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V období mezi dvěma světovými válkami v Evropě začal převládat pesimis-
tický pohled na západní kulturu, který měl svou předehru již například v deka-
dentní literatuře nebo u Nietzscheho. S příchodem první světové války, v němž 
viděl Hobsbawn počátek dvacátého neboli „krátkého“ století,245 zesílily pesimis-
tické tendence, jež byly zpracovány mimo jiné Oswaldem Spenglerem. První část 
Spenglerova díla Untergang des Abendlandes (1918) se stala natolik populární, že 
mezi příznivci nalezneme taková významná jména jako Georg Simmel, Edmund 
Husserl, Max Weber, Karl Jaspers, Benedetto Croce, José Ortega y Gasset, Ernst 
Jünger, Carl Schmidtt, Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, Ernst Troeltsch, 
Theodor W. Adorno nebo Albert Einstein.246 Druhý díl vydaný v  roce 1922 již 
takového úspěchu nedosáhl.247

Spengler měl mnoho obdivovatelů i v Rusku, ke kterému měl osobní vztah,  
a naučil se jazyk, aby mohl číst texty v originále. Jedním z příznivců Spenglero-
vých myšlenek byl N. Berďajev, který se stejně jako většina ruských myslitelů za-
býval postavením Ruska vůči Evropě. Podle Berďajeva se národní povědomí Rusů  
utvářelo z diskusí týkajících se dějinného údělu Ruska, jež se stalo „záhadou filo-
sofie dějin“.248

245 Eric Hobsbawn v knize „Age of Extremes. The short Twentieth Century 1914–1991“ začíná 
dvacáté století rokem 1914, vyhlášením první světové války a uzavírá jej rokem 1991, pádem 
Sovětského Svazu. 

246 Viz G. Marramao, Passaggio a Occidente. Filosofia e globalizzazione. Torino: Bollati Boringhieri 
2003, s. 20; M. Nacci, Tecnica e cultura della crisi (1914–1939). Torino: Loescher 1982, s. 45.

247 V kritice Oswald Spengler in seiner Zeit A. M. Koktanek píše – viz X. Wernerová, Koresponden-
ce Oswalda Spenglera s W. E. Groegerem o ruské literatuře, současných dějinách a sociálních otáz-
kách. Olomouc: Periplum 2004, s. 66: „Ve skutečnosti neexistuje ani jediný pojem, který v druhém 
svazku hraje důležitou roli a už by nebyl vysloven v prvním díle, zvláště ve zhuštěném a význam-
ném Úvodu; a posunulo se i těžiště rozjímání: motivy, jež byly v prvním dílu s geniální lehkostí 
nadhozeny a ohlášeny, jsou v druhém dílu široce rozváděny.“

248 N. Berďajev, Smysl dějin. Pokus o filosofii člověka a jeho osudu. Praha: OIKOYMENH 1995, s. 11.
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Berďajev se začal zabývat problematikou filosofie dějin ještě před vypuknutím 
první světové války, neboť Rusko se otřáslo již po první ruské revoluci (1905–1907), 
během níž anarchismus a atentáty byly na denním pořádku. Příčinu této situace 
viděl Berďajev v ruské inteligenci, mezi níž od 60. let 19. století převládly proudy 
nihilismu, anarchismu, narodnictví a marxismu. Pozitivismus dosáhl prvotní pozi-
ce, utilitarismus se stal centrálním bodem etiky a estetiky a náboženství začalo být 
potlačováno ateismem.

Na počátku 20. století nastal obrat k náboženské filosofii po vzoru slavjanofilů, 
L. N. Tolstého, F. M. Dostojevského a V. Solovjova. V této době, známé také jako 
období „ruské nábožensko-filosofické renesance“, se začala rozvíjet nejen filosofie 
a náboženství, ale také literatura, výtvarné umění a divadlo. Avšak porážkou Ruska 
v rusko-japonské válce (1904–1905) obdrželo ránu vědomí mesiánského postavení 
Rusů, které má své kořeny v moskevském období ruských dějin. Po pádu Byzance se 
stala Moskevská Rus jedinou pravoslavnou říší a to podnítilo propagaci mesiánské 
ideje „Moskvy jako třetího Říma“, kterou vyslovil v 16. století mnich Filofej. Moskva 
tak byla povolána střežit až do posledního soudu pravoslavno-křestanskou tradici 
přijatou z Byzance. Podle Berďajeva „vedle Židů je ruský národ národem nanejvýš 
mesiánským, mesianismus prochází celými ruskými dějinami až ke komunismu.“249

