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ФРИДРИХ НИЧЕ

I

Фридрих Ниче родио се 15. октобра 1844. у Рекену, близу Лицена, 
у Саксонској, као син локалног протестантског пароха. Кад му је било 
четири године, умро му је отац, па су напустили село и прешли у На-
умбург. Године 1858. ступио је у чувену средњу школу у Пфорти, а 
1864. године уписао се на универзитет у Бону. Првобитну своју наме-
ру да се посвети теологији убрзо је напустио и прешао на класичну 
филологију. Кад је његов професор класичне филологије Ричл пре-
шао из Бона у Лајпциг, Ниче је пошао с њим. Тамо се 1865. први пут 
упознао са Шопенхауеровим списима, који је имао пресудан утицај 
на формирање његовог духа. Године 1868. он се упознаје са Рихардом 
Вагнером, човеком који представља један од најкрупнијих доживља-
ја његова живота, с чијим је именом Ничеово везано нераздвојно.

Године 1869. он бива изабран за ванредног професора класичне 
филологије на универзитету у Базелу и пре докторске хабилитације. 
Те исте године, 17. маја, пада и његова прва посета Трибшену, где је 
Рихард Вагнер живео са својом породицом. Те посете, које су необич-
но зближиле та два човека и инспирисале Ничеа за Рођење трагедије, 
оставиле су дубоког трага на Ничеу и у историји људских односа ва-
же као значајна појава.

Десет дана после прве посете одржао је Ниче своје приступно 
предавање „О утакмици код Хомера“. Већ идуће године изабран је за 
редовног професора. У то време пада Француско-пруски рат и Ниче 
одлази у добровољце као болничар. Године 1871. појављује се Ничео-
ва прва књига, Рођење трагедије из духа музике, у којој Ниче, на њему 
само својствен начин, објашњава смисао аполонског и дионизијског 
феномена у пресократовској Грчкој и тумачи грчки смисао трагедије.

Године 1872. Ниче и Вагнер су у Бајројту. Године 1873. објављује 
он своја прва два Несавремена разматрања: „О користи и штети од 
историје“ и „Давид Штраус“. Ту млади Ниче баца рукавицу Немачкој 
свога времена и објављује рат који га је уистину скупо стао. У „Дави-
ду Штраусу“ он напада филистарски и самозадовољни дух Немачке 
седамдесетих година. Колико га је с једне стране тренутно инспири-
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сала немачка воља за победом у Француско-пруском рату, толико су 
га дубоко сада забринули плодови немачке победе. Ниче, који је ду-
боко германски дух, осећао је Немачку као земљу која нема осећања 
за културне вредности и био је због тога веома забринут. Колико је 
у Шопенхауеру налазио немачког васпитача и учитеља, а у Вагнеру 
немачку реализацију уметничкога духа, толико је исто страховао од 
онога што на другој страни ствара и хоће Бизмаркова Немачка.

Те исте године написао је Ниче свој фрагмент о философији у 
трагично доба Грчке, којим допуњује и употпуњује своју расправу о 
смислу античке уметности. Наредне године појављује се његов трећи 
Несавремени, „Шопенхауер као васпитач“, који уистину представља 
један задатак и један програм; 1878. он објављује четврти Несавре-
мени, „Рихард Вагнер у Бајројту“, кога је Хјустон Стјуарт Чемберлен 
назвао најбољим делом о Рихарду Вагнеру. Писмо којим Вагнер за-
хваљује за спис последње је његово писмо Фридриху Ничеу. Исте 
године долази познанство с Паулом Реом, писцем дела О пореклу 
моралних осећаја, и пријатељство с њим замало што се није свршило 
трагично. Затим дуже одсуство од професуре, зима у Соренту и 
бављење с Вагнером у Соренту.

Године 1878. угледао је света први део афоризама Људско, одвећ 
људско, кад и Вагнеров Парсифал. То је било прво укрштање мачева 
између Ничеа и Вагнера. Из исте је године и Ничеово последње пис-
мо Вагнеру. Те године сналази га дуга болест, душевна депресија, и 
појављује се други део Људско, одвећ људско. Спис Путник и његова 
сенка изишао је наредне године, кад је дошло и до коначног напу-
штања универзитета. Година 1881. доноси нам Зору, која садржи у сли-
ци многа битна схватања потоњег Ничеа и представља врло важан 
преокрет. Круна те реакције од романтизма, под утицајем научних 
студија, дата је у Веселој науци 1882. године. У то време пало је и по-
знанство са госпођом Лу Саломе, посредовањем Малвиде фон Мај-
зенбуг, и низ сплетака и интрига које су Ничеа стале врло, врло ску-
по. Године 1883. појављује се први и други део Заратустре, Ничеовог 
најпознатијег списа, баш у време Вагнерове смрти. Опет једно зна-
чајно укрштање. Ускоро потом, 1884, појављује се трећи и четврти део 
Заратустре, а 1886. Ниче пише неку врсту коментара Заратустри: 
С оне стране добра и зла, и прави први план за своје капитално дело, 
Вољу за моћ, коме је судбина била да остане недовршено. Године 1887. 
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он објављује други део тога коментара Заратустри: Генеалогију 
морала, да олакша разумевање својих мисли. То дело у ствари је 
тумачење извесних термина и појмова који су од кардиналног зна-
чаја у Ничеовој мисли.

Последња година његовог свесног живота, 1888, била је пуна 
грозничаве литерарне активности. Као да је предосећао катастрофу 
која се ближила, Ниче је покушао да у низу полемичких списа каже 
своје мисли у скраћеном облику. Он пише Случај Вагнеров, Ниче 
против Вагнера, списе веома полемичког карактера, који су окре-
нули против њега све његове старе пријатеље, вагнеријанце, који 
нису ни наслућивали о чему се ту управо ради. У ствари, Ниче се све-
тио сам себи за илузије и занос младости које себи није могао опро-
стити. За њима су дошли Сумрак идола и Антихрист, два не мање 
полемичка списа, писана под високом нервном напрегнутошћу, ко-
ју нам може објаснити једино катастрофа која је дошла иза њих.

