Историја за Берђајева не представља објективни емпиријски пода-
так, већ мит. Мит на такав начин 'прераста' у реалност; односно у ствар-
ност другачијег реда од такозваних емпиријских чињеница. Мит пре-
вазилази границе спољашњег, објективног света, откривајући идеални, 
свет чињеница нас релацији субјекат-објекат. Мит не одваја објекат од 
субјекта; уместо тога, у креативном чину, он приступа онтолошкој дуби-
ни иза феноменолошке стварности и бави се слободним и конкретним 
посебностима.

Као и код Шпенглера, филозофија историје захтева симболичне 
слике, које пред стављају извод из пуноће историје. Симболи заузи-
мају посредничку позицију између феномена у којима смо заробљени 
и ноумена који се не могу још увек остварити. Међутим, за разлику од 
Шпенглера, ово не представља негативни симболизам, везан за феноме-
нолошки свет који се никада не може превазићи. Симбол је мост, који 
омогућава приступ истинском смислу и циљу историје који се налази у 
ноуменалној области.

Берђајева филозофија се не задовољава само компаративном мор-
фологијом историјских феномена већ залази у области есхатологије, јер 
сматра да се прогресија не може сматрати историјом будући да јој не-
достаје унутрашња сврха, значај и испуњење.

Шпенглерове и Берђајеве епистемологије су сличне: обе теже да про-
мовишу посе бан облик историјског знања, дајући предност некој врсти 
интуиције над апстракцијом. Међутим, постоји и битна разлика: док 
Шпенглер остаје задовољан са компаративном морфологијом симбо-
личких феномена, Берђајев користи симболички карактер историј ских 
догађаја као мост за приступ дубљем смислу историје. Берђајев, у својој 
верзији њиховог односа, даље разрађује њихову различитост. Он замера 
Шпенглеру да не констр уише било какву врсту онтологије и да не верује 
у могућност онтологије . Он зна само о бићу, о постању, које се манифе-
стује у културама и које се огледа у културама. На тај начин значење 
постојања, сматра Берђајев, остаје за Шпенглера скривено. Удаљавајући 
се од феноменолошке стварности, Берђајев проналази хришћанско зна-
чење ноуменалног царства. Заступа став да историја у потпуности дугује 
своје постојање присуству Христа у самом свом средишту. Шпенглер, с 
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друге стране, нема претензије за оваквим сазнањем. Берђајев оспорава 
Шпенглерове ставове због тога што сматра да Шпенглерова природа није 
религијска и да је због тога он трагична личност јер не разуме религијски 
живот човечанства. 

2.Берђајевотрагањезаслободом

„Називају ме филозофом слободе. Некакав јерарх је за мене рекао 
да сам „заточеник слободе”. И ја сам, одиста, највише од свега, заволео 
слободу. Настао сам од слободе; она је мој родитељ. Слобода за мене 
представља првобитно постојање. Својеврсност мог филозофског типа 
се превасходно састоји у томе што сам „у основу филозофије ставио сло-
боду, а не постојање”. У тако радикалној форми, чини се, то није урадио 
још ниједан филозоф. У слободи је скривена тајна света. Бог је зажелео 
слободу и одатле потиче трагедија света. Слобода се налази у почетку, а 
и на крају света. У суштини, ја сам целог свог живота писао филозофију 
слободе, трудећи се да је усавршим и допуним. У мени влада основно 
убеђење да Бог присуствује и дела само кроз слободу” (Berđajev, 2007). 
Берђајев је био филозоф историје у којој је Христова личност бескрајно 
драгоцена. Христос нам је открио људско Бога. Пре тога смо били увере-
ни, да у Богу нема ничег људског, али о кроз Христа смо дошли до препо-
знавања. Берђајев замишља мистерију Тројства као нешто динамичном, 
за њега је и живот Бога динамичан! Иако, наравно, човек није у стању да 
продре у ову мистерију.

2.1. Велики Инквизитор – да ли има спасења?

У последњих стотинак година дошло је до краха вере у многе више-
вековне традиције: традицију породице и друштвеног живота, традицију 
и институцију владе, економског поретка и религиозног веровања. Како 
године пролазе све је мање и мање чврстих упоришта за која се можемо 
ухватити, мање је ствари које можемо сматрати потпуно истинитим и 
исправним и непромењивим за сва времена. Док пропадамо у амбис који 
смо сами ископали, ношени филозофским ентузијазмом сопствене ауто-
деструктивне технолошке револуције и позитивизма, не постоји сламка 
за коју се савремени дављеник може ухватити.