Jelikož neměl komunismus, zakládající se na učení marxismu-leninismu, nic 
společného s carským režimem, jemuž se ortodoxní církev podřídila, stal se největ-
ším konkurentem náboženské filosofie a toho si byli vědomi i protagonisté „ruské 
renesance“. Proto v roce 1909 vyšel sborník Věchi, který se stal ve své době nejpro-
dávanější filosofickou prací v Rusku. Obsahoval kritiku radikalismu a revolučního 
postoje ruské inteligence, která neobstála ve zkoušce první ruské revoluce. 

Mezi autory článků sborníku byl i N. A. Berďajev, který kritizoval nevědeckou 
interpretaci vědeckého pozitivismu. Berďajev nevidí rozpor mezi mystickou vírou  
a pozitivní vědou, protože ruská inteligence chápala vědu jako „materialistické 
dogma“ a „vědecký pozitivismus byl přijat, jako vše západní, v extrémní podobě  
a byl změněn nejen na primitivní metafyziku, ale také na osobité náboženství, které 
nahradilo všechna náboženství předchozí.“250 Vědecký pozitivismus se podle Ber-
ďajeva zabývá zkoumáním pravdy, zatímco v Rusku byla věda ztotožněna s poli-
tickou pokrokovostí a sociálním radikalismem. Tím se vytratil princip objektivní 
pravdy a byl nahrazen „třídním subjektivismem“.251

249 N. Berďajev, N. Ruská idea. Základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. Praha: 
OIKOYMENH 2003, s. 13.

250 Věchi (Milníky). Sborník článků o ruské inteligenci. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2003, s. 26–27.
251 Věchi, s. 29.
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Berďajev požaduje po inteligenci změnu myšlení, ve kterém se organicky spojí 
„pravda-istina“ a „pravda-spravedlnost“, tudíž teorie s praxí.252 V tomto procesu je 
nutná pomoc filosofie jako nadindividuálního „nástroje sebereflexe lidského du-
cha“, která může být aplikována pouze „na půdě tradice univerzální a národní“.253 
Berďajev považoval za hlavního představitele takovéto filosofie V. Solovjova, ale 
jeho myšlení si nezískalo sympatie u ruské inteligence:

Zdálo se, že existovaly všechny předpoklady k  tomu, aby byl V. Solovjov 
uznán za našeho národního filosofa a aby byla na jeho základech vytvořena 
národní filosofická tradice. Vždyť tato tradice nemůže vzniknout na 
Cohenovi, Windelbandovi nebo nějakém jiném Němci, který je ruské duši 
cizí. Solovjovem by se mohla pyšnit filosofie jakékoli evropské země. Ale ruská 
inteligence Solovjova nečetla, neznala a nepřijala za svého. Solovjovova 
filosofie je hluboká a originální, ale nenabízí základy socialismu, je vzdálena 
jak národnictví, tak i marxismu, nelze z  ní pohodlně vytvořit vhodný 
‚světový nástroj‘´ a zdála se jí být cizí, mnohem vzdálenější než ‚marxista‘ 
Avenarius, ‚narodnik‘ A. Comte a jiní cizinci.254

Solovjovovy myšlenky byly velmi blízké Berďajevovi a ovlivnily i jeho úvahy  
o problémech a roli Ruska a ruské filosofie, které Berďajev nepřestal propagovat ani 
po bolševické revoluci. V roce 1922 byl Berďajev donucen novou vládou k emigra-
ci, kterou započal pobytem v Berlíně a ukončil v Paříži. V Berlíně napsal tři ese-
je, jež se pod souhrnným názvem „Nový středověk“ staly jedním z nejproslulejších 
Berďajevových děl. Zde shrnul své úvahy o pádu staré kultury a aktuální světové 
krizi, kterou přirovnal k pádu antického světa. Novověk stejně jako antika jsou 
přirovnávány k racionálnímu dni, který je v cyklickém dění střídán nocí, středově-
kem. Svou dobu označil Berďajev jako přechodnou z denního novověku do nového 
středověku, jemuž nepřikládal negativní význam podle interpretace iluministů jako 
tzv. „temného středověku“, ale viděl v něm náboženskou epochu, která se projevuje 
dokonce i v komunismu:

Náboženství nemůže být soukromou záležitostí, jak tomu chtěl novověk, 
nemohou být autonomní ani jiné sféry kultury. Náboženství se opět stává 
něčím nanejvýš společným, všeobecným a všeurčujícím. Dokazuje to sám 
komunismus. Ruší novověký princip autonomie a sekularity, požaduje 

252 Slovo „pravda“ je v ruském myšlení vymezeno dvěma aspekty: „…spojuje jak aspekt pravdy věč-
né, kterou vyjadřuje slovo istina, tak i pravdy v pozemském životě, tedy obsahu slova ‚spravedlnost‘.“ 
Věchi, s. 45–46.

253 Věchi, s. 39.
254 Věchi, s. 34.
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‚sakrální‘ společnost, ‚sakrální‘ kulturu, podřízení všech stránek života 
náboženství ďábla, náboženství antikrista. V tom spočívá obrovský význam 
komunismu. V tom překračuje hranice novověku, podřizuje se zcela jinému 
principu, jejž nazývám středověkým. Rozklad prostředního, neutrálního 
království a obnažení polárně protikladných principů znamená konec 
nenáboženské epochy novověku a počátek náboženské epochy, epochy nového 
středověku.255 

Na rozdíl od Západu Rusko nezažilo fázi humanismu, proto se novověké racio-
nalistické myšleni a formální logika v tomto státě neuplatnily. Podle Berďajeva Rus-
ko nikdy neopustilo sakrální epochu středověku, tudíž pro interpretaci komunismu 
nelze použít kategorie svobody či rovnosti z období francouzské revoluce, kategorie 
humanistického světonázoru, demokracie či humanistického socialismu: „V ruském 
komunismu se lze orientovat pouze podle hvězd. Abychom pochopili smysl ruské 
revoluce, musíme od novověké astronomie přejít ke středověké astrologii.“256

V době, kdy psal své úvahy o „novém středověku“, se Berďajev v Berlíně setkal 
s Oswaldem Spenglerem, kterého můžeme pokládat za iniciátora rozvoje kritiky 
moderní civilizace meziválečného období.257 Berďajev již dříve diskutoval o Spen-
glerových myšlenkách a spolu s J. M. Bukšpanem, F. A. Stepunem a S. L. Frankem 
vydal v Moskvě v roce 1922 stať pod názvem Osval´d Špengler i zakat Evropy.258 
Avšak osobní setkání se Spenglerem bylo pro Berďajeva zklamáním: „V Berlíně 
jsem se jednou setkal se Spenglerem, avšak setkání na mě udělalo jen malý dojem. 
Jeho zjev se mi zdál velmi buržoazní.“259

První díl knihy Zánik Západu vyšel v Sovětském svazu roku 1923 pod názvem 
Zakat Evropy, avšak vydání druhého svazku bylo již zakázáno. Z  dopisu, který 
napsal Stepun Spenglerovi 6.  prosince 1933, můžeme zaznamenat Spenglerovu 
popularitu v Rusku ještě před ruským vydáním Spenglerova díla:

V zimě 1919/1920 jsem měl v  hladovějící a mrznoucí Moskvě čtyři 
přednášky o Vašem Zániku, které si vyslechlo více než dva tisíce lidí. Poté 
byla kniha o Vás, s příspěvky Berďajeva, Franka a mými, vydaná nákladem 
10 000 výtisků, v Moskvě a Petrohradu rozprodána.260

255 N. Berďajev, Nový středověk. Úvahy o osudu Ruska a Evropy. Červený Kostelec: Pavel Mervart 
2004, s. 22.

256 N. Berďajev, Nový středověk, s. 23.
257 M. Nacci, Tecnica e cultura della crisi, s. 45.
258 X. Wernerová, Korespondence Oswalda Spenglera, s. 67.
259 X. Wernerová, Korespondence Oswalda Spenglera, s. 67.
260 X. Wernerová, Korespondence Oswalda Spenglera, s. 15.
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V článku „Vůle k  životu a vůle ke kultuře“ z  roku 1922,261 Berďajev spojuje 
úspěch Zániku Západu s potřebou poznání vlastního osudu, kterou člověk pocítil 
po dramatickém období zvratů v dějinách: 