У Ecce homo, спису којим је мислио да себе растумачи свету и који 
је преко Георга Брандеса мислио да повери Августу Стриндбергу да 
га преведе на француски – говори велика гордост, коју ублажава једи-
но ванредан стил и суптилност извесних анализа и исповедања који 
су заиста ретки.

Почетак 1889. доноси нам потпуно помрачење ума и духа из кога 
му није било враћања све до смрти. Смрт је дошла после дугих го-
дина болести, 25. августа 1900, пред крај једнога века чији је био је-
динствен израз и многострука синтеза. Од тога века, његових про-
блема, његових сукоба, његових контрадикција и тражења, Ниче је 
носио у себи више него ма који други дух тога века, и носио све то у 
повишеној температури једне свести којој је сва та проблематика би-
ла саставни део живота, његов лични проблем, а он био њена жртва.

II

Ми не знамо дејство болести на мисао. Па ипак не можемо пропу-
стити а да нешто не кажемо о Ничеовој, где не смемо ни прећи преко 
њенога карактера, ни допустити да због ње одречемо његову вред-
ност.

Мало је шта познато о последњим Ничеовим данима пред ката-
строфу. Она га је задесила док је живео потпуно сам, у Турину.
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Трећег јануара 1889. године, кад је на тргу Карла Алберта у Тури-
ну видео како неки кочијаш шиба једно старо кљусе, њега обузима 
сажаљење и он се јецајући баца коњу о врат и ту помера памећу. На 
срећу наилази његов газда и с муком га одводи у стан. Укочен и нем 
лежао је Ниче дуго на софи. Кад се пренуо, осећао се као двобог, Дио-
нис и Разапети у исти мах. У посланицама које је тада писао на бриж-
љиво исцртаној хартији стоји: „Ниче хоће да као Разапети уједини 
и влада Европом. Цареви Европе и папа да се 8. јануара састану у Ри-
му. Ја долазим у уторак у Рим“. – Према подацима које је изнео Пор-
дах у Ничеовој катастрофи, од тих писама данас постоје два краљу 
Умберту: „Моме љубљеном сину Умберту“, кога поздравља библијски: 
„Мој мир нека је с тобом“, и изражава жељу да га види „поред његове 
светости Папе,“ предлажући лигу противу Хоенцолерна и Бизмарка. 
Између 3. и 7. јануара написао је читав низ писама пријатељима. У 
писму Георгу Брандесу – с којим је био у живој кореспонденцији то-
ком 1887, и који му је причинио велику радост предавањима о њего-
вој философији у Копенхагену, у зиму 1887/88. године, првим те врс-
те у време када је о Ничеу мало ко знао, а још мање ко мислио на 
њега као философа – Ниче пише: „Пошто си ме ти открио, није ни-
каква вештина наћи ме“, и потписује се „Разапети". У писму Стринд-
бергу, писаном почетком јануара, потписује се „Ниче-Цезар“.

У другој групи писама, писаних Францису Овербеку, пријатељу 
из Базела, и Ервину Роду, писцу класичног дела Психе, учење о бе-
смртности душе код Грка, он се потписује ,,Дионис“. У писму Јакобу 
Буркхарту Козима Вагнер је Аријадна, као што је и у Заратустри. У 
једној цедуљи за Козиму Вагнер стоји „Аријадна, ја те љубим. Дионис“.

Писмо Буркхарту написано је на четири странице и датирано 5. 
јануара. Буркхарт показује то писмо Францису Овербеку, који се 
опет с њим обраћа психијатру доктору Вилеу и овај му саветује да 
одмах пође у Турин. Овербек одлази у Турин, узима Ничеа и води га 
из Турина помоћу једног зубног лекара који га наговара да путује у 
Базел где му се спремају свечаности.

Какав је узрок катастрофе Ничеове, његова помрачења ума?
Према Пордаховим подацима, професор Виле ставио је као ди-

јагнозу „прогресивна парализа“. Не зна се, вели Пордах, да ли је Виле 
ставио ту дијагнозу у почетку или тек после извесног посматрања. 
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Према тврђењу госпође Ферстер-Ниче, професор Виле саопштио је 
доцније Ничеовој сестри да су подаци о њеном брату добивени по-
главито од професора Овербека, који је Ничеа довео у болницу и 
био једини који је могао дати податке, поред Ничеове мајке.

Пордах тако исто помиње како је Ничеова мајка изјавила да је 
један од њене браће умро у болници за нервне болести, а да су сестре 
Ничеовог оца патиле од хистерије.

Извесни писци били су склони да Ничеову болест схвате као на-
следну. На основу изјава Ничеовог пријатеља из Базела, професора 
Франциса Овербека, завладало је било уверење да је посреди наслед-
но лудило, да је Ниче наследио свога оца, који је према тврђењу по-
родице, међутим, умро од потреса мозга после једног фаталног пада 
са степеница. О морбидности свога оца говори нам и сам Ниче.

Ничеова сестра, гђа Ферстер-Ниче – (која је у Вајмару основала 
специјалан Ниче-Архив, и коју је чувени антропозоф Рудолф Штај-
нер упутио у философију њенога брата, а која је иначе много заду-
жила јавност својим трудом око сређивања рукописа и материјала 
и публикације Ничеових дела) – устајући против свију инсинуација 
о тобожњој заражености, приписује његову болест у првом реду 
огромној преморености духа и врло кратковидих очију, поред других 
ствари, као што је употреба извесних средстава против несанице. 
Међу њима она истиче нарочито неко мистериозно јаванско сред-
ство некога Холанђанина. Она закључује да је Ниче услед краткови-
дости могао узети претерано велику дозу тога средства и да би то 
евентуално могло изазвати душевни поремећај.