Берђајев основе за анализу оваквог стања модерног човека и модерног 
друштва у целини, налази у религијског православној филозофији Ф.М. Дос-
тојевског, посебно у „Легенди о великом инквизитору” (Достојевски, 1990) 
чију тему сматра широким приказом читаве историје човечанства. У њој 
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Берђајев сагледава комплетну религиозну филозофију друштва, и узроке 
онога што Бела Хамваш назива „корумпираним бивством”. Дух Великог 
инкви зитора у интерпретацији Берђајева представља само оваплоћење и 
клицу те корум пираности и види га испољеног у различитим обличјима и 
у религији и у државном уређењу, у позитивизму и социјализму.

„Свуда где има туторства над људима, свуда где се води тобожња брига 
о људској срећи и задовољству, брига која иде заједно са презрењем према 
људима и са сумњом у њихово узвишено порекло и узвишено позвање - живи 
тај дух Великог инквизитора. Тамо где се срећа ставља испред слободе, 
где се пролазно ставља испред вечности, где човекољубље устаје против 
љубави према Богу - тамо живи Велики инквизитор. Тамо где се тврди да 
истина није потребна за људску срећу, тамо где се тврди да се и без истине 
о смислу живота може живети,-тамо је опет он” (Берђајев, 1982: 53).

Овде се провлачи и идеја Св. Аурелија Аугустина из прве књиге „О 
Држави Божјој”, по којој се током историје боре синови светла и синови 
таме. Синови таме непрестано лажу с намером да прикрију своја злодела, 
а синови светла се непрекидно боре за опстанак, и пропадају ако се до 
краја не уздају у Бога. 

Христ и Инквизитор су два антипода: први људе хоће да учини сло-
бодним, други хоће да их учини покорним; за Христа човек не живи само 
од хлеба, за Инквизитора нема ничег неспорнијег у људском животу од 
хлеба; Христ је људе учио поносу, а Инквизитор хоће да их убеди да су 
слаби и порочни; Христ је одолео искушењима Нечастивог, а Инквизитор 
директно признаје да он сам више није са Христом, већ са Нечастивим. За 
разлику од Христа, коме је циљ био духовно царство, Инквизитор верује да 
прво треба физички овладати да би се тек након тога духовно завладало. 
„За тај циљ потребна је огромна лаж, тако моћна и сугестивна, оправдана 
добрим разлозима, и уздигнута на ступањ мудрости. Лаж која допушта да 
се дедукцијом изведу многобројне норме и правила за свакодневни живот 
(…) Све ће бити празно, осим главне идеје која окупља и уједињује, а она 
ће бити једна дубока, мрачна, несхватљива тајна, једино вођама позната. 
Да се људи не би временом освестили и упознали своју заблуду (јер ма ко-
лико да су подложни обманама, у њима је присутан пламен жеље да упо-
знају разлог због којег живе), треба их стално држати у заблуди, учити их 
и опомињати на то да дело још није довршено, да ваља истрајати и саче-
кати” (Слободан Томовић). Човекова жеља за бесмртношћу још увек није 
задовољена, а живот је за човека ништа друго до стални покушај негације 
смрти. Да би мисао о смрти била одагнута, човеков живот биће организо-
ван тако да све време протиче у уживању и доживљавању пуноће живота, 
односно, како Инквизитор каже, биће то живот удешен као дечја игра. У 
тој идили од живота људима ће, наравно, бити допуштено да греше: „Они 
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су слаби и немоћни, и они ће нас волети као деца зато што ћемо им дозво-
лити да греше. А ми ћемо им казати да ће сваки грех бити искупљен ако 
буде учињен са нашом дозволом; а дозвољавамо им да греше стога што 
их волимо, а казну за те грехе узећемо, најпосле, на себе. И узећемо је на 
себе, а они ће нас обожавати као добротворе који су пред Богом узели на 
себе њихове грехе.” У монологу Инквизитора садржана је утопија света 
која се зове „сви ми”, света заснованог на рационалистичкој и утилитари-
стичкој филозофији. Он је непријатељ слободе, мрзитељ човека кога жели 
принудно да усрећи. Велики инквизитор се у историји јављао под разним 
маскама – у католичанству, у апсолутизму, у сваком државном уређењу 
заснованом на присили и туторству, односно свуда где се наводна брига 
за срећу човечанства спајала са презиром према том човечанству и неве-
ровањем у узвишене способности човека. За Инквизитора људи су више 
слаби него зли.