Výjimečný úspěch Spenglerovy knihy o soumraku Evropy se vysvětluje tím, 
že svědomí kulturního lidstva byla položena otázka jeho vlastního osudu. 
V době historických zvratů, krizí a katastrof, je vhodné vážně se zamyslet 
nad pohybem dějinných osudů národů a kultur. Ručička na hodinách 
světových dějin ukazuje osudný čas, čas nastupujícího soumraku, doby, kdy se 
zapalují ohně, a vše se chystá na noc.262

Ve svých úvahách o filosofii dějin Berďajev převzal Spenglerovu interpretaci 
termínů „kultura“ a „civilizace“.

Termín „kultura“263 pochází z  latinského slova colere, což znamená vzdělávat, 
pěstit, a jako pojem společenských věd začal v 15.–16. století vymezovat člověka, 
tvůrce kultury, proti přírodě. V 18. století ve Francii začal být pojem kultury na-
hrazován pojmem civilizace, avšak v Německu získaly termíny Kultur, vyjadřující 
přirozenou a instinktivní stránku individua, a Zivilization jako souhrn konvencio-
nálních pravidel, protikladný význam. 

Spengler tyto termíny převzal a změnil jejich pozici z  lineární interpretace 
dějin do cyklického pojetí: termínem Zivilisation Spengler vyjadřoval vrcholné 

261 N. Berďajev, Smysl dějin, s. 11.
262 N. Berďajev, Smysl dějin, s. 148.
263 V běžném jazyce se „kultura“ používá ve významu podobném řeckému paideia (Platon, Aris-

toteles) a latinskému humanitas (Cicero): kultura je dosažena výchovou a vzděláním. V tomto 
významu přešla z antiky do křesťanského středověku, ve kterém se přešlo z pedagogického 
klasického vzdělávání tzv. bonae artes ke svobodným uměním. Středověká kultura měla aris-
tokratický charakter a byla stejně jako antická určena pro svobodné muže, kteří byli schopni 
se věnovat teoreticko-kontemplativním aktivitám. Takto pojatá kultura ztrácí svůj význam 
v období renesance a vyvrcholí v období osvícení, které se kriticky postavilo proti aristokratic-
kému pojetí kultury. Podle osvícenců je rozum nástrojem kultury, a jelikož rozum vlastní každý 
člověk, také kultura je univerzálním vlastnictvím, ne pouze aristokratů. Rousseau a němečtí 
osvícenci (Lessing, Kant) upřednostňují výchovu jako valorizaci původní čisté přirozenosti  
a tím staví termín kultura proti termínu civilizace. Ve Francii 18. století termín civilizace, 
který v předešlém století označoval „dobrý vkus“ nebo „dobré způsoby“, získal osvícenský vý-
znam kultury a stal se výrazem společnosti, jež vyrůstá na ideálech spravedlnosti a rozumu. 
V němčině termín Kultur označoval projev lidské přirozenosti a snažil se vyzdvihovat auten-
tické instinktivní hodnoty individua, a termín Zivilisation vyjadřoval souhrn pravidel a vněj-
ších konvencionálních hodnot. Protiklad mezi termíny Kultur a Zivilisation již jasně rozlišen 
u Kanta, je předáván mezi německými mysliteli až k Schillerovi, Fichtemu, Schopenhauerovi 
a Nietzschemu a dosáhne svého vrcholu v díle O. Spenglera Zánik západu (1918-22) a v eseji 
Th. Manna Úvahy nepolitického člověka (1918).
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období, k němuž společnost přecházela po cyklu Kultur. Navazujíc na Goetheho 
Spengler přirovnává svět k živému biologickému organismu, který má svůj přiroze-
ný vývoj a úpadek a poukazuje na to, že lidem ze západu chybí vědomí relativního 
pojetí dějin.264 V případě dějin se podle Spenglera nejedná o univerzální proces, ale 
každá kultura má své vlastní dějiny. Již v názvu knihy Untergang des Abendlandes 
nalezneme symboliku cyklu ve slově Untergang vyjadřujícím pohyb, který je vlast-
ní hvězdám: Slunce zapadá a vychází tak, jako vychází a zapadá Kultur.265 Každá 
kultura upadá a přechází v civilizaci v momentě, kdy ztrácí svou kreativní energii, 
jež se projevuje ve formách národa, států, náboženství, jazyce, umění, vědě. Veške-
rá kreativní energie jednotlivých kultur je vyjadřována symboly a úpadek nastává 
v momentě, kdy určitá kultura ztrácí schopnost symbolického vyjadřování.266 