Лекари су доцније назвали његову болест атипичном формом 
парализе. Доктор Мебијус сматра да је посреди прогресивна парали-
за и на основу Ничеових дела утврђује њене три фазе. Он налази да 
је болест трајала деветнаест година. Појединачни таласи прогресив-
не парализе појављују се први пут половином 1881. Један јачи талас 
диже се јануара 1882. и отада се, вели, стари ниво није више никада 
могао достићи. Године 1883. и 1884. плима се знатно диже, и за време 
док је Ниче радио на четвртом делу Заратустре достиже значајну 
висину. После тога настаје постепена осека; за време писања С оне 
стране добра и зла, настаје поново плима, да се постепено опет дође, 
1887, до стања које је, истина, знатно изнад нормалнога, али је рела-
тивно боље од онога из 1884. године. Најзад са 1888. почиње поново 
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плима, која расте током целе 1888, да се крајем године поново висо-
ко попне и најзад провали насип. Међутим, Харолд Хевдинг не сла-
же се са мишљењем да се фазе болести могу поредити према дели-
ма, а најмање према местима која Мебијус наводи.

Ова дијагноза професора Мебијуса учињена је на основу анализе 
самих дела. Ту би се могла учинити једна примедба: ко може одлу-
чити шта је уистину здраво а шта болесно у извесном делу, и према 
чему ће то утврдити? Може бити да је болестан пораст самоосећања 
донекле ту известан критериј. Али тога је било у великој мери и код 
других.

III

Но поред болести која је одлучила Ничеов крај, било је других 
које су одлучиле његов живот. Госпођа Ферстер-Ниче навела је неке 
од њих, кратковидост и несаницу чак и као могућне узроке ката-
строфе. Прекомерна кратковидост и страховити болови које је она 
повлачила, поремећаји органа за варење, имали су великог дејства 
на његов интелектуални рад. Преморени вид принуђава га на дужи 
одмор, изазива велико физичко страдање и осуђује на осаму. Из фи-
зичких поремећаја, који никада нису били краткотрајни, постепено 
се јавља дубоко осећање за здрављем, за физички јаким и снажним, 
за стомаком који лако и брзо вари, за духом који је као здрав сто-
мак. Здравље постаје симбол читаве једне философије живота, оли-
чење доброга духа и доброга тела. Услед великог притиска и дејства 
које стање тела врши у болести на његов дух јавља се апотеоза те-
ла, придавање претежнога значаја његовим функцијама и величање 
његових врлина. Као реакција на болест јавља се мисао о оправдању 
и примању живота као о херојском подвигу, мисао о примању стра-
дања и свега живота, вечитог рађања и вечитог уништења, мисао о 
примању судбине: не само о приклањању пред неумитношћу него и 
о љубави према судбини. То постаје симбол за један став према све-
ту под чијим се утицајем постепено развија мисао о вечитом вра-
ћању истога у нашем свету ограничених сила и ограничене могућ-
ности комбинација.

Није мање значајан у судбини Ничеовој ни његов отац. Ми смо 
поменули мишљење професора Овербека о наслеђеном лудилу. Ни-
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че је изгубио оца још као сасвим мали дечко. Сећање и паралеле с 
оцем код њега су врло честе. Нема сумње да у Ничеу има црта мор-
бидности које подсећају на оца. Али интересантно је да је он са-
чувао најлепша сећања на баш тога и таквога оца. О томе нам он 
вели:

„Мој отац умро је са тридесет и шест година; био је нежан, љуба-
зан и озбиљан, као биће одређено само за пролазност; пре добро-
стиво подсећање на живот, него живот сам. Сматрам као велику 
предност што сам имао таквог оца: чини ми се, штавише, да се тим 
објашњава све што иначе имам предности – рачунајући ту и живот, 
велико да за живот. Пре свега, да мени не треба никакве намере, не-
го само нешто чекања, да преко воље уђем у свет великих и деликат-
них ствари: међу њима сам код куће, моја најунутрашњија страст 
постаје тек тамо слободна. Да умало за ту предност нисам животом 
платио, није сигурно јефтин обрачун. – Да би се само нешто од мог 
Заратустре могло разумети, морају се можда имати исти услови 
какве ја имам: бити једном ногом с оне стране живота.“

Ничеова усамљеност и неразумевање на које је наилазио, самоћа 
по нужди и по неопходности, имали су неоспорног утицаја на ње-
гов развој. У Немачкој он наилази на мало разумевања, и што се 
даље иде, хладноће је било све више. Његово прво дело, Рођење тра-
гедије, изазива не малу критику. Свога Заратустру он једва може 
послати неколицини људи. Његови покушаји стварања дубљих веза 
остали су без резултата. Једино велико пријатељство, с Вагнером, 
завршило се трагично. Што је више залазио у године, то је више 
осећао притисак своје осаме. Од те осаме он је хтео направити вр-
лину. Томе је најбоље сведочанство његов Заратустра. Самоћа, по-
влачење у себе, свакако му је било средство за дубље понирање у 
ствари. Али тиме није био решен проблем његова животног задатка.