Великом инквизитору, који је симбол свеколиког зла у егзистенцији 
и пада и корупције бивства, Достојевски супротставља Богочовека Хрис-
тоса као једини одговор на излазак из таме егзистенцијалног бесмисла. У 
једном од својих писама он каже: „Покаткад ми Бог даје часове савршеног 
мира; у тим часовима ја волим и верујем да и мене воле; у тим часовима 
ја сам формулисао своје „Верују” у коме је све јасно и вето за мене. Ово 
„Верују” је сасвим просто; ево њега: ја верујем да нема ничег дивнијег, 
дубљег, симпатичнијег, разумнијег, људскијег и савршенијег од Христа. 
Са суревњивом љубављу ја говорим себи да не само нема њему слична, 
него и да не може бити. Шта више, ја изјављујем: када би ми неко могао 
доказати да је Христос ван истине, и када би истина збиља искључивала 
Христа, ја бих претпоставио да останем са Христом, не са истином.” 

По Достојевском, Христос је Логос и Логика свега што постоји: он даје 
смисао животу, свету, човеку и свеукупном постојању. Одбацимо ли Хри-
ста, одбацили смо оно на чему свет стоји и ради чега постоји. Бог је стога 
највећа реалност и најближа стварност и за ликове његових романа посто-
ји једна главна мука: „Бог само мучи и мучи”и то је општа тачка њихове 
исповести. Неопирање том мучењу, одустајање од трагања за олакши-
цама, већ херојско прихватање патње као пута ка самоусавршавању је 
истински хришћански однос према животу. Без свести о бесмртности 
душе људски живот и страдања не би имао ни смисла ни оправдања. Из 
вере у бесмртност душе проистиче сав виши смисао живота и жеља за 
животом. Достојевски не може да замисли човека без Бога. Човек постоји 
зато што постоји Бог. Да нема Бога, човек не би могао постојати. „Лична 
бесмртност и Бог су једна и иста идентична идеја”. 
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2.2. У потрази за смислом историје

Слобода је главна тема Берђајеве филозофије. Берђајев је посветио 
цео свој живот стварању и усавршавање филозофије слободе. Слобода 
се односи на креативност, с тим што идеја креативности има много 
шире значење за њега. То је покушај да се постигне нешто веће од на-
ше материјално свакодневне реалности, да не прелази ограничења која 
нaм материјални свет намеће. За Берђајева креативност значи стварање 
нечег сасвим новог што није постојао раније.

Његова основна идеја је да слобода претходи постојању, што ставља 
концепт слободе на највиши метафизички ниво. Берђајева слобода је везана 
веома блиско са његовим верским уверењима. Он каже да је Бог присутан 
само у слободи и делује само путем слободе. Берђајев прави јасну разлику 
између свог концепта слободе и традиционалне филозофске и теолошке 
идеје слободне воље. Његова слобода има много више опште значење.

Берђајев каже да се једино Духом Вечности може тестирати Дух Вре-
мена и једино тако препознавати праве вредности и истина. Дух Христове 
Вечности учи да је човек вечан, да има вечну вредност и да човек не може 
бити ничије средство осим Божје. Стога, Богочовек једини има право да 
доноси крајње судове и нико од људи нема право да ни најгорег човека 
учини средством сопственог самоодржања. Дух Времена за свој модус ви-
венди проповеда гордост. Дух Вечности проповеда смиреност и покајање. 
И то је егзистенцијално распеће и срж дилеме модерног човека: хоће ли 
трагати за срећом кроз самоиспуњење и самозадовољство или ће трагати 
за слободом кроз неговање свести о сопственој несавршености и трагати за 
остварењем у јединству са врховним идеалом пуноће бивства-Христом. 

Пут праведника је богочовечански пут. На том путу није човек мери-
ло свих ствари него богочовек. На том путу се вечност не мери временом, 
него време вечношћу. Достојевски спада у највидовитије проповеднике 
овог пута. За њега је лик Христов једина светлост за све таме људских 
живота, једина утеха за све муке и једини путоказ у свету илузија. „Ми 
на земљи заиста лутамо и када пред нама не би било драгоценог лика 
Христовог, ми би смо се изгубили и заблудели сасвим, као људски род 
пред потоп” (Достојевски, 1965: 371).

