
Одавно сам смислио да напишем ову књигу. Чини ми се да је њена замисаo особита. Оно што
су људи писали о себи обично је веома егоцентрично. У мемоарској литератури то најчешће
нервира.  Аутор  се  присећа  других  људи  и догађаја,  а  говори,  пак,  најчешће о  самоме себи.
Постоји неколико типова књига које се могу писати о себи и своме животу.  Ту је, пре свега,
„дневник“, који аутор води из године у годину, из дана у дан. То је слободна форма успомена,
коју Французи сада посебно воле.  Дневник  Амиела је најбољи пример таквог типа књиге; од
новијих – то је Дневник А. Жида. Постоји и „исповест“. Блажени Аугустин и Ж. Ж. Русо су, што
се тога тиче, дали најбоље примере. Ту су и „успомене“. Непрегледна је литература која даје
материјал за историју:  Прошлост и размишљања Херцена – најсјајнија је мемоарска књига. На
крају,  ту су  и  „аутобиографије“,  које  износе  разне  догађаје  из  живота,  како  спољне,  тако  и
унутарње, у хронолошком поретку. Свим тим типовима књига је циљ да са већом или мањом
истинитошћу испричају  оно  што  се  збило,  оне  желе  да  оставе  трага  о  прошлости.  А  у  ту
прошлост спадају, разуме се, и мисли и осећања ауторова. Моја се књига не може сврстати ни у
један од наведених типова ове врсте литературе. Никада нисам водио дневник. Исто се тако не
спремам да се јавно кајем. Не желим да пишем успомене на догађаје из мога живота и епохе у
којој  сам  живео;  није  ми  то  главни  циљ.  Ово  исто  тако  неће  бити  ни  аутобиографија  у
уобичајеном смислу те речи, а која би говорила о мом животу у некаквом хронолошком поретку.
Ако ово и буде на одређени начин аутобиографија, онда ће то бити философска аутобиографија,
биће то историја духа и самоспознаје. Успомена на прошлост никада не може бити пасивна, она
не може да представља тачну репродукцију,  те  стога увек  изазива сумњичавост.  Памћење је
активно,  у  њему  постоји  стваралачки  елеменат  преображавања,  а  са  њим  је  опет  повезана
непрецизност, погрешка сећања. Памћење одабира: многе ствари ставља у први план, а многе
опет предаје забораву, понекад несвесно, а понекад, опет, сасвим свесно. Моја сећања на живот
који  сам  проживео  и  пут  који  сам  прешао  биће  свесна,  активна,  односно  представљаће
стваралачки напор моје мисли, моје данашње спознаје. Између чињеница из мога живота и књиге
о њима, налазиће се акт спознаје, који ме интересује највише од свега. Гете је написао књигу о
самоме себи са изузетним насловом:  Поезија и стварност.  У њој није све истина, у њој има и
песничког стваралаштва. Ја нисам песник, философ сам. У књизи, коју ћу написати о себи, неће
бити измишљотина, то ће бити философска спознаја и осмишљавање мене самога и мога живота.
Та философска спознаја и осмишљавање не представљају успомене на прошлост, већ стваралачки
чин који се обавља у садашњем тренутку. Вредност тог чина се одређује чињеницом колико се он
уздиже над временом и колико се придружује егзистенцијалном времену, тј. вечности. Победа
над смртоносним временом увек  је  представљала основни мотив мога  живота.  Ова  је  књига
отворено и потпуно свесно егоцентрична. Егоцентризам, у коме увек има нечег што одбија, за
мене  лично  се,  међутим,  искупљује  тиме  што  самога  себе  и  своју  животну  судбину  чиним
предметом философске спознаје. Не желим да разголићујем своју душу, не желим да разоткривам
сировост своје душе. Ова књига је по замисли својој философска, посвећена је проблематици
философије. У питању је самоспознаја, потреба човека да спозна самога себе, осмисли свој тип и
сопствену судбину. Такозвана егзистенцијална философија, чије ми се новотарије причињавају
преувеличаним, поима философију као спознају људског постојања и спознају света кроз људско
постојање. У спознаји самога себе човек се придружује тајнама које остају затворене у спознаји
других. Преживео сам и доживео свет, целокупан светски и историјски процес, све догађаје доба
у коме сам живео као део мог микрокосмоса, као сопствени духовни пут. На мистичној дубини се
све  што  се  одиграло  са  светом,  одиграло  и  са  мном.  И  ту  се  сукобљавам  са  основном
противуречношћу  и  иначе  противуречне  природе  сопствене  личности.  Са  једне  стране,
преживљавам све догађаје епохе у којој сам живео, целокупну судбину света, као догађаје који се
одигравају са  мном,  као сопствену судбину;  са  друге  стране,  мучно  преживљавам отуђеност
света,  апстрактност свега,  сопствено неидентификовање ни са чим. Када бих водио дневник,
највероватније бих непрекидно записивао у њему речи: „То ми је било туђе, ни са чим нисам
осетио спајање, већ поново и изнова само жал за нечим другим, за трансцендентним.“ Целокупно
моје постојање било је под знаком жала за трансцендентним.