Са неког вишег становишта, ми бисмо могли назвати Ничеову 
философију реакцијом на сопствена ограничења и недостатке. Мо-
тиви који су њега подстицали да велича и цени једно, а куди и нипо-
даштава друго, стајали су у блиској вези са његовим стањем. Он је 
патио од велике гордости. Оно што он назива „патосом дистанције“ 
било је у ствари жеља и свест да се осећа и да буде нешто друго. Гор-
дост је била и штит и препрека. Уосталом, чини се да то двоје, осам-
љеност и гордост, често иду заједно и расту напоредо. Гордост му је 
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била штит од људи и од онога што из додира с њима може доћи. ,,Ја 
сам одвећ горд, вели Ниче у једном писму, да верујем да ме ко може 
волети. То би управо претпостављало да зна ко сам ја. Тако исто ма-
ло верујем да ћу икога волети; то би претпостављало да сам негде 
нашао човека који би ми био раван, што би било чудо над чудима.“

Ничеу је годило да слуша причу како је његова породица поре-
клом од пољских грофова Ниецки. Он неће да је само Немац. Он би 
хтео да је властелин чија једна реч вреди више но сва већања сабора. 
Он се вечито отреса и отима. Њему недостаје она мирноћа и сабра-
ност која га је највише привлачила код Гетеа. Кључ његове фило-
софије вечитога постајања и вечитога превазилажења достигнуто-
га, претпостављања бивања бићу, лежи у немогућности да се остане 
при истом на дужи рок. По својој структури Ниче је био сав немир, 
треперење, егзалтација, патос, јер је то наметао његов психофизи-
олошки склоп.

IV

У Ничеовом духовном развоју било је неколико фаза, које се 
огледају у његовим делима. Његово прво дело, Рођење трагедије из 
духа музике, много је карактеристичније за самога Ничеа, за његов 
однос према свету и за схватање античкога духа, неголи чак и нека 
његова зрелија дела, јер је уметнички и херојски став према животу, 
који остаје вечити рефрен његова живота и његове мисли, ту добио 
свој најбољи израз. За Ничеа је савлађивање песимизма и објашње-
ње разлога који га вежу за живот, и који уопште могу човека везива-
ти за живот, остало у суштини његов животни задатак. Потреба за 
оправдањем и за примањем живота код њега је била утолико већа 
уколико је у њему било јаче осећање потпуне препуштености чове-
ка његовој сопственој судбини и коначне зависности његове вред-
ности од онога што носи у себи.

Значај који је античка Грчка имала за Ничеа не огледа се само у 
решењу проблема живота, него и у томе што је она дала прототип 
борбе сила у човеку. Разлози опадања античкога духа, које Ниче ви-
ди у победи разума над животом, у победи Сократа над античком 
трагедијом, за Ничеа су остали разлози сваке декаденције животних 
сила и опадања сваке културе. Животна драма Грчке за њега је сим-
бол опште животне драме. У томе је њен светскоисторијски смисао. 
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Став према грчкој трагедији и према Сократу одредио је потоњи став 
Ничеов према великим проблемима. Ако је тај став и покушај ре-
шења проблема живота помоћу уметности био романтички, онда је 
Ниче у суштини остао романтик до краја свог живота.

Како се тај став огледао у односу према другим проблемима, Ни-
че је то показао у својим Несавременим разматрањима, која су модел 
доброга стила и његовог необичног смисла за пресудна питања кул-
туре. Тамо се у разматрању историје већ истиче идеја великог чове-
ка и његовог односа према историји, идеја коју Ниче нешто доцније, 
у своме спису Људско, одвећ људско, преноси на услове прогреса жи-
вота. Његов аристократизам у разматрању тих услова и функције 
класа налази тамо свој израз. Подела човечанства на два сасвим раз-
личита типа, чија је подвојеност услов правога напретка, доцније ће 
у Ничеовим мислима постати услов стварања највишег типа којим 
се правда живот, типа натчовека.

Изучавање природних наука, чији је први плод дело Људско, од-
већ људско, постепено потискује опште идеје културе, и Ниче усред-
сређује своју пажњу на проблем морала. Сад се први пут сусрећемо 
с његовим моралним скептицизмом и релативизмом, који ће оста-
ти једна од карактеристика Ничеовог коначног схватања света. Де-
ла овога доба, све до Заратустре, носе печат прибирања, разби-
стравања и припреме. У Зори и Веселој науци већ звуче тонови који 
ће тек у Заратустри доћи до пунога изражаја. Став према Шопен-
хауеру и Вагнеру подвргава се критичкој анализи. Али и мисао о ве-
читом враћању истога, која ће после у Заратустри добити централ-
но место, појављује се тамо први пут. После дуге и мучне болести 
јављају се знаци опорављања. Ничеа постепено обузима нова вера 
у живот, и песнички дух у њему, који је годинама држао спутан и си-
лио га да се подреди критичкој анализи стварности, добија у Зара-
тустри своја највиша оваплоћења. Као апотеоза живота Зарату-
стра је сведочанство необичне песничке снаге и покушај да се кроз 
поезију и екстазу саопшти задња мисао о животу и да се да читав 
један поглед на свет. Заратустра представља згушњавање визија и 
доживљаја и неку врсту пресека за сву дубоко интимну стварност 
осећања и мисли која се постепено скристализавала у Ничеу кроз 
деценију духовне напетости.
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У тој кристализацији две идеје водиље осветљавају Заратустрин 
свет: идеја натчовека и идеја вечитог враћања истога. Једном кругу 
изабраних старац Заратустра саопштава своју мисао о доласку нат-
човека. Као што је некада Јован Претеча најављивао долазак Хри-
ста, тако сада Заратустра најављује долазак века натчовека. Човек је 
нешто што се има превазићи. Он је само прелаз. Што је мајмун у 
односу према човеку, то је човек у односу према натчовеку. Натчо-
век је слика једног новог типа живота.

Из радости сазнања тајне живота Заратустра силази с планине 
да људима саопшти велику вест, да осветли људски живот новом 
надом у будућност и новом вером у живот. Из сопственога прима-
ња живота он проповеда нову веру у живот. Та вера у живот логич-
но води примању свега живота, а примање свега живота показује се 
потпуно тек у афирмацији бесконачнога трајања живота, постаје 
нова формула за бесмртност. Тежња људске радости да буде вечи-
та добија свој израз у уверењу да је та вечитост обезбеђена приро-
дом нашега света који садржи у себи ограничен број могућности, 
што условљује вечито враћање истога.