За Берђајева спознаја света, спознаја Бога, спознаје тајне - је чин, који 
обухвата целу природи човека, у целини његовог бића! Његова интуи-
ција, његов бол, његова чула, сви су везани заједно. Само тако можемо 
схватити реалност, потпуно, а не само у својим одвојеним аспектима. 

Људи, сматра Берђајев, нису кротко и бесловесно стадо, већ деца Божја 
којима је дослужено божанско позвање, они су способни да прихвате бре-
ме слободе и тако чинећи свој живот испуне смислом. Људска личност у 
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мисли Берђајева је носилац апсолутних вредности и она само кроз неспу-
тану и потпуну слободу може да оствари своју потпуну реализацију. Дух 
инквизитора који је за Берђајева исто што и корупција бивства за Хамва-
ша, у себи носи презрење људског потенцијала пуног остварења кроз сло-
боду. Он константно на егзистенцијалну удицу ставља црвића среће који 
човечанство прескупо плаћа монетом слободе. Дух Великог инквизитора, 
дух корумпираног бивства па и дух модерног доба, љубав према човеку 
замењују контролом човека, једним нео-робовласничким системом и сво-
ђењем човека на пуку функцију службе систему. 

Берђајев каже: „Човек у ватри свог поларитета и динамике остаје 
код њега (Достојевског, прим.аут.) са свом својом дубином, он је неиск-
орењив. Достојевски иде до самих дубина божанског живота заједно са 
човеком. Човек припада дубинама вечности. Целокупно стваралаштво 
Достојевског јесте одбрана и истицање човека. Он до краја признаје не 
само једну природу, божанску или људску, него обе природе: и божанску 
и људску” (Берђајев, 1982: 276). 

Питање којем се Берђајев посебно посвећује је проблем зла у свету. 
Вековима теолози покушавају да оправдају постојање зла у свету којим 
влада Бог. Берђајев не покушава да уради. Уместо тога, он се буни против 
целог овог приступа. Према Берђајеву, зло и патња постоје у овом свету, 
а начин да се превазиђе зло је кроз искупљење и креативност до „царство 
слободе”. Будући да Бог не влада материјалним светом, морао да дође у 
облику Исуса, да спасе човека од греха и зла. 

У потрази за смислом историје, Берђајев покушава да разуме њен 
значај за судбину човека. Берђајев је у разматрању природе историјског 
знања очигледно инспирисан животном филозофијом „Својом унутра-
шњом природом сваки човек је нешто попут великог света – микрокосмос 
који одражава и садржи у себи све стварни свет и све велике историјске 
епохе...” (Берђајев, 1989: 19). Берђајев је веома осетљив на кризу хуманис-
тичке културе и покушава да докаже значај хришћанског приступа ана-
лизи тренутно постојећег стања и њеним коренима. Његова визија исто-
рије је обојена искуствима два светска рата, масовном културом, бољше-
вичком револуцијом, тоталитарним режимима попут комунистичког и 
фашистичког и сматра да су ове појаве узрок губитка вечитих вредности 
и да су биле фаталне за европске традиције. Суморне визије Смрт Бога 
и Пропаст запада које указују на трагичну будућности човечанства зах-
тевале су здрав одговор на делу хришћанске филозофије. Берђајев, као 
одговор, покушава да развије своју верзију хришћанске филозофије исто-
рије засновану на претпоставци о неопходности синтезе хуманизма и 
хришћанства. Увођење нових теоријских приступа у разумевању значаја 
историје, тежи да прилагоди хришћанску филозофију духу времена.
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Истовремено, његов филозофски приступ историји био заснован на 
уверењу да историју и духовног и профаног света и, прожимају реал-
ности. Проблем Светог Тројства и задатак превазилажења зла у оквиру 
светске историје били су у фокусу пажње Берђајева када је покушао да 
развије своје разумевање значења историје. Он је веровао да са доласком 
Духа Светога, или трећег завету, у суштинском смислу јединства Бога и 
човека у току универзалне историје, долазак Христа треба да нађе своје 
највећу израз у идеји сагласја између Бога и човека. 

2.3. Заједница и саборност

За Достојевског, као и за Берђајева, нема спасења без саборности, сви 
носимо свачију кривицу и молећи се за спасење целокупног човечанства, 
досежемо потпуно лично спасење. Без спасења других, изоловано лично 
спасење није могуће, јер други, то смо ми. 

