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Abstract: Ра истражује фиософско-кутуроошки аспект миси Никоаја 
Берђајева. Човек као биће културе у Берђајевевом виђењу историјског ивања 
његовог кутурног иентитета заузима посено место у нашем осврту на ствара-
ачки опус овог руског мисиоца. Оно што је исто тако веома итно за философију 
културе Никоаја Берђајева, а на штa смо такође оратии веику пажњу у рау, 
тиче се метафизичке перспективе стваралачког назначења људске природе. 
Берђајевеву мисао у овом нашем теоријском сагеавању на све оно што она 
по кутуром поразумева поеии смо на три кучне оасти: дијалектика 
културе, критика културе и смисао стваралаштва. Понасов „Oнос ствара-
аштва (кутуре) према животу (ићу)“ преузет је из Берђајевеве кучне књиге 
о стваралаштву („Смисао стварааштва“), у којој он овај у суштини онтоошки 
онос сматра за најважнији проем XIX и XX века. Нама се чини а је овај онос 
о пресуне важности за разумевање философије културе Никоаја Берђајева, и а 
и његово преиспитивање значајно опринео разумевању цеовите сике света 
и човекове уоге у њему коју нам Берђајев у својим еима нуи.
Key words: фиософија кутуре, стварааштво, ичност, ијаектика кутуре, 
критика кутуре, теургија, метафизика поности, есхатоошки креативизам.

Уво

Потреа за проучавањем кутуристичког аспекта реигиозно-фиософ-
ске миси Никоаја Берђајева (1874–1948) намеће се из чињенице а је 

овај тематски оквир у његовом цеокупном ствараачком опусу најмање 
истраживан. Угавном се, каа је реч о Берђајеву, говори о персонаизму 
као осоеном оеежју његове фиософије егзистенције. Суштинску важ-
ност у својим еима сам Берђајев приаје појмовима личности, слободе, 
стваралаштва и објективизације. Аутори који су се авии његовим еом 
управо су указиваи на њих као на најзначајније за његово интеектуано 
прегааштво.

• otaczvezdan@yahoo.com



104|Живановић, З., Пролем односа сваралашва према живоу... 

Појмови стваралаштва и објективизације ко ових теоретичара 
Берђајевеве миси као а су остаи у сенци појмова личности и слобо
де, што, наравно, не значи а су мање итни. Штавише, стваралаштво 
је основна фиософска преокупација Берђајевевог „умозрења“. У својој 
интеектуаној иографији по називом Самоспознаја он говори о томе а се 
оно најоригинаније у његовој фиософији оноси на појам стваралаштва.1 
Стваралаштво је, по њему, исконско назначење човеково и смисао његовога 
постојања — смисао саме егзистенције.

На самом почетку овогa оека о стварааштву у Самоспознаји Берђајев 
каже: „Тема о стварааштву, о ствараачком позиву човековом — основна је 
тема мога живота“.2 И заиста, ако се мао паживије погеају и размотре 
најитније теме његове фиософије — религија, антропологија, историја, 
култура, етика, гносеологија, онтологоја и есхатологија — виеће се а 
центрано место у њима заузима појам стваралаштва. Берђајев говори о 
новој религиозној епохи стваралаштва, o човеку као стваралачком центру 
васионе који треа а настави о Бога започето стварање, о томе а је сми-
сао историје у њеном ствараачком инамизму — у ствараачком кретању 
ка вечности, o преображају културе, чији је смисао непрестано стварање 
нечега новога и ругачијега у оносу на већ постојеће; о томе а ствара-
аштво у сеи носи етичко значење и а је морални акт, у ствари, ства
ралачки акт. Сазнање за Берђајева у основи има ствараачки заатак, који 
се састоји у изналажењу и постизању истине и смисла. По њему човеково 
биће у свој својој пуноћи мора да се преобрази у стваралачки чин а и реч 
постаа ео, ео живот а живот смисао. Есхатоошку реаност Берђајев 
вии као ствараачки покрет ка ескрају, као вечно кретање кроз бесконач
но стваралаштво.

Берђајев, аке, у оквиру свога поимања човека и његовог општег рушт-
веног и кутурног ивствовања, аи и човека чије ивствовање указује на 
то а је он par excellence homo religiоsus, вии његову уогу стваралаштва 
као најпримарнију — најитнију. Човек је, по њему, пре свега и изна свега 
стваралац, а стваралаштво његова насушна потреа — његова универза-
на мисија у свету, оносно сам живот.

Имајући на уму све ово истраживање смо усмерии на философију кул
туре3 Никоаја Берђајева и на појам стваралаштва као кучан за ауторов 
цеовит „фиософски светоназор“.

Берђајевеву мисао у овом теоријском сагеавању на све оно што она по 
кутуром поразумева поеии смо на три кучне оасти: дијалектика 
културе, критика културе и смисао стваралаштва.