Да Заратустра није могао бити дефинитивна књига, нико није 
боље осетио од самога Ничеа, који се убрзо после појаве Зарату-
стре осетио принуђен да му да коментаре. Тако су се појавила дела 
С оне стране добра и зла и Генеалогија морала, која су указала на не-
решене проблеме на којима почива идејна зграда Заратустре. Пре-
лаз на идеје ових дела ипак је био нагао. Док је Заратустра апотео-
за живота и великог човека као највишег смисла живота, кроз ова 
два дела веје известан историјски песимизам. У њима Ниче поку-
шава да објасни како је у историји дошло до тога да нижи постану 
господари, откуд то морално и социјално двојство, и који би био пут 
у један нов ред ствари. Тако ова два дела постају основица за један 
нов задатак који намеће ход Ничеових мисли. Стварање нових та-
блица вредности, које тражи Заратустра, јавља се као потреба то-
талног преоцењивања свију вредности. Оно што је у Заратустри 
саопштено као визија добија облик проблема чије ће решење Ниче 
покушати да нађе у оквиру свога дефинитивног дела коме ће воља 
за моћ бити подлога.

Идеја воље за моћ зачела се у Ничеовом духу врло рано, док је 
још био младић, при посматрању германских трупа у покрету за 
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време Француско-пруског рата: њихова готовост на борбу и на смрт, 
обиље животне снаге која их је носила далеко изван граница борбе 
за живот и за опстанак, њихова воља да буду господари и победници 
или да пропадну, дали су Ничеу идеју воље за моћ. Тако је мисао 
која му је дошла од Шопенхауера: да је суштина нашега света воља, 
не идеја, добила нов облик и постала извор новог стваралачког на-
дахнућа.

Први песнички израз ова мисао о вољи за моћ добила је у Зара-
тустри:

„Где год сам нашао живот, налазио сам вољу за моћ, и још у во-
љи слуге нашао сам вољу да постане господар.

,,Да јачем служи слабије, на то га приволева његова воља која 
хоће да буде господар над још слабијим: тога задовољства оно се не 
може одрећи.

,,И као што се мање даје већем, да има задовољство и моћ над нај-
мањим: тако себе даје највеће и зарад моћи ставља живот на коцку.“

Ова мисао постепено дозрева у духу Ничеову и добија с време-
ном карактер кључа за читаво једно схватање света и човека чијем 
свестраном објашњењу и оправдању он одсада посвећује сву своју 
енергију.

Прве забелешке о једном делу које је имало бити Ничеово глав-
но прозно дело потичу још из 1882. године. Дефинитивни план дела, 
какво данас лежи пред нама, Ниче је, после многих претходних про-
ба, које показују како постепено ова мисао добија свој прави обим, 
направио 17. марта 1887. године у Ници. Тај план о једном великом 
делу у четири књиге Ничеу није пошло за руком да сам спроведе до 
краја, али је послужио као упут гђи Ферстер-Ниче и Ничеовом при-
јатељу и следбенику, Петеру Гасту, при распоређивању забележака 
које су остале иза Ничеа. Воља за моћ у свом данашњем облику про-
извод је њихове марљивости на основу плана од 17. марта.

Воља за моћ представља Ничеово главно животно дело. Како је 
сам Ниче замишљао процес стварања свог главнога дела, свој општи 
став, најбоље нам показује следеће место:

,,За увод: суморна осамљеност и пустота римске Кампање. Стрп-
љење у неизвесности.

„Моје дело треба да садржи општи суд о нашем веку, о читавом 
модерном времену и о достигнутој цивилизацији.



16

„Свака књига као завојевање, дохват, tempo lento – с драмским 
заплетом до краја, најзад катастрофом и ненадним ослобођењем.“

За разумевање духа Воље за моћ, стваралачког процеса и идеје 
која је водила писца при раду, од важности је следеће место из Ни-
чеових забележака које носи наслов „Савршена књига“. Оно гласи:

,,I. Облик, стил. – Идеалан монолог. Све што је научничко потону-
ло у дубину. – Сви акценти дубоке страсти, бриге, кадгод и слабости, 
благости; сунчана места – кратка срећа, узвишена ведрина. – Пре-
вазилажење доказивања; нешто апсолутно лично. Без ‘ја’... – Нека 
врста мемоара; најапстрактније ствари, најконкретније и најживље. 
– Цела историја као лични доживљај и борба (само тако она бива 
истинита). – Исто тако симпозијум духова; предзахтев, призивање 
мртвих. – Што је могућно више видног, одређеног, примера, али 
обазривост према садашњици. – Избегавање речи ‘отмен’ и уопште 
свију речи у којима би могло бити неко истицање самог себе. – Не 
‘описивање’; сви проблеми пренесени у осећање, до страсти. 

„II. Збир изразитих речи. Претпостављање војничких израза. 
Замене за философске термине: уколико је могућно немачким, и 
формулама. – Изношење општих стања људи највишега духа; тако 
да се низ таквих људи обухвати у целом делу...

„III. Дело радити на темељу мисли о катастрофи.“
Воља за моћ јесте у правом смислу синтетички суд о нашем вре-