Овакав капацитет пресликавања поретка некорумпираног стања и 
пуног бивства на земаљску раван сматрао се претпоставком одрживости 
и трајања народа на земаљској равни и хоризонталној временској линији. 
У разним традицијама и друштвима, овај капацитет у појединца, који је 
спона између светог и профаног, божанског и људског, времена и вечно-
сти, давао му је врховни ауторитет у дефинисању устројства заједнице, 
друштва и система вредности. Краљеви су били и првосвештеници, про-
роци, сакрални субјекти, представници и заступници бог(ов)а на земљи. 

У хришћанству овај сакрални субјекат је месија, у исламу пророк, у 
будизму – бодистава. Човек духа, припадник браманске касте, једини је 
који може да започне успостављање основног стања у друштву, не запо-
вестима и интервенцијама у хоризонталној равни, већ квалитетом свога 
некорумпираног бивства; присуством и заступањем вертикалног и веч-
ног у темпоралном и пролазном. Из овога проистиче да судбину сваког 
народа усмерава духовна каста. Иако често невидљива и неприметна на 
позорници линеарне историје, духовна каста је једина била и јесте та која 
има могућност стварања света, која оваплоћењем вертикале у хоризон-
талном трајању бивства може вршити трансфигурацију просторновре-
менског континуума, јер располаже Логосом. Трајни животни поредак 
унутар једне нације може остварити само браман.



Боривоје Балтезаревић346

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 8, год. VIII (2016): стр. 335-354

3.ШтаочекиватиодШпенглера?

Пропаст запада је дело које је базирано на цикличној теорији културе. 
Према овој теорији „у развоју културе на постоји еволуција, већ кружно 
кретање”. Оваквом цикличном интерпретацијом тумачења друштвених 
промена Шпенглер заговара да „не постоји ниједна појава од значаја 
која се не би могла наћи у истом положају, на тачно одређеном месту и 
у тачно одређено време у свакој од култура” (Шпенглер, 2003: 172-173). 
Надовезујући се на филозофска сагледавања људске природе која, у јед-
ном песимистичком контексту који поставља на идејама које дају његови 
узори Ниче и Шопенхауер. Шпенглер овако постављене песимистичке 
позиције даље разрађује и фрактално шири и преноси на културу и исто-
рију у свим њиховим, органски дефинисаним сегментима. Шпенглер у 
сваком сегменту своје студије Пропаст Запада задржава доследност у 
оспоравању идеје континуитета у људској историји. Његова аргумента-
ција је усмерена на дискредитовање појма човечанства који представља 
основу за идеју континуитета у историји. По немачком аутору, човечан-
ство нема никакву иманентну сврху као што то немају лептири или ор-
хидеје. Човечанство представља празан појам, ништа више него празну 
реч (Каурин, 2007: 294).

3.1. Тумачење историје

Шпенглер тврди да само интуицијом и уживљавањем у предмет про-
учавања ми можемо адекватно тумачити културу и друштвене промене. 
Немогуће је, по њему, разумети културу, друштвене промене и историју, 
уколико се искључиво користимо стриктним научним методама, јер дру-
штвена стварност припада сфери која је изван домашаја ових метода.

Тако тумачењу историје Шпенглер претпоставља оригиналан, и до 
краја детерми нистички одређен приступ који се карактерише:

-  истовременошћу (као функцију морфологије историје) - која је 
основ цикличних друштвених промена;

-  наслањањем на „морфологију историје” који је лично постулирао;
-  узимањем културе као основне тачке, доживљене у органском 

смислу као феномена који поседује животни ток и која се налази 
у самој суштини друштвене промене. 

Суштина цикличне теорије културе заговара став да не постоји лине-
арни еволут ивни пут и прогрес, већ једна репетиција животног циклуса 
органског система који се, неоригинално, понавља у линеарном времену.
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Читава историја је скуп култура које живе свој животни век, које 
коегзистирају у временско-просторном континууму, и када се културе 
и њихови животни циклуси сагле дају ка пресек заједничких именитеља, 
оно што остаје је један морфогенетски образац културе, безлични архе-
тип који је одраз и структурална основа индивидуалног развојног иден-
титета сваке од настајућих и нестајућих култура. 

Природа и историја, представљају за Шпенглера, два 'могућа начина 
разумевања' феномена (Spengler, 1926: 55). Природно сазнање се заснива 
на 'механичком доживљају света': она се користи 'логиком простора', 
односно узрока и последице, у циљу квантификације објеката (Berdyaev, 
1939: 2). Наука је овде парадигма: свет се раствара у низу бројева, и 
сазнање о свету се своди на њихово мерење. У Шпенглеровој терминоло-
гији, природа - сазнања је знање 'о постајању', чврстог, конкретно одре-
ђеног бића , за разлику од 'постајања' које се никада до краја не може 
спознати.