1 Берђајев, Никоај, Самоспознаја, Zepter Book World, Београ, 1998, 179–193.
2 Исто, 179.
3 На српско-хрватском језичком поручју овом тематиком авио се Иван Девчић, в., Девчић, 

Иван, Филозофија повијести и културе Николаја А. Берђајева, Гас Конциа, Загре, 
2010.
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Насов Онтологија културе чини се аекватним, иако Берђајев у осно-
ви има негативан став према „касичној онтоогији“. Међутим, треа имати 
на уму а Берђајев прихвата појам онтоогије у оној мери у којој онтоогија 
поразумева оаст ге се испитује суштина и структура саме стварности. 
Ово нам потврђује његов начени став а „саашњи премет фиософије 
не треа а уе иће уопште, него оно чему и коме иће припаа. То ће 
рећи, оно сушто, суштаствујуће“4 и а „метафизика није ништа руго него 
фиософија уског ивствовања; […]“5. У овом контексту поручје нашег 
истраживања ио и човек као биће културе у теоријској концепцији света 
Никоаја Берђајева.

Понасов „Oнос стварааштва (кутуре) према животу (ићу)“ преузет 
је из Берђајевеве кучне књиге о стварааштву,6 у којој он овај у сушти-
ни онтоошки онос сматра за најважнији проем XIX и XX века. Нама се 
чини а је овај онос о пресуне важности за разумевање философије кул
туре и а и његово преиспитивање значајно опринео разумевању цео-
вите сике света и човекове уоге у њему коју нам Берђајев у својим еима 
нуи.

Дијаектика кутуре

Философија културе као тематски насовена оаст не може се наћи у 
еима Никоаја Берђајева (мисимо на аутономни приступ овој тематици). 
Његова размишања о кутури у мањем роју наазе се као засене цеине, 
а заправо су већином разасута фрагментарно у скоро свакој његовој књизи 
и чанку. Ова чињеница у знатној мери отежава нашу намеру а се направи 
јеан свеоухватни захват у сферу фиософско-кутуроошког озорја овог 
руског мисиоца. Покушаћемо, коико је то у нашој моћи, а што саржајније 
оцртамо контуре бића културе у Берђајевевом виђењу историјског ивања 
човековог кутурног иентитета. Оно што је ове за нас такође веома итно 
тиче се метафизичке перспективе стваралачког назначења људске при
роде, која је за Берђајева неовојива о есхатоошког усмерења света7, што 
престава крајњи омет његове философије културе.

Шта Берђајев поразумева по кутуром јесте итно питање, ез чијег о-
говора не можемо кренути у ае разумевање Берђајевевог виокруга фе-
номеноогичности кутуроошког у историји. Међутим, оговорити на њега 
нимао није јеноставно. Свака заокружена ефиниција унапре и иа 
4 Берђајев, Никоај, Опит есхатолошке метафизике, Правосавни огосовски факутет, 

Београ, 2000, 90.
5 Берђајев, Никоај, „Мој фиософски поге на свет“, Источник XIV–XVI (1995), 49.
6 Берђајев, Никоај, Смисао стваралаштва, II, Логос–Ант, Београ, 1996, 135.
7 „Фиософија историје је неразвојиво повезана са есхатоогијом […], зато што је историја 

суштински есхатоошка.“ Беряев Н. А. Смысль истории, Мысь, Москва, 1990, 28. За 
ову тематику — онос историје и есхатоогије у Берђајевевој фиософији в. ко Rich-
ardson, D. B., Berdyaev’s philosophy of history. An exsistentialist theory of social creativity and 
eschatology, The Hague, 1968.



106|Живановић, З., Пролем односа сваралашва према живоу... 

осуђена на то а „неизоставно нешто изостава“. Оговор, аке, треа ати 
у правцу отворене — конструктивне награње изреченог. У том сучају 
он и у најкраћем гасио а Берђајев по кутуром поразумева све оике 
појавности и пројаве уске егзистенције у историји чију самоитност суш-
тински оређује кореација живот — стварааштво (уметност) — реигија.

Премет његове пажње у контексту историјског развоја кутуре, почев 
о примитивног начина живота првих уи — о њиховог оноса према 
уховном и материјаном, преко оика кутурног живота у организова-
ним зајеницама „вишег реа“, као што су сеоска и граска руштва, јесу 
посено међуоноси кутуре, поитике и реигије у руштвима разних 
профиа и оријентација — у монархијама, аристократији, репуикама, 
социјакомунистичким, уржоаским, емократским и ругим ржавним 
уређењима. Ову проематику Берђајев разматра у оквиру тематизованог 
превреновања разичитих кутурних епоха — ренесансе, романтизма, ка-
сицизма, затим срењовековне, римске, античкогрчке, египатске и ругих 
ревних кутура.