Живео сам у епохи катастрофалној како по моју домовину, тако и по цели свет. Пред мојим су
се очима рушили читави светови и старали нови. Имао сам прилике да посматрам несвакидашњу
превратност људских судбина. Присуствовао сам трансформацијама, прилагођавањима и издајама
људи, и то је било можда оно најтеже у моме животу. Из свих искушења кроз која сам морао да
прођем,  изнео сам веру да  ме је  сачувала  Највиша Сила која  није  допустила  да пропаднем.
Обично се  сматра  да  су епохе  које  су јако  испуњене  догађајима и  променама занимљиве  и



значајне,  али  су  то  исто  тако  и  епохе  несрећне  и  мучне  за  поједине  људе,  па  и  за  читава
покољења. Историја не штеди људску личност, те је чак често и не запажа. Преживео сам три
рата,  од  којих  би  се  два  могла  назвати  светским,  две  револуције  у  Русији,  малу  и  велику,
преживео сам духовну ренесансу почетка  XX  столећа, потом руски комунизам, кризу светске
културе, преврат у Немачкој, крах Француске и њену окупацију од стране победника, преживео
сам прогонство и изгнанство, које није завршено. Мучно сам преживљавао језиви рат против
Русије. И још не знам чиме ће се завршити светски потреси. За једног философа је све то било и
превише: четири пута сам био у затвору, два пута за старог режима и два пута за новог, на три
сам године био прогнан на север Русије, доживео сам процес који је претио да ме на вечита
времена протера у Сибир, био сам прогнан из сопствене домовине и, највероватније ћу завршити
свој живот у изгнанству. Истовремено са тим, међутим, никада нисам био политичар. Са многим
стварима сам био повезан, али у самој ствари, ничему нисам суштински припадао, ничему се
нисам  у  потпуности  предавао  –  са  изузетком  мог  стваралаштва.  Дубина  мог  бића  увек  је
припадала нечем другом. Не само да нисам био равнодушан према социјалним питањима, чак сам
и патио због њих, поседовао сам „грађанска“ осећања, али, у суштини, у најдубљем смислу, био
сам асоцијалан, никада нисам био „друштвен“. Друштвени токови ме никада нису у потпуности
прихватали. Увек сам био „анархиста“ на духовној бази, а исто тако и „индивидуалиста“.