Historie nemá být interpretována mechanickým způsobem na základě principů 
příčiny, zákona a systému, ale morfologicky: Vědecká metoda odděluje, klasifikuje, 
Spengler naopak zachycuje analogie, podobnosti, vztahy.267 Každá kultura může 
být studována samostatně, stejně jako samostatně může být studováno zvíře nebo 
rostlina a má také svou duši. Spengler pojmenoval duši klasické kultury, která si 
stanovila za svůj ideál jednotlivá, omezená a smyslová tělesa, podle Nietzschova 
apollinského principu. Do opozice k apollinské duši Spengler postavil duši Faus-
ta, která symbolizuje neomezenost místa. Faustova duše se nalézá v „těle“ západ-
ní kultury a zrodila se s románským stylem. Spengler přímo vyjmenoval příklady 
těchto dvou duší:

Apollinská duše v sobě skrývá sochu nahého muže, statickou mechaniku, kulty 
konkrétních olympských bohů, politický režim jednotlivých řeckých měst, Oidipův 
osud a falický symbol; za symboly Faustovy duše pokládá tzv. umění útěku, gali-

264 O. Spengler, Il tramonto dell´occidente. Lineamenti di una morfologia della Storia mondiale. Par-
ma: Ugo Guanda Editore 2005, s. 43.

265 O. Spengler, Il tramonto dell´occidente, s. XV.
266 O. Spengler, The Decline of the West. New York – Oxford: Oxford University Press 1991, 

s. 87: „Symbols are sensible signs, final, individible and, above all, unsought impressions of definite 
meaning. A symbol is a trait of actuality that for the sensuously alert man has an immediate and 
inwardly sure significance, and that is incommunicable by process of reason. The detail of a Doric or 
early-Arabic or early Romanesque ornament; the forms of the cottage and the family, of intercourse, 
of costume and rite; the aspect, gait and mien of a man and of whole classes of peoples and men; the 
communication- and community-forms of man and beast; and beyond all this the whole voiceless 
language of Nature with her woods and passtures, flocks, clouds, stars, moonlight and thunderstorm, 
bloom and decay, nearness and distance - all this is the emblematical impression of the Cosmos upon 
us, who are both aware and in our reflective hours quite capable of listening to this language.“

267 O. Spengler, Il tramonto dell´occidente, s. XVIII.
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lejskou dynamiku, katolicko-protestantské dogma, velké dynastie období baroka, 
osud krále Leara a ideál Madony, který byl vyjádřen od Danteho Beatrice až do 
epilogu druhého dílu Fausta.

Podle Spenglera existuje ještě třetí druh duše, kterou označuje za magickou  
a která je typická pro arabskou kulturu. Magická duše se zrodila v Augustově době 
v oblasti mezi Tigridem a Nilem, mezi Černým mořem a jižní Arábií, se svou algeb- 
rou, astrologií a alchymií, mozaikami a arabeskami, s kalifáty a mešitami, se svý-
mi svátostmi a svatými knihami perského, židovského, křesťanského náboženství 
pozdní antiky a pozdního manicheismu. Spengler zahrnul Rusko mezi představi-
tele magické duše, která se stala pojítkem kultur s duší apollinskou a Faustovou. 
Ruskou charakteristiku, kterou připodobňuje k obrazu magické duše, Spengler vidí 
v zodpovědnosti jednotlivce za celou společnost. Typický Rus je podle Spenglera 
vědomě či nevědomě následovník Dostojevského,268 kterého klade do protikladu 
k západně orientovanému L. Tolstému: „Tolstoj představuje Rusko minulosti, Do-
stojevskij Rusko budoucnosti. Po celý svůj život zůstal Tolstoj poután k Západu. 
Byl velkým představitelem petrismu, i v momentě kdy ho popíral: protože i toto 
popírání byl jeho západním rysem.“269 