Мотиви кутуре, узроци и посеице настанка, развоја, успона и краја 
разичитих кутура, њихово узајамно прожимање — општи, зајенички 
саржаји сваке кутуре и њихове суштинске разичитости — гавне су 
теме Берђајевевог дијалектичког разумевања културе. Ове се, наравно, 
Берђајев авио и најзначајнијим преставницима ових кутура: Херакитом, 
Оригеном, Григоријем Ниским, Бокачом, Бемеом, Достојевским, Изеном … 
Њихову посеност за свеопшту кутуру света увек је истицао.

Кутурни саржаји усовени инамичношћу повесне зие, манифе-
стују се, по Берђајеву, првенствено кроз онос између човековог уха и 
материје која га окружује (феномен стварааштва и ојективизације), а он-
тоошки их узрокују суоноси Ја–Ти, оносно Ја–Други (сујективизација 
егзистенцијаног искуства).

Духовно начео примарно је за настанак самим тим и за развој сваке ку-
туре. У свему истински вреном Берђајев вии творачке еементе узрокова-
не наахнућем и сооом човековог уха.

На пример, у погаву „Саазан и ропство естетског. Лепота, уметност 
и прироа“ (књига „О човековом ропству и соои“8), Берђајев посматра 
човека у огеау естетике. Његова критика „естетског раи естетике“ у 
уметности, реигији, фиософији, поитици, етици и гносеоогији засно-
вана је на онтоошким увиима. Естетизам, укоико није егзистенцијаан, 
еперсонаизујући је — пороава уместо а преоражава човекову ичност. 
Самооистињавајућа уметност пројавује епоту уха. Она престава 
у ствари ствараачки преоражај живота који кроз „епоту игре, стиха, 

8 Берђајев, Никоај, О човековом ропству и слободи, Књижевна зајеница Новог Саа, Нови 
Са, 1991, 214–221.
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симфоније, сике, вои у вечни живот“9. Егзистенција саме стварности ове 
се разумева као стварааштво, а стварност као таква врхуни у есхатону.

Реативизујући разику између касичног и романтичарског у књижев-
ности и уметности, јер еементи романтизма постоје у касицизму и о-
рнуто, Берђајев указује на то а су они неовојиви о ичности као носиоца 
ствараачког у човеку. Ово значи а је све истински врено у свакој кутури 
ичносно.

Кучни појам за разумевање ове ве епохе, а самим тим кутуре и 
историје цивиизације уопште, за Берђајева управо је појам ичности, који 
у сеи саржи оносе субјективизације и објективизације, кроз коју се 
„отварају есконачност, вечност и потпуна епота“10 (ове је могуће гово-
рити о својеврсном метаестетичком персонализму у философији култу
ре Никоаја Берђајева). У јеном тренутку Берђајев става знак јенакости 
између појмова личности и духа, а оно што их спаја у свезу јеинства јесте 
појам слободе11.

У свом рау „Човек и машина“, разматрајући проем оноса социоогије 
и метафизике технике, Берђајев покушава а установи три развојна степена 
у историји човечанства: природнооргански, културни (у строгом смису те 
речи) и техничкомашински12. У овом контексту Берђајев, ае, испитује 
оносе уха и прирое тражећи егзистенцијане, оносно тееоошке везе 
међу њима. Нарочито је ове примећен и истакнут проем у оносима 
између техничког у цивиизацији и човекове ичности, који је за Берђајева 
у основи исхармоничан, и ге он, из перспективе свога времена, визионар-
ски наговештава „страшну ору између ичности и техничке цивиизације, 
технизираног руштва, ору човека и машине“13.

Човек и његов онос (етички, психоошки, поитички, социјани, естетски, 
гносеоошки, реигиозни…) према сеи, ругоме, свету, прирои и натпри-
роном наазе се у среишту Берђајевевог ијаектичког схватања куту-
ре. Његов приступ кутури у основи је егзистенцијано-персонаистички, 
а фиософско-теоошка оојеност Берђајевеве миси престава јеину 
могућу атернативу за промишање кутуре.

Философија културе Никоаја Берђајева прожета је ијаектиком смиса 
њеног постојања, а у крајњем исхоу оноси се на откривање метафизичке 
реаности у њој, указујући тако на њен коначни — есхатоошки смисао.

9 Н. д., 217.
10 Н. д., 221.
11 Исто.
12 Берђајев, Никоај, Човек и светост, Човек и машина, Проблем социологије и метафизике 

технике, Вевет, Београ, 1995, 7.
13 Н. д., 28.
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Критика кутуре

Констатација а је „најважнији проем XIX и XX века — проем оноса 
стварааштва (кутуре) према животу (ићу)“14 испоава на почетку трећег 
миленијума аксиоошки императив. Овај онтоошки проем јава се, по 
Берђајеву, на „врхунцима кутуре каа човека мучи супротност између тога 
а нешто ствара и тога — а нешто уе.“15 Цивиизација је само проуиа 
овај проем означивши „смрт уха кутуре“. Као техничка тековина која 
је „аеко отиша о свега онтоошког, она је анти-онтоошка, она је меха-
ничка […]“16.