мену, о читавој цивилизацији и о будућности људске културе. Писа-
на као пишчев лични доживљај у односу према човечанској цивили-
зацији као целини, она представља темељну анализу великих мотива 
историје и људске судбине. Оно што овом делу даје карактер нео-
бичне актуелности и скоро печата једне епохе, јесте чињеница што 
представља покушај синтезе читавог процеса у једном делу. Његове 
праве димензије могу се оценити тек ако се има на уму да оно није 
писано ни замишљано као друга Ничеова дела, него је било наме-
њено да буде огроман јаз духа, који многобројне и контрадикторне 
воде наше судбине тежи да свлада и упути на нов пут. Прави исто-
ријски и философски смисао и важност овога дела лежи у његовој 
тесној повезаности с нашим временом, с његовим духом, у његовој 
историчности и напору да нам дâ слику духа овога времена сагледа-
ну као целину. Његова снага и дејство на људски дух условљени су 
интензитетом сазнања, које пред нама развија људску судбину као 
драму која у наше време достиже своју кризу.
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Назив „европски нихилизам“ који Ниче даје првој књизи Воље 
за моћ, једној збирци врло значајних судова о духу савремене циви-
лизације – одговара главном Ничеовом осећању о судбини Европе. 
Нихилизам у устима Ничеовим, у односу на европску цивилизацију 
као целину, значи да су европски човек и европска цивилизација 
дошли до краја свога сопственога пута и да даље немају куд, јер су 
изгубили веру у вредности на којима је изграђена читава њихова 
зграда. Жива садржина мисли које су покретале европски дух кроз 
векове престала је да постоји у свести европског човека као сила. 
Старе вредности престале су бити директиве живота. Од Коперни-
ка, вели Ниче, европски дух иде од центра ка периферији. Он више 
нема куд по старом путу.

На овом месту нехотице се намеће сећање на мисао Достојевс-
ког о крају европске цивилизације и о Европи као гробљу на коме 
почивају драги покојници. Али су ове две мисли пале једновремено 
из два тотално различита гледишта на Европу, те не можемо бркати 
Ничеову мисао с мишљу Достојевског. Крај до кога је дошла европ-
ска цивилизација за Ничеа је само последња етапа једнога правца и 
једне мисли. Између Шпенглера и Ничеа разлика је баш у томе што 
тај крај, какав Ниче осећа, Ниче не сматра крајем европске цивили-
зације уопште, него предвечерјем нових и неслућених могућности, 
које су утолико императивније уколико су битније по основну при-
роду живота. Тај нови ред ствари који Ниче наговештава, то је ва-
спостављање природе и природног тока у развитку духа.

Ниче показује да фаза у коју је европски дух ушао с ренесансом 
и хуманизмом није још завршена и да човечанство није ни до данас 
извукло крајње закључке из свога става, премда живи под притиском 
последица тога става. Ниче свесно извлачи закључке, указује на про-
тивречности нашег положаја и тврди да излаза може бити само у 
једном новом одређивању вредности.

Које су то и какве вредности које се имају преоценити Ниче је 
показао у критици религије, морала и философије, која заузима глав-
ни део његове Воље за моћ. Ничеова је основна мисао да је све, па и 
религија и морал, израз једне одређене воље за моћ; да кроз њих го-
вори сасвим одређено схватање живота; да је увек реч о борби за 
превласт извесних инстинката и тенденција, и да су наше мисли и 
наше идеје оруђе и органи једне одређене воље за моћ. Победа мо-
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рала у историји, вели Ниче, била је осигурана исто онаквим немо-
ралним средствима каквим се осигурава свака друга победа. Један 
морал представља животне услове онога чији је израз. Али нужност 
и неопходност једног животног услова нема никакве везе са њего-
вом објективном истинитошћу. Као што, према Ничеовом уверењу, 
нема никаквог апсолутног света према коме би се могла одређивати 
релативна вредност и значење овог нашег света, тако исто нема у 
нашим моралним схватањима ничега апсолутног што би им могло 
дати право на апсолутност.

V

Колико је Ниче уистину био германски дух, може се видети по 
утицајима који су били пресудни и који су оставили несумњивог 
трага на његовој личности и његовом делу. Ако оставимо на страну 
утицај антике, као утицај нечега што стоји за себе, онда морамо кон-
статовати да су три главна утицаја били германски. Гете, Шопенхауер 
и Вагнер више су значили за његову духовну формацију неголи ма 
које друге три личности с којима се сусрећемо у његовом животу.

По последицама ми морамо ставити на прво место Ничеов од-
нос с Вагнером. Није било пријатељства које је оставило дубљи траг 
на Ничеу, и с позитивне и с негативне стране, од пријатељства с Ри-
хардом Вагнером. Нити је било жене која је, по свему судећи, значи-
ла више за Ничеа од Козиме Вагнер.

До првог сусрета између Ничеа и Вагнера дошло је 1868. године, 
док је Ниче још био студент у Лајпцигу. Кад је годину дана доцније 
постао професор класичне филологије у Базелу, добар део свога сло-
бодног времена посветио је посетама Вагнеровој породици која је у 
то време живела у Трибшену. Те посете и измена мисли представља-
ју залеђе и надахнуће Рођења трагедије из духа музике. Тамо Ниче 
развија своју заветну мисао о карактеру грчкога духа, оваплоћеном 
у античкој трагедији као у свом највишем изразу. У свом тумачењу 
смисла трагедије Ниче полази од разлике између дионизијског и 
аполонског елемента античке свести, између савршенства форме, 
склада, ведрине и мирноће, с једне стране, и екстатичког заноса, оли-
ченог у дионизијским мистеријама, с друге. Њихова синтеза сачи-
њавала је трагедију која нам показује на који је начин античка Грчка 
савладала песимизам.
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За Ничеов однос с Вагнером и за даље расположење било је од 
необичног значаја што су и Вагнер и Ниче у то време били обузети 
истим мислима, што су имали слично поштовање према Шопенхауе-
ру као философу Немачке и што су веровали да се решење проблема 
метафизике, како га је Шопенхауер постављао, налази у уметности. 
Вагнер као уметник имао је дати то решење. Задатак Рођења траге-
дије био је, према томе, да укаже на Вагнера као на уметника који ће 
обновити германску културу својом уметношћу и на тај начин ре-
шити германски проблем културе.