Шпенглер пише, да „овај механички свет – слика јесте стварни свет, 
што пред ставља тврдњу која се ретко доводи у питање”. Ипак, циљ Про-
пасти запада је управо да критички доведе у питање неоспорну домина-
цију природе – знања у име историје, пос тајање, које се не може истин-
ски спознати кроз науку. Шпенглер истиче разлику између органског и 
механичког доживљаја света, између сликовног садржаја слика и закона, 
слика и симбола с једне стране, и формула и система, с друге, као и раз-
лику између хронолошког и математичког броја. Он такође примећује да 
„у основи жеље да се напише историја научним приступом лежи контра-
дикција” (Berdyaev, 1939: 96).

Налик Шпенглеровој, и Берђајева филозофија историје је заснована 
на захтеву за нову епистемологију историје, с обзиром на то да прео-
влађујући начин спознаје, пр епознат као 'научни', не пружа задовоља-
вајући одговор у овом домену. Берђајев реагује против доминантне епи-
стемолошке парадигме у модерности, која је супротстављена сазнаваоцу 
догађаја, као научнику наднетим над својим експериментом. „Ово само 
служи удаљавању човека, људског духа и историје, чинећи их међусобно 
неразумљивим, неп ријатељским и отуђеним” (Berdyaev, 1939: 17).

Субјекат и објекат су на овај начин постављени у опозицију. Наука не 
фаворизује разраду филозофије историје нити адекватно дефинисање 
историј ског процеса, јер исти укључују раздвајање субјекта и објекта, као 
и искључење предмета разматрања из живота у коме је до тада директно 
учествовао (Spengler, 1926).



Боривоје Балтезаревић348

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 8, год. VIII (2016): стр. 335-354

3.2. Историја и цивилизација

Ипак, Берђајев осим оспоравања Шпенглера због неверовања у хри-
шћанство препознаје и дубљу логичну неконзистентност у Шпенглеро-
вом раду, односно, један вид перформативне контрадикције, која своди 
Пропаст Запада на домен бесмисла. 

Цивилизације представљају за Шпенглера, 'већину спољашњих и 
вештачких стања за која је, човечанство способно'. У пролеће културе, 
када постајање, живот и симболизам превладавају, интуиција, па и тако-
звано историјско сазнање, су лакши. Међутим, са падом у цивилиза-
ције, човек се налази у немогућности превазилажења очврслог света, и 
тако апстрактно, математичко знање нему постаје природније. Шпен-
глер пише у периоду пада, када преовлађује сазнање о природи, док је о 
сазнањима о историји тешко доћи. 

Његова лична филозофија изражава и одражава само западну ду-
шу, и то само ту душу у тадашњој цивилизованој фази у односу на коју 
су њена концепција света, њен практични опсег и њена сфера деловања 
одређени. За Берђајева, Шпенглер је незаинтересован за оно што се 
налази иза симптоматологије цивилизације и помирљиво закључује да је 
такав однос према спознаји и бићу карактеристичан за човека опадајуће 
културе. Уроњен у пад Запада, неспособан да превазиђе сопствени пра-
гматични хоризонт, Шпенглер манифестује цивилизован поглед, задо-
вољавајући се морфологијом уместо есхатологијом. Шпенглер не може 
достићи историјски процес који жели да спозна, јер је већ човек цивили-
зације, човек система и апстракције.

У исто време, Берђајев мора да призна да је Шпенглер такође више 
него само човек цивилизације. Његова свест о неумољивом паду старе 
културе, карактерише се таквом оштрином и таквом дубином увида у 
културу прошлости која није могућа за човека потпуно и искључиво 
одређеног сазнавањем свог времена. Берђајев је морао да призна да је 
Шпенглер неко ко тежи да све превише добро разуме. Он није нови човек 
цивилизације, он је пре, умирући Фауст - човек старе европске културе. 
Он - је романтичар у ери цивилизације. Шпенглер, дакле, поседује 'да-
ровитост слепог човека' - он је Фауст на самрти. За Берђајева, то значи, 
на крају, да иако поседује повремене брилијантне увиде, да Шпенгле-
ров метод као целина и даље остаје одређен цивилизацијом. Шпенглер 
с једне стране, покушава да интуира изван сазнања природе, али са 
друге стране он остаје заглављен у фосилизованој цивилизацији и не-
историјском систему који она прописује. Шпенглер покушава да схвати 
сазнање историје које је, на крају, немогуће за њега.
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Закључна разматрања