Очигеност кризе кутуре, истиче Берђајев, најизраженија је каа ци-
виизација остварује највећа техничка остигнућа. Овај тријумф цивии-
зацијске моћи на кутурним вреностима посеица је човекове немоћи 
а своју егзистенцију узигне са иоошког и механичког на ниво кутур-
ног начина постојања. За Берђајева ово значи а је криза кутуре истовре-
мено и криза цивиизације — уока и потресна криза иентитета читавог 
човечанства.

Посено се ове чини неопхоним виети у којој мери је философија 
културе Никоаја Берђајева актуена. Као пример за то може нам посу-
жити синтагматски појам култура духа, по којим Берђајев поразумева 
егзистенцију духа у светској историји.

Он, наиме, примећује а је човеков ух непрестано ио ставан на вагу 
свог животног опрееења — ии ка стварааштву, оносно кутури, ии ка 
приагођавању свету. Већина се увек опрееиваа за овај руги пут — пут 
приагођавања свету. На теоријском пану и фиософије разних усмерења 
(позитивизам, материјаизам, критицизам, схоастика, метафизика) кренуе 
су истим путем. За све њих је, како каже Берђајев, „карактеристична покорна 
пасивност уха пре претећим ицем светске нужности, ојаживост уха 
у орани своје соое“17.

Параигматична појава за овај и овакав спутани ух јесте маограђаншти-
на као изразито цивиизацијски феномен. Комуникација маограђанског 
уха креће се на нивоу просечности, у оквиру које се човеков ух показује као 
пасиван. Берђајев сматра а човеков ух потиснут нечим ругим, са стране 
наметнутим, ива саваан својом кривицом, јер не уаже напор а се су-
протстави и превазиђе нужност. Сагасно овоме, произиази закучак а 

„истина пасивног интеекта јеноставно не постоји, она је само интеекту-
ани израз уховне потачености и зависности“18.
14 Берђајев, Никоај, Смисао стваралаштва, II, Логос–Ант, Београ, 1996, 134–135.
15 Н. д., 135.
16 Берђајев, Никоај, „Воа за животом и воа за кутуром“, у: Смисао историје, Крај ре

несансе, Ново средњовековље, Изабрана дела Николаја Берђајева, VII, Бримо, Београ, 
2002, 164–177, 173.

17 Берђајев, Никоај, Смисао стваралаштва, I, Логос–Ант, Београ, 1996, 30.
18 Н. д., 32.
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Интенције изреченог треа тражити у феноменима кутуре руге поо-
вине XX века. Потрошачка ера је поново овеа човека у ситуацију егзи-
стенцијаног изора, овога пута између уксузног и неопхоног. „Кутура 
мас-меија“ (теевизија, фим, музика, интернет…), наизге ненаметива, 
својим оминантним и ако препознативим стиом, пријемчивим већини 
која се увек опрееиваа за онај руги пут приагођавања свету, пресуно 
утиче на јавно мњење, што значи на мишење и на живот широких наро-
них маса. Човек савременог оа постаје тако пасиван сујект виртуене 
стварности, неспосоан а критички сагеа стварност.

Преиспитујући смисао свога времена, Берђајев примећује а је повећани 
интензитет руштвеног живота, параоксано очекиваном, овео о „ек-
стремне инивиуаизације ичности“. Инивиуаизам се у свом грцању 
за сооом ишава истинске соое, јер ичност, по Берђајеву, своју со-
оу пројавује у универзаистичком уху, ок је инивиуаизам анти-
универзаистички. Инивиуаизам овои човека у ропско, несооно 
стање у коме он, роујући иеау соое, заправо негира своју сооу, о-
носно поништава своју уогу у оносу на свет — своју заатост (о Бога) а 
преоражава свет и а, узносећи га ка „нееском“, приаје свету космичку 
имензију. Берђајев посено истиче а „у својој соои и свом ствараашт-
ву ичност не може а уе овојена и оеена о космоса, о васеенског 
ића“19.

У социјаном оквиру, Берђајев истиче као фунаментани проем онос 
између ичности и руштва. Тако се практични руштвени оноси у његовом 
теоријском концепту света показују као кучни за социологију личности. 
Ове се његов став темеи на геишту егзистенцијане фиософије — ич-
ност не може ити аутономна у оносу на руштвену зајеницу, „напротив, 
руштво је ео ичности, њена социјана страна“20. Као мерио руштвеног 
живота Берђајев истиче јеванђески став „а треа ати цару царево а Богу 
ожије“, ге он, у овом хоризонтано-вертиканом оносу вии могућност 
успоставања уских права и соое човека.

Занимиво је, на пример, а Берђајев феномен руштвене кризе не сма-
тра посеицом неостатка основних економских срестава. У питању су 
уи егзистенцијани и онтоошки узроци — криза се јава готово увек 
каа се међууски оноси заснивају на „комуникацији“, а не на „општењу“21. 