Кад је Вагнер доцније прешао из Трибшена у Бајројт, односи из-
међу Ничеа и Вагнера постепено су се променили, како због удаље-
ности, тако и због ситуације која се тамо стварала. У Бајројту Вагнер 
постаје стожер једнога круга који Ничеу постаје све туђи. Атмосфе-
ра која је Вагнера окружавала била је страна Ничеовом укусу. Оно 
што је Ничеа вукло Вагнеру била је заједница највиших идеала жи-
вота, њихов атеизам и песимизам. Међутим, Вагнер се постепено 
окреће хришћанству, што Ниче никако није могао одобрити, јер је 
сматрао атеизам неком врстом немачког специјалитета. И он се по-
степено разилази с Вагнером. Истина тешка срца и дуго. Као што то 
објашњава у једном писму својој сестри:

„Како се све изменило од 1869 до 1872. године! Онда сам био ва-
гнеријанац, због доброг дела антихришћанства које је Вагнер пред-
стављао својом музиком. Ја сам најразочаранији од свих вагне-
ријанаца, јер у тренутку када је било пристојније него икад бити 
незнабожац Вагнер је постао хришћанин.“

Но тиме се још не објашњава довољно Ничеово непријатељство 
према Вагнеру. Ничеов став био је веома сложен. С једне стране он је 
био веома беспоштедан. С друге, исто тако је тачно да је Ниче сачу-
вао успомену на Вагнера као на свој велики доживљај.

,,Ја сам Вагнера више волео и поштовао неголи икога другог“, ре-
као је Ниче. У Ecce homo, после оне силне и жучне полемике против 
Вагнера, која је узбудила све заједничке пријатеље, ево како Ниче 
слика свој однос с Вагнером:

„Овде, где говорим о опорављањима свога живота, требам једну 
реч да изразим своју захвалност за оно што ме је у њему свакако нај-
дубље и најсрчаније опоравило. То је без сваке сумње био интимнији 
одношај са Рихардом Вагнером. Не рачунам много у своје остале 
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везе с људима; али ни по коју цену не бих истргао из свога живота 
дане у Трибшену, дане поверења, веселости, сублимних случајева – 
дубоких часова.... ја не знам шта су други доживели са Вагнером: 
изнад нашег неба није никада прошао ниједан облак.

,,Ја своју младост не бих могао издржати без Вагнерове музике. 
Ја Вагнера називам великим добротвором свога живота.“ 

Час Вагнерове смрти Ниче назива светим часом. За Ничеов спис 
Рихард Вагнер у Бајројту, Хјустон Стјуарт Чемберлен вели да је то 
најбоље дело о Вагнеру. Но све то није задржало Ничеа да нечувеном 
жестином удари по Вагнеру. Ниче је тражио у Вагнеру остварење 
највишег задатка културе. И кад је судио Вагнера, судио га је према 
томе највишем мерилу. Кад га је ударао, светио се за своје разочара-
ње. Светио се уметнику што није умео да буде велик у апсолутном 
смислу.

Ничеова дела обилују освртима на Вагнера. У Заратустри нала-
зи се једно значајно место у глави о чаробњаку. Тамо Ниче тражи 
рачун од Вагнера, који му се овако исповеда:

– О Заратустра, гади ми се од мојих вештина, ја нисам велик, шта 
се претварам. Али ти то добро знаш – ја сам тражио величину.

– Великог човека хтео сам представљати и многе сам убедио: 
али је та лаж била изнад моје снаге. На њој се ја сламам.

– Све је на мени лаж, о Заратустра. Али је мој слом – истина!
Оно што је Ниче замерао Вагнеру уметнику ми бисмо могли на-

звати многодушјем: способношћу Вагнеровом да у исти мах говори 
из много различитих и опречних душа.

Музичку драму Ниче сматра врстом бекства од чисте музике. 
Њему је Вагнер био недовољно музика. Према његовом мишљењу 
чисте музике било је у Вагнеру најмање. Много је више у њему било 
глумца и позоришног мајстора. Његов став према музици јесте став 
глумца: зато он може једновремено говорити из различитих музи-
чарских душа и стављати сасвим различите светове један поред дру-
гог. Оно што је на самог Вагнера јако дејствовало, вели Ниче, то је и 
хтео да начини. Са својих узора он није разумео више неголи што је 
могао подражавати.

VI
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Шопенхауер је Ничеов први философски учитељ. На његово 
главно дело, Свет као воља и представа, наишао је Ниче први пут 
као студент у Лајпцигу код антиквара код кога је становао, и одмах 
је пао под његов утицај, који је ван сваке сумње био од пресудног 
значаја. Премда се Ниче временом ослободио чари Шопенхауеро-
вог песимизма и писао доцније критично о Шопенхауеру, као што је 
писао и о Вагнеру, нема сумње да је Ничеов дуг Шопенхауеру зна-
чајнији и трајнији неголи што је и сам Ниче био тога свестан. Ничеу 
је требало десет година да изиђе из свемоћи Шопенхауерове мисли. 
Али су остале теме и асоцијације које задиру дубље неголи што нам 
познији критични став често допушта да то видимо. 

Шопенхауер је био главни канал кроз који је Ничеу дошла не-
мачка философија. Многе проблеме с којима се срећемо код Ничеа 
поставио је Шопенхауер. Дубоки песимизам Шопенхауеров остао је 
у извесном смислу главна тема Ничеовог гледања на свет, премда му 
је помоћу античке трагедије дао сасвим други смисао. Искупљујући 
карактер уметности Ниче је нашао у Шопенхауеру, мада је уметност 
протумачио као позитивну силу живота. Но у дане младости, у вре-
ме од Рођења трагедије па до студије о Шопенхауеру као васпитачу, 
Шопенхауер је Ничеу германски философ, мудрац, учитељ нације и 
немачка поставка проблема културе. Ако је Ниче у младости преце-
нио значај Шопенхауера и његове философије, ван сумње је да му је 
Шопенхауер послужио као философска дисциплина мисли. Својим 
песимизмом Шопенхауер га је у сваком случају сачувао јевтиног 
оптимизма, који је у оно време германског полета био скоро при-
родан, и јевтиног примања живота, иако је Ниче насупрот Шопен-
хауеру сматрао примање живота највишим изразом човекове сна-
ге. Шопенхауер је Ничеу тако исто био путоказ у основну природу 
ствари, откривајући му суштину света као вољу, макар и слепу, бес-
весну, бесмислену, не као идеју и апсолутно биће. Ниче је заједно са 
својим учитељем одбио до краја да у свету тражи и налази какав сми-
сао и ред, и да поверује у његову разумност, премда није хтео толико 
далеко поћи за њим да неразумност и бесциљност воље као основе 
света и живота сматра осудом света и његове основне воље. Ниче је 
исто толико тражио мерило вредности у вредности живота и тако 
усвајао гледиште вредности. Само, док је Шопенхауер у задовољству 
и болу гледао критериј вредности живота, Ниче је свом снагом ус-
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тао против склоности да се ове појаве, које је он сматрао пропрат-
ним, узимају као критериј вредности и судија живота.