За Берђајева, као и за Шпенглера, савремени тренутак је ухваћени у 
периоду културног пропадања. Човек је изгубио везу са темељом бића: 
религијски принцип одгурнут је ка периферији, још од појаве хумани-
зма, када је човек потврдио сопствену површну рационалност Berdyaev, 
1943: 118). Што се Шпенглера тиче, такав пад има епистемолошке после-
дице. Истинска филозофија историје мора бити укорењена у дубинама 
бића како би имала приступ ноуменалној равни где су сједињени субје-
кат и објекат. У цивилизацији, међутим, човек је спречен да досегне те 
дубине, јер је цивилизовани човек престао да разуме тајне космичког 
живота и изгубио способност да комуницира са њима. Човек се препу-
шта неопходности феноменолошког света, схватајући то јединим могу-
ћим обликом стварности, на тај начин симболи губе своју моћ. Цивили-
зација је по својој природи прагматична, анти-онтолошка, механичка и 
фиктивна. Њен аутоматизам, техника и механизми представљају супро-
тност органском, космичком и духовном карактеру свих бића. 

Кључни паралелизам између ово два мислиоца лежи у Шпенглеро-
вом заступању славофилског принципа и тврдњи да ће наредних хиљаду 
година припадати хришћанству Достојевског јер Русија неће ступити на 
путању цивилизације, већ ће следити сопствени пут и судбину , и да је 
способна само за религијску и аутентично духовну културу. Русија је, по 
његовом схватању, млада култура, независна од опадања Запада, и као 
таква, лакше омогућава сазнање историје. Због тога Шпенглер тврди да 
је руска свест у већој мери и дубље свесна културолошких криза и траге-
дија историјске судбине него што су то срећнији људи Запада. 

Берђајев успева да избегне контрадикцију у којој је Шпенглер за-
робљен: он је Рус, и као такав је у стању да достигне дубину знања коју 
цивилизовани Немац, као што Шпенглер, нема шансу да досегне. Шпен-
глерова методолошка употреба морфологије указује на његову позицију 
у цивилизованом свету, а Берђајева афирмација дубље хришћанске ес-
хатологије изражава младалачки руску вољу за спекулацијама. На крају, 
Берђајева националност даје легитимност његовој филозофији историје.

У тумачењу Толстоја и Достојевског, Берђајев говори о правом за-
четнику бољшевизма, Толстоју, који будући да је сав у Западу, није разу-
мео хришћанство. Оно што је замерао Шпенглеру сада замера и Толстоју. 
Њему даље супротставља Достојевског, уроњеног у јеванђеље и духовно 
припадајућим апостолима и пра-хришћанству. 

Шпенглер ипак проговара о Христу и првом хришћанском свету, о 
централности, јединствености и недостижности Христа и еванђеља. Овде 
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он наслућује, али - за разлику од Берђајева, не досеже наду умирућег чове-
чанства: „Хришћанству Достојевског припада наредних хиљаду година”.

Налазимо се на историјској клацкалици на којој се један Рус и један 
Немац боре за признање о схватању суштине хришћанства и разумевању 
историје у контексту Смисла. 

Берђајев је Рус и њему у прилог иде схватање да ће будућа култура 
у правом смислу бити руска, не псеудоморфоза западњачког марксизма 
данашњице и хришћанска. Берђајев је предодређен рођењем (дете мајке 
Русије) и као такав је у стању да достигне дубину знања коју цивилизо-
вани Немац, као што Шпенглер, као дете Запада, нема шансу да досегне. 
Шпенглер тако остаје заробљен у цивилизованом свету без капацитета и 
аспирација да дотакне најдаљу стварност ноумена, а Берђајев, захваљу-
јући предиспо зицији као и жељи за крајњим смислом сазнања трансцен-
дира цивилизацију, стоји лицем у лице са Творцем и сведочи реч из које 
се излио читав појавни свет.

Берђајев се залаже за филозофију човека у чијем су средишту живот, 
љубав и смрт. Човека посматра као средиште пресека два света: света 
коначности и света вечности. Он сваког човека приноси као жртву неком 
будућем времену али јој нуди и спас јер заговара стваралаштво и одго-
ворност насупрот пасивизму. 