19 Н. д., 129.
20 Берђајев, Никоај, „Мој фиософски поге на свет“, Источник XIV–XVI (1995), 51.
21 Иако појмови комуникација и општење, као синонимни, исказују истоветност основног 

значења, ко Берђајева суже а укажу на суштинску разичитост у оносима ивствујућег 
каа је у питању човеков руштвени живот. Дистинкцију (семантичку антиномију) ова 
ва термина могуће је ореити у њиховом контекстуаном значењу. Комуникација је 
појам који је ко Берђајева заснован емпиријски (на основу опажања стварности), а не ау-
тоогично (на основу првоитног — изворног значења). Његов фиософски критицизам 
оноси се на феномен комуникативности — на фрагментарност и површност интерпер-
сонаних оноса у сваконевном животу која узрокује пасивност и отуђеност уског 
уха. Општење је појам који ко Берђајева поразумева онтоошки аспект иентитета 
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Очигено а Берђајев, каа говори о руштвеном животу, има на уму оно 
шта су по истинским животом сматраи оци Цркве, јер и у профаном жи-
воту непрестано инсистира на појмовима личности и заједнице: „Виши тип 
руштва је оно руштво у коме су ојеињени начео ичности и начео 
зајенице (Gemeinschaft)“22.

Питамо се у чему је Берђајев сагеао трагеију „комуникације“ у рушт-
веним оносима. Вероватно у томе што у „комуникацији“ није виео про-
жимање ичности у уави, већ истанцу као посеицу немања истинске 
зајенице међу уима. У „општењу“ је, насупрот томе, Берђајев препо-
знао зајеничарење као пуноћу живота (ове Берђајев на најои начин 
потврђује а за њега појам ичности извире из појма зајенице, што је гав-
на преокупација савремене теоогије).

Берђајев у начеу има негативан став према науци. Ова његова негација 
науке није заснована на оесмишавању научних остигнућа. Напротив, 
он признаје науци опринос, аи искучиво у оменима прироног и меха-
ничког. Пошто је прирони свет окован нужношћу, а наука се првенствено 
ави прироним законима, Берђајев тври а никаа омети у кутури нису 
ии врхунски у оквирима огичког и рационаног, већ у оасти мистичког 
и уховног. Из ових разога његова основна преокупација је превазиажење 
тог и таквог света, оносно руги и ругачији свет — свет истинске соое 
и стварааштва.

У том смису, све светске епохе које је човечанство прошо, ез озира 
на очигеност испоене ствараачке активности у њима, за њега су „пре-
ствараачке“. Јеина ствараачка епоха је она оазећа — која тек престоји. 
Берђајев тиме огашава крај касичне уметности и наговештава ново — 
„транскутурно оа“ које треа а оправа највиши смисао стварааштва. 
Берђајевева критика свеуске кутуре као ствараачки неуспешне није 
у томе што у њој нема еа истинских кутурних врености, већ у томе 
„што кутура у свему учвршћује ошу есконачност, (и) никаа не постиже 
вечност“23 (онос кутуре и есхатоогије).

Чини се о посеног значаја а се размотри и освети Берђајевев онос 
према хришћанству, за који ове, нажаост, немамо простора. Берђајев ника-
а није имао на уму а престава нечије званично учење, нарочито не учење 
цркве, према коме је ио резервисан и у много чему критички распоожен, 
иако је сее сматрао хришћанским мисиоцем (сооним, наравно). Из тог 
разога критика Берђајевевих теоошких спекуација као екисиоошки 
неутемеених нe може ити сврсисхона.

човекове ичности, његово истинско сапостојање са ругим — екстазу — изазак из соп-
ствене самоовоности и егзистенцијано прожимање и огеање у ругом и ругачијем 
о сее.

22 Берђајев, Никоај, „Мој фиософски поге на свет“, Источник XIV–XVI (1995), 48–52, 51
23 Берђајев, Никоај, Смисао стваралаштва, II, Логос–Ант, Београ, 1996, 136.
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Што се тиче Берђајевеве критике хришћанства, она се у највећој 
мери оноси на стварааштво: „Хришћанство је у историји често паао у 
најстрашнији грех […] каа је прогашавао […] стварааштво зарањеним 
и грешним“24. Ово је у ствари критика цркве као институције. На Цркву је 
Берђајев увек геао као на живи — уховни и мистички организам, ок је у 
теоогији увек истицао оно што је о есхатоошког значаја за историју.

Смисао стварааштва

Кучни појмови у философији културе Никоаја Берђајева оносе се на 
феномен стварааштва. Човек, по Берђајеву, кроз сву историју света прожету 
непрестаном инивиуаизацијом и коективизацијом уха, није овоно 
спознао ваститу персонаност, оносно није виео сее у уози аутентич-
ног — огонаахнутог ствараоца. „Антропоикеја“ јесте оквир у који Берђајев 
смешта стварааштво као јеини пут човекове истинске самоспознаје.