V  jedné z  kapitol „Soumraku západu“, nazvané „Historické pseudomorfózy“, 
Spengler podává příklad Ruska z období vlády Petra Velikého jako příklad histo-
rické pseudomorfózy. Termín pseudomorfóza, jak sám autor vysvětluje, byl převzat 
z mineralogie a označuje přeměnu původního minerálu jiným minerálem, který 
zaujme krystalový tvar předchozího. Něco podobného se dělo během Petrových 
reforem: Ruská duše začala být nahrazována duší Faustovou. Symbolem této pro-
měny se stalo založení Petrohradu (1703), jímž počala pseudomorfóza, která „pře-
dala původní ruské duši cizí formy raného baroka, poté osvícenské a nakonec ty 
z devatenáctého století. Petr Veliký byl fatální pro ruskou kulturu.“270

Spengler staví Tolstého do pozice mezi Petrem Velikým a bolševismem  
a přirovnává ho k Marxovi, Ibsenovi a Zolovi. Bolševismus je podle Spenglera 
extrémní důsledek Petrových reforem, v němž vše metafyzické získává sociální 
tvář.271 

Jako další rozdíl mezi Tolstým a Dostojevským Spengler uvádí jejich rozdílnou 
interpretaci křesťanství: Tolstoj vidí v  křesťanství pouze sociální revoluci, neboť 
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postrádá cit pro metafyziku, zatímco Dostojevskij se nezajímal o sociální reformy, 
neboť „jak by prospělo duši zrušení osobního vlastnictví?“.272 

Berďajev by pravděpodobně nesouhlasil se Spenglerovou interpretací Tolstého 
a Dostojevského. Tolstoj „svým hledáním pravdy, smyslu života, království Božího, 
svým pokáním, nábožensky anarchistickou vzpourou proti nepravdě dějin a civili-
zace patří k ruské ideji“273, zatímco Dostojevskij v sobě „odráží dvojakost ruského 
národa, spojení protikladů“274 a má tendence k  univerzalismu i k nacionalismu. 
Berďajev dokonce označil Dostojevského za spisovatele petrovského období rus-
kých dějin: „Samotný Dostojevskij byl spisovatelem petrovského období ruských 
dějin, je více petrohradským spisovatelem než spisovatelem moskevským, měl vyvi-
nutý cit pro zvláštní atmosféru Petrova města, nejfantastičtějšího z měst. Petrohrad 
je jiná tvář Ruska než Moskva, není ale méně Ruskem. Dostojevskij nejvíce ze 
všeho svědčí o tom, že jak slavjanofilství, tak i západnictví budou stejně překonány, 
přičemž však oba tyto směry vejdou do ruské ideje, jako tomu je vždy v tvůrčím 
překonání (Aufhebung u Hegela).“275

Z těchto Berďajevových citací je evidentní, že nevidí stejně jako Spengler tak 
jasné propojení mezi Tolstým a Petrovou západní orientaci a rozdílná je také Ber-
ďajevova interpretace Dostojevského, kterého nepovažuje natolik vzdáleného od 
Petrových reforem.

Se Spenglerem má Berďajev společnou interpretaci kultur jako organismů ži-
jících svým vlastním životem, která prochází stále stejnými fázemi zrození, růstu, 
dosažení vrcholu a smrti. Berďajev také poukazuje na to, že Spenglerův rozdíl mezi 
kulturou a civilizací byl v Rusku používán již dříve a veškerá kritika slavjanofilů 
byla zaměřena na fázi civilizace, ne kultury:

Spengler pokládal civilizaci za úděl vší kultury. Civilizace totiž vede ke 
smrti. Toto téma není nové, dlouho je máme v povědomí. Je to téma velice 
blízké ruskému myšlení, ruské filosofii dějin. Nejvýznamnější ruští myslitelé 
poznali už dávno rozdíl mezi typem kultury a typem civilizace a vztáhli 
toto téma ke vztahu mezi Ruskem a Evropou. Celé naše slavjanofilství bylo 
prostoupeno nepřátelstvím nikoli k evropské kultuře, ale k evropské civilizaci. 
Teze ‚Západ zahnívá‘ znamenala také, že umírá velká evropská kultura  
a vítězí evropská civilizace bez duše a bez Boha. Chomjakov, Dostojevskij 
a Leontěv se s  opravdovým nadšením hlásili k  velké minulosti Evropy, 
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této ‚země svatých divů‘, k  jejím svatým památkám, k  jejím prastarým 
základům. Avšak stará Evropa zradila svou minulost, zřekla se jí.276