Достојевски се целог свог живота бавио човеком. Докучивао га, ула-
зио му у дубину. Највећа слобода која је дата човеку јесте слобода од 
Бога, слобода избора да у Њега верујемо или да не верујемо. Та слобода 
је толико велика, толико страшна да се мери са границама људских 
могућности. Достојевски стаје у одбрану православног поимања људске 
боголикости и из ње проистекле људске слободе. А та одбрана слободе 
Достојевског у најкраћем гласи: Да, човек може у оваквом свету открити 
Бога и своју боголикост! Управо ту слободу ће Достојевски бранити до 
краја, показујући, с једне стране, сву њену тегобност и муку која се гра-
ничи са границама људске издржљивости, али, с друге стране, у пуном 
светлу сву њену величину и кроз Лик Христов - радост откривања тајне 
света и тајне човека. После разноразних анархистичких и декабристич-
ких лутања, Достојевски је открио Христа и никада га се није одрекао.

За Шпенглера су културе органске целине, својеврсне „историјске 
личности”, које свет доживљавају на сопствени, непоновљиви начин: 
Управо због типског, парадигматичног значења „фаустовског опреде-
љења” у периоду настанка и развоја модерне цивилизације, али и због 
бројних паралела између трагичних фигура авантуристе Фауста и За-
падњака, обојице у потрази за бескрајном моћи, Шпенглер је у својој 
књизи Пропаст запада управо западни културно-историјски тип назвао 
фаустовским. Рођење овакве цивилизације везује за тло римокатолич-
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ке западне Европе у 10. веку. Одатле је, ова цивилизација, у наредних 
хиљаду година преплавила читав свет, гурањем фаустовске душе у без-
граничну усамљеност. У вртлогу празне душе и сталном потрагом за њом 
биће упире поглед ка удаљеном и бескрајном простору који покушава да 
обавије око себе. Такво биће изражавало је осећај себе и света по коме 
хода на безброј начина речима, легендама, проповедима...

Берђајев је усвојио Шпенгеров закључак да је судбина Фауста - суд-
бина европске културе. Он не остаје нем пред душом пониклом у Шпен-
глером делу, која цвили под бременом бурних, бескрајних тежњи. У њој је 
био смештен изузетни динамизам, непознат души антике, грчкој души. 
У ери ренесансе, и још раније, у средњовековном препороду, фаустовска 
душа је страствено трагала за истином, док су њене моћи почеле су да 
ишчезавају. У тачно постављеној дијагнози, Берђајев је назирао и њене 
узроке, видевши везу настанка 'фаустовског типа' човека издвајањем, 
преусмеравањем хришћанске душе ка бескрају. Шпенглер фаустовске 
душе не види у било каквој вези са хришћанством. 

Појам историје је у Шпенглеровој интерпретацији у потпуности је 
обесмишљен са аспекта континуитета, линеарног трајања и напретка 
у истом. У том контексту, ни сам појам човечанства није ништа мање 
обесмишљен; оно је ништа друго до случајни садржај егзистенцијалног 
ентеријера у трајању. Овај чин је чин апотеозе културе, где је човечан-
ству одузета било каква моћ и улога у процесу историјских промена. 
Судбински детерминизам у целости поништава људску акцију и остаје 
једини сведок и епилог животних циклуса одвојених култура. 
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ТHEQUESTFORMEANINGANDINDIVIDUALFREEDOM 
– Berđajev versus Spengler –

Summary: Human freedom has always been at the very core of the theoretical 
consideration. No matter how we are interpreting, reflecting upon and expounding 
upon it, it remains the only true gravitational center around which all the crucial 
questions of human existence are circling. We need to consider freedom in utterly 
complex sense, since it holds the absolute importance in the realization process of the 
fullness of personality. It is not a freedom from or for something, neither it is a free-
dom per se, but it is a freedom in its entirety through which an individual its inner 
potential simultaneously actualizes within oneself as well as in the interaction and 
integration with the environment, other people, and ultimately, the whole of exist-
ence. In this pulsation from micro to micro cosmos, from the specific to the general, 
in that very dialogue of dynamic self actualization, one needs to search for the basis 
of human freedom.

This paper researches the understanding and acceptance of freedom in the con-
trasting view, positioning, on one side Berdyaev, as thinker who believe, and on the 
other side, Spengler - deeply sunken in despair of disbelief.
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