Појам иконичности указује на то а је само човек ствараац икона Бога 
Творца и а се његова огоикост, схоно томе, коренито пројавује у ства-
рааштву. Берђајев ове сагеава човека као отворено, инамично иће 
што тек треа а се оствари у својој иконичности, која престава, у ства-
ри, његову генијаност: „Творац је човека створио генијаним (не оавезно 
генијем) и генијаност он мора у сеи открити ствараачком активношћу“25. 
Иентитет човеков, аке, поразумева његово основно назначење о стра-
не Творца — његову заатост, а она се састоји у томе а настави започето о 
Бога стварање („осми ан стварања“26).

Прожимајући у сеи физички и метафизички свет, као својеврсна тач-
ка пресека ова ва света, човекова мисионарска уога у историји остварује 
се, схоно свему овоме, првенствено у стварааштву. Човек је „инамич-
ки, ствараачки центар васеене“27. „Прворони грех“ ии „па човеков“ 
означио је не само преки зајенице са Богом већ и гуење соое и 
ствараачке моћи на прироом — ропско стање човековог уха о стра-
не прирое, што значи а о таа историју човечанства оређује човек као 

„свргнути ваар прирое“28. У овој чињеници Берђајев вии проем истин-
ске ојективизације материјаног у ствараачком чину. Аутентично ства-
рааштво поразумева човекову ојективизацију света, који у сеи саржи 
читав свет. Управо као микрокосмос, човек је среиште васеене, показујући 
тиме а је он „натприрони сујект света“, а метафизичка субјективност, 
по Берђајеву, престава суштину његове ствараачке моћи.

24 Н. д., 143.
25 Берђајев, Никоај, Смисао стваралаштва, I, Логос–Ант, Београ, 1996, 6.
26 Појмом стварааштва у Берђајевевој фиософији ко нас се јеини озино авио Иван 

Девчић, в., Девчић, Иван, Осми дан стварања. Филозофија стваралаштва Николаја А. 
Берђајева, Кршћанска Саашњост, Загре, 1999.

27 Берђајев, Никоај, н. д., 59.
28 Н. д., 57.
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Чини се а и за фиософију, посено за њен антропоошки аспект, ио 
веома рагоцено испитати утицај чувене Демокритове максиме а је „човек 
микрокосмос у макрокосмосу“. У својој „фиософији назначења“, коју нам 
нуи Берђајев, човек „не може а уе јена о многих у низу ствари, он сам 
мора а уе свет“29. Ове се он начено саже са Демокритом, међутим, по 
Берђајеву, човек не само што је „микрокосмос“, он је и „микротеос“ — Бог у 
маом. Виимо а Берђајев човека као ивствујућег става изна ића света, 
и то зог његове огоикости (по снази поруке коју у сеи носи, ово његово 
мишење сагасно је са ставом Св. Григорија Богосова (330–390), који је 
поменуту Демокритову максиму потпуно изокренуо, рекавши а је „човек 
макрокосмос у микрокосмосу“).

„Тајна поа“ је среиште у коме се човек као макрокосмос пројавује у 
свету — микрокосмосу. Ове имамо осоено Берђајевева виђења човеч-
ности и ствараачког начеа у њој које се темеи на појмовима полности и 
сексуалности. Поност као метафизичко поазиште уске прирое оноси 
се на приморијану — анрогину конституцију човека. То значи а је само 
анрогин (мушкарац–жена) потпуни човек, оносно ик и пооије Божје. 
Стварааштво у контексту овога није ништа руго него пона енергија која 
се пројавује у екстази ичности — у изажењу из сее и у сусрету с ругим, 
а тиме и са својим ругачијим ивању. Метафизика полности Никоаја 
Берђајева уави приаје значај космоошке енергије у којој се пројавује 
цеовитост уског ића „јер у истинском поном животу је могуће ати 
читавог сее, аи је немогуће ати ео сее“30.

Берђајев прави итну разику између полности и сексуалности. Пони 
живот човека интензивнији је и свеоухватнији о еротског, што значи а све 
што је засновано на правој уави може се оухватити појмом полности. На 
пример, невиност ии евичанство престава за Берђајева манифестацију 
позитивне поне енергије, никако негацију поа. Невиност је очување поне 
енергије, која је увек уав према некоме ии нечему, за разику о сексу-
аног разврата, који је, наизге, изив поне енергије, а у суштини је „ек-
стремни степен разијања поне енергије, њено отуђење о цеовитог ића 
човековог“31.

Супротно овоме, чин спајања у еротској тајни уави за Берђајева има 
ци метафизичког карактера. У сусрету (спајању) мушког и женског Берђајев 
вии превазиажење инивиуаности, човекову исконску тежњу за својом 

„оееном поовином“, а тиме и за својом цеовитошћу (метафизика сексу
алности Никоаја Берђајева може ити посена тема за истраживање).