Podle Berďajeva je vůle ke kultuře vystřídána ve fázi civilizace vůlí k reálnému 
„životu“. Tato přílišná organizace „života“ způsobila smrt vyšší duchovní kultury  
a tím nahradila kvalitu kvantitou. Během kulturního rozkvětu je možné uskutečnit 
pouze nové hodnoty, ale v samotné kultuře Berďajev nevidí realizaci nového života, 
nového bytí. Proto touha k životu mění fázi kultury v civilizaci, ve které se snaží 
člověk nalézt život, praxi a sílu. V protikladu mezi kulturou a životem se skrývá 
tragédie kultury a tragédie civilizace.

V článku „Vůle k životu a vůle ke kultuře“ Berďajev vidí jinou možnost proměny 
kultury a tou je náboženská proměna života. Ke Spenglerově fázi kultury a civiliza-
ce přidává ještě další dva stavy směřování lidského ducha: barbarství a náboženství, 
která nejsou nutně návazné a ani vzájemně se vylučující:

V dějinných osudech lidstva lze stanovit čtyři epochy, čtyři stavy: barbarství, 
kultura, civilizace a náboženská proměna. Tyto čtyři stavy nelze chápat 
výlučně v  časové souslednosti, mohou existovat společně, jsou to jistá 
směřování lidského ducha. Jeden z  těchto stavů je však, v  té či oné době, 
převládající.277

Jako křesťanský filosof Berďajev uvádí na příkladu vývoje křesťanství proje-
vy těchto čtyř duchovních stavů. Úkolem křesťanství, které se zrodilo v momentě 
nadvlády římské civilizace, měla být náboženská proměna života. Během období 
svých dějin křesťanství prošlo i dalšími třemi stavy a tím se měnila jeho podoba  
a jeho původní význam slábl. Ve fázi kultury křesťanství naznačovalo pouze sym-
bolicky podobu skutečného života, kdežto v epoše civilizace se křesťanství změnilo 
v „techniku duchovní disciplíny“.278 

Vůle k proměně života hraničí se zázrakem, a jelikož se Berďajev snažil tuto 
vůli probudit v západní civilizaci, vkládal naděje do Ruska, v němž se ještě „skrývala 
bolestná touha po náboženské proměně života.“279 Vůle Rusů ke kultuře nebyla 
protikladná vůli k „životu“, která mířila dvěma směry: „k sociální proměně života 
v civilizaci a k náboženské proměně života, k zázraku v osudech lidské společnosti, 
v osudech národa.“280
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Avšak u Rusů vždy působil silný barbarský živel a náboženská proměna zůstala 
zakotvena v  jakési snivosti. Co ale podle Berďajeva schází nejvíce Rusům, jsou 
kulturní tradice a pragmatická civilizace, které nikdy nedosáhnou stejné západní 
úrovně. Posláním Ruska je náboženská proměna života, ale ruský národ musí ještě 
projít očistnou fází a pokáním, bez něhož by se nemohla uplatnit jeho univerzální 
role, na kterou by jej měla připravit náboženská filosofie dějin, v níž vidí Berďajev 
poslání ruské filosofie.

Na závěr je možno shrnout Berďajevovu a Spenglerovu interpretaci dějin do 
jednoho základního rozdílu a tou je její smysl. Berďajev je řazen mezi existenci-
alisty, ale musíme upozornit, že se jedná o eschatologický existencialismus, který 
je zaměřen na bytí člověka v kontextu konce dějin. Ten u Spenglera nelze najít 
z důvodu neustálé cykličnosti dějin. Berďajev se distancuje právě od Spenglerova 
„morfologického pojetí dějin“, jelikož se Spengler zajímá o bytí tak, jak se jeví 
pouze v kultuře, ale samotný jeho smysl mu zůstává utajen. Přestože Berďajev pře-
bírá Spenglerovu interpretaci cykličnosti „kultury“ a „civilizace“, jejich střídání má 
u Berďajeva svůj konec v náboženské proměně života a tímto propojuje cyklické 
pojetí dějin, které bylo typické pro antické pojetí světa, s lineárním pohledem na 
dějiny, jež má svou tradici v židovských kořenech. 
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