Моја је књига написана слободно, она није спутана некаквим систематским планом. У њој
постоје успомене, али то није оно што је најважније у њој. У њој се сећања на догађаје и људе
преплићу са размишљањима и та размишљања заузимају у њој веома много простора. Поглавља
нисам поделио  по строго хронолошком поретку,  како  се  то  обично  ради  у  традиционалним
аутобиографијама, већ по темама и проблемима који су ме мучили целога живота. Од извесног је,
међутим,  значаја  и  поступност  времена.  Једну  од  највећих  потешкоћа  видим  у  могућем
понављању једне те исте теме у разним поглављима књиге. Једино оправдање је да ће се тема
наново јављати у другом контексту и другим околностима. Одлучио сам да се позабавим собом
не само стога што осећам потребу да изразим и дам печат сопственог лика, већ и стога што то
може помоћи постављању и решавању проблема човека и људске судбине, а исто тако и поимању
наше епохе. Постоји такође потреба да се објасне сопствене противуречности. Књиге такве врсте
су повезане са најтајанственијом снагом, силом у човеку,  са памћењем. Памћење и заборав се
смењују. Многе сам ствари привремено заборављао, многе су ствари нестале из моје свести, али
су  остале  скривене  у  великој  дубини  памћења.  Одувек  ме  је  мучио  заборав.  Понекад  сам
заборављао не само значајне догађаје, већ сам заборављао и људе који су играли некакву улогу у
моме животу. Увек ми се чинило да је то лоше. У памћењу постоји сила која васкрсава, памћење
жели да победи смрт. И наступао је тренутак, када сам се поново присећао заборављеног. То
памћење  је  поседовало  активно  преображавајући  карактер.  Не  спадам  у  категорију  људи
опседнутих прошлошћу, окренут сам будућности. Прошлост за мене такође има значење, она као
да  је  испуњена  будућношћу.  Није  ми  својствено  туговање,  карактеристично  иначе  за  људе
окренуте прошлости. Својствено ми је стање жала, што није исто што и туговање. Могло би се
рећи да  сам човек пре драматичан него лирски,  што неминовно мора да се  одрази на  мојој
аутобиографији.  Размишљајући  о  свом  животу,  долазим  до  закључка  да  то  није  био  живот
метафизичара у уобичајеном смислу те речи. Живот ми је био и превише испуњен страстима и
драматичним догађајима, како личним тако и друштвеним. Тражио сам истину, али ми живот
није био испуњен мудрошћу, њиме није владао разум, било је у њему и превише ирационалних и
несвакидашњих ствари. Светле периоде су у моме животу смењивали периоди релативно мрачни
и по мене мучни; периоде успона смењивали су периоди пада. Никада, међутим, ни у каквим
периодима нисам престајао да напето мислим и трагам. Највише бих од свега желео да васкрснем
најсветлије и најстваралачкије периоде мог живота.  Желео бих да памћење победи заборав у
односу на све што је вредно у животу. Једну ствар, међутим, потпуно свесно искључујем: мало ћу
говорити о  људима  који  су били најзначајнији  за  мој  лични живот и  духовни  пут  који  сам
прешао.  За  вечност,  то,  међутим,  најбоље  чува  памћење.  Марсел  Пруст,  који  је  посветио
целокупно  своје  стваралаштво  проблему  времена,  говори  у  завршном  тому  своје  књиге  У
трагању за изгубљеним временом: „J’ avais trop expérimenté l’impossibilité d’atteindre dans la réalité
de qui était au fond moi – même .“ Те бих речи могао да узмем за епиграф своје књиге. Оно о чему
говори Пруст, представљало је искуство целог мог живота. Замисао моје књиге је противуречна
већ и због тога што најповученији човек покушава да разоткрије самога себе. А то је изузетно
тешко. Дискреција ми не допушта да говорим о многим стварима које су одиграле велику улогу
не само у мом спољашњем, већ и у унутарњем животу.



Тешко се може изразити позитивна вредност, добијена дружењем са душом другог човека. Тешко
се може изразити и скривени трагизам живота. Без обзира на западни елемент у мени, осећам да 
припадам руској интелигенцији која тражи истину. Наследио сам традицију словенофила и 
западњака, Чаадајева и Хомјакова, Херцена и Бјелинског, па чак и Бакуњина и Чернишевског (без
обзира на различитост погледа на свет), највише од свега Достојевског и Толстоја, В. Соловјова и
Н. Фјодорова. Руски сам мислилац и писац. И мој универзализам, моја нетрпељивост према 
национализму – руска је особеност. Поред тога, сматрам да сам мислилац-аристократа који је 
прихватио истину социјализма. Називали су ме чак и тумачем „аристократског социјализма“. 
Жеља ми је била да напишем ову књигу са максималном једноставношћу и отвореношћу, без 
уметничког дотеривања. Оно што има карактер успомена и што представља биографски 
материјал – написао сам сувопарно, па чак веома често и схематично. Ти делови књиге били су 
ми потребни да бих описао различитост атмосфера кроз које сам пролазио у историји развоја 
мога духа. Најважније, међутим, у књизи није то, најважнија је самоспознаја, спознаја сопственог
духа и духовних трагања. Не интересује ме толико карактеристика средине, колико 
карактеристика мојих реакција на средину у којој живим.