Суштинским проемом философије културе Берђајев сматра питање 
„стварати сам живот ии стварати уметничко ео“32. Теург (теургија) јеан 

29 Н. д., 45.
30 Берђајев, Никоај, Смисао стваралаштва, II, Логос–Ант, Београ, 1996, 8.
31 Н. д., 7.
32 Н. д., 46.
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je о кучних појмова који се тиче есхатоошког назначења човека, у чији 
опсег Берђајев смешта уско иће, које „мора у читавој пуноћи свога жи-
вота а се преорази у ствараачки чин“33. Јеино таа — у теургији, између 
човека и уметности ће ити знак јeнакости — каа реч постане ео, ео 
живот, а живот смисао, каа се „у уметнику — теургу оствари ваавина чо-
века на прироом преко епоте.“34. За Берђајева „коначни ци — није епо-
та као кутурна вреност, већ епота као иће“35. Берђајев аке епоту не 
поима искучиво као естетску категорију, већ као егзистенцију ића — као 
начин постојања естетског на онтоошком начеу.

Ствараачка епоха у којој човек треа а се оствари као апсоутни ствара-
ац је она која тек престоји — то је „оа Новог Јерусаима“, у коме ће човек 
своју егзистенцију узићи на ниво постојања Божје егзистенције. Берђајев 
стоји чврсто у уверењу а је стварааштво по својој суштини реигиозно и 
јеино оствариво у синергији — саејству са Богом као Творцем и највећим 
Уметником.

Непрестано инсистирање Берђајева на неопхоности преоражаја посто-
јеће кутуре у нову „транскутуру“, оносно на узрастању тварне приро-
е из саве у саву, има за посеицу нови оик живота човека и свега 
постојећег, а ци је усавршавање у вечности (усавршавање коме нема краја). 
Есхатолошки креативизам36 је појам којим оухватамо ово Берђајевево 
осмишавање уућег оика ивствовања чији је смисао стваралаштво.

Ове морамо посено оратити пажњу на Берђајевев војак поге на 
прироу кутуре. Он је увек критичан према ономе шта кутура јесте, ок 
се његово позитивно вреновање оноси на оно шта кутура треа а уе 
у свом есхатоошком оику. Онтоошки проем је у томе „што кутура у 
свему учвршћује ошу есконачност, (и) никаа не постиже вечност. Кутура 
је само стварање оше есконачности, ескрајне просечности. […] Стварање 
вечности је овођење сваке кутуре о краја, о врхунца“37.

Стварааштво је за Берђајева, као што виимо, онтоошке, а не естетске 
ии психоошке прирое. Преоражај самога ића у уметничко ео, епо-
та не као кутурна вреност, већ као начин постојања — свету ће онети 
превазиажење онтоошког проема између стварааштва (кутуре) и жи-
вота (ића). Овај тријумф ствараачког уха, по Берђајеву, могућ је јеино у 
есхатону.

33 Н. д., 135.
34 Исто, 67.
35 Исто, 63.
36 Ову синтагму, у нешто ругачијем оику („ствараачки есхатоогизам“), први је сковао 

Харер а и њоме указао на крајње усмерење Берђајеве фиософије стварааштва, в. 
Harder, Johannes, „Nikolaj Alexandrowitsch Berdjajew“, у: Tendenzen der Theologie im 20. Jh. 

— Eine Geschichte in Porträts, H.-J. Schultz (ур.), Stuttgart–Berlin–Freiburg, 1966, 137.
37 Берђајев, Никоај, н. д., 136.
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Моги исмо ове назначити још коју тему у Берђајевевој философији 
културе која се тиче стварааштва и у којој је могуће отворити проемски 
концепт за њено ае разматрање (на пример, етика стваралаштва).

Берђајевев етички став такође је персонаистички и састоји се у тежњи 
а се ичносни онос према ругоме истакне као решење етичког прое-
ма. Етика закона, по њему, чини норму — закон вренијим о самог чове-
ка (човек се оноси према закону као према циу а не као среству). Етика 
закона је за Берђајева, у ствари, етика привиа, ге су се они „ори“, који 
се приржавају мораног закона, у стварности често показиваи као „немо-
рани“ (фарисејство).

Етика искупљења је егзистенцијана етика, која „происхои из живог 
уског суштаства, а не из апстрактне иеје ора“38 и утемеена је на аго-
атној уави (Берђајев ове има у виу Христову жртву као израз неизмерне 
уави према човеку и која не разикује оре и зе, јер „Христос није ошао 
раи правеника, него раи грешника“).

Етика стваралаштва Никоаја Берђајева носи у сеи извесну параок-
саност. Каа говори о оносу стварааштва и аскетизма, оносно светости, 
Берђајев истиче својеврсни проем супротности — он каже а су се генији 
остварии у кутури и у стварааштву (у својим уметничким еима), аи 
а се нису остварии у животу (имаи су етички проблем). Светитеи су, 
насупрот томе, остварии савршенство живота, ок су се у естетском смис-
у мао ии нимао оствариваи, оносно имаи су естетски проблем. На 
основу овога Берђајев закучује а је „стварааштво настајао из несавр-
шенства и неостатка“39.

Међутим, како у контексту овога схватити Берђајевеву тврњу а „ства-
раачки акт има морано значење, а морани акт је ствараачки акт“40? 
Огонетање ове параоксаности ко Берђајева најое се вии у његовом 
поређењу Пушкина и Св. Серафима Саровског41. Говорећи о Пушкиновој 
генијаности као посеици његове несавршености и грешности, Берђајев 
његово стварааштво сматра неком врстом оготражитества. Говорећи о 
светитеству Св. Серафима Саровског, Берђајев сматра а је он стварао нови, 
узвишенији живот, преоражавајући на тај начин свет. Тако се генијаност 
стварааштва показује као пут светости, а светитество као пут ствараашт-
ва. За Берђајева оа пута су јенаке врености: „Јенако је врена узвишеност 
светости и узвишеност генијаности“42.

38 Берђајев, Никоај, „Мој фиософски поге на свет“, Источник XXIV–XVI (1995), 52.
39 Берђајев, Никоај, Смисао стваралаштва, II, Логос–Ант, Београ, 1996, 135.
40 Берђајев, Никоај, „Мој фиософски поге на свет“, Источник XXIV–XVI (1995), 52.
41 Берђајев, Никоај, Смисао стваралаштва, I, Логос–Ант, Београ, 1996, 142–144.
42 Н. д., 142.
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Закључак

Берђајевева визија кутуре заснована је на фиософском критицизму 
историјског ивствовања човековог кутурног иентитета. Све вреносно 
у историји кутуре симвоично је и као такво изразито онтичко, аи то не 
може, само по сеи, ити овоно за коначно — егзистенцијано остварење 
кутуре. У кутурним саржајима Берђајев вии оприсутњење иманентне 
метафизичке стварности, која се кроз феномен стварааштва показује као 
покушај овековечења живота. Пошто се кутура не реаизује у овом „узви-
шеном“ смису, она је у начеу промашај своје заатости.

Према животу Берђајев се оноси као према „веикој тајни“, која самим 
тим изражава потреу за откривењем — за пројавом ожанског и оновреме-
ног у ововремени физички свет раи изнаажења крајњег смиса постојања 
свекоике творевине. У инамизму трагања за смисом постојања његова 
мисао, поре очигене реигиозно-фиософске оојености, показује све 
карактеристике интерисципинарности (ако ову можемо схватити као 
интеграцију знања, оносно као тежњу ка свеоухватности спознаје).

Берђајевево истиноискање — трагања за смисом — по је перцепције 
како фиософске, тако и теоошке миси, посено есхатоошког момента. 
Есхатолошки креативизм престава за Берђајева искуство ууће ствар-
ности која врхуни у „новој епохи“ — епохи Духа Светога, „јер живот у Духу 
може итни само вечно ствараачки“43.
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The Ontology of Culture
The Problem of the Relationship of the Creativity (culture) towards 

the Life (being) in the philosophy of culture by Nikolai Berdyaev

This research paper deals with the philosophical and cultural aspect of Nikolai 
Berdyaev’s work. A man, according to Berdyaev, is seen as an entity of culture 

through his historical existence in cultural identity. We will pay attention to this 
with the particular reference to the creative opus of this Russian philosopher. The 
very important part of Nikolai Berdyaev’s philosophy of culture is the metaphysi-
cal perspective of the creative designation of the human nature, which is being 
dealt with closely in our research paper.

The main interests of Berdyaev’s philosophy of culture refer to the phenom-
enon of creativity. Berdyaev thinks that the man has not fully comprehended 
his own personality throughout the whole world history pervaded by unceasing 
individuality and collectivization of his spirit. This means that he has not seen 
himself as an authentic creator inspired by God. Antropodicaea, a term created 
by Berdyaev by the analogy to theodicaea, means that creativity is the only way 
of man’s true self-realization, according to the philosopher.

According to our theoretical perception, we divided the Berdyaev’s concept 
into three main parts depending on the aspect of culture: the dialectics of culture, 
the criticism of culture and the meaning of creativity.

The subtitle “The relation of creativity (culture) towards the life (existence)” is 
taken from the Berdyaev’s most important book about creativity (“The Meaning 
of the Creative Art”) in which he considers this ontological relationship to be the 
main problem of the 19th and the 20th century. We think that this relationship is 
the key for the understanding of Nikolai Berdyaev’s philosophy of culture and 
that its reconsidering will significantly contribute to the comprehension of the 
total image of the world and the man’s part in it as explained in Berdyaev’s works.

 Key words: the philosophy of culture, creative art, person, dialectics of cul-
ture, the criticism of culture, theurgy, the metaphysics of sex, eschatological 
creativeness.
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