Ниче се одваја битно од Шопенхауера у примању свега живота, 
у примању бола, страдања, мука, хаоса, неједнакости, одсуства циља 
и смисла, одсуства неког другог света и могућности какве утехе за 
човека ван овога поретка у неком другом животу. Код Ничеа није реч 
о ослобођењу од живота, него о ослобођењу живота, његових спу-
таних сила и животних нагона. Ослобођење за Ничеа не значи осло-
бођење од греха, бола и хаоса искупљењем у хришћанском смислу 
или гашењем воље за живот у духу Шопенхауера, него значи осло-
бођење свести човекове од грешности природног поретка и враћа-
ње човека у безгрешност природе.

Заједно са Шопенхауером Ниче је примио пролазност овога све-
та и његову несупстанционалност, али му променљивост и пролаз-
ност нису били разлог да свету одрекне сваку вредност, као што је 
то чинио Шопенхауер. Оно што даје свету вредност, то је постајање, 
не биће, воља, не идеја. Вредност одређује мера моћи, воље, вели Ни-
че, а не мера безвољности и ослобођења од хтења, као што мисли 
Шопенхауер. Оно што чини вољу позитивном, вели Ниче, јесте све 
већа потреба за проширењем домена моћи. Шопенхауер напротив 
учи да је жеђ за бићем, несвесна навала воље у феноменални свет, 
доказ непотпуности и несавршенства и воље и света. У томе се 
Шопенхауер слаже са готово свим великим религијама, које у про-
лазности света и у прелазу у свет постајања виде неки минус, неко, 
у најмању руку, нужно зло. Док је Ниче, напротив, у том динамизму 
воље и у способности за стварање новога налазио меру вредности 
једног живота и света, а не разлог за његово одбацивање.

Ни у чему се разлика у схватањима не огледа до те мере као у 
схватању морала и уметности. Према Шопенхауеру функција умет-
ности је да оправда и ослободи живот, у границама земаљских мо-
гућности. Уметничка контемплација је безвољна. Кад се у свести по-
јави естетски елеменат, онда из ње ишчезава воља. Оно што дух види 
у уметничкој контемплацији није предмет у његовом односу пре-
ма другим стварима или према вољи и телу субјекта. Него он ви-
ди суштину ствари, њену идеју, слободну од света хтења и воље. 
Ниче у уметности, међутим, види израз стваралачких сила, обиља 
снаге у човеку. За њега је опијеност, екстаза, оно што је битно. На-
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дахнуће није ослобођење од услова и односа, него пре згушњавање 
стварности. Богатство визије и осећања у уметнику рађа богатство 
његових снага. Уметност је нека врста експлозивних излива наго-
милане снаге.

Из става да је небиће боље од бића, да индивидуа не представља 
прогрес, поникла је етика која добрим сматра брисање разлике изме-
ђу себе и других, а сажаљење као основу морала, јер оно кида гра-
нице индивидуалности. Постајући на тај начин принципом борбе 
против оних фактора у човеку који га нагоне на индивидуалисање, 
сажаљење отклања вољу за животом. Ослобођење од нагона и стра-
сти услов је доброг живота, онога који води крајњем ослобођењу.

Ниче нарочито замера Шопенхауеру, на овом месту прикривено 
хришћанство његова морала: „Читав средњовековни поглед на свет 
и осећање човека могао би славити свој васкрс у Шопенхауеровом 
учењу упркос већ одавно изведеном уништењу свих хришћанских 
догми“, пише Ниче у своме делу Људско, одвећ људско.

Ничеов критички став према Шопенхауеру није био ограничен 
само на философију. У младости, у дане Трибшена и пријатељства с 
Вагнером, Шопенхауер је био Ничеу херојски дух, херојски мисли-
лац, који стоји постављен на самом себи, витез из чувеног Диреровог 
цртежа. Доцније, Ниче мења из основа свој став према личности 
философа. Већ у Зори он пише:

„Мени се чини да је Шопенхауер нешто површан у душевним 
стварима. Он се мало радовао и мало борио; један мислилац мора се 
трудити да не отврдне. Откуда ће онда црпсти свој материјал? Његова 
страст за сазнањем није била довољно велика да би зарад ње хтео да 
страда; он се ушанчавао.“

VII

Гетеов значај и његов утицај на Ничеа спада у оне немерљиве 
факторе једне судбине који нису ништа мање реални због тога што 
нису очевидни. Свакако да је та неочевидност и разлог што су се 
појавиле чак и добре студије о Ничеу а да се у њима Гете и не по-
миње.

Гетеов утицај на Ничеа утолико је мање упадљив што се ради о 
двема дијаметрално различитим структурама. Но, та разлика у су-
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штини духовног склопа није сметала ни најмање дубоком Ничео-
вом осећању за Гетеов дух, који је у највећој мери изазивао његово 
дивљење – може бити баш због те дубоке супротности. Та супрот-
ност огледа се у основном ставу и у осећању за вредност ствари. Ни-
чеовом свету недостаје жена и женственост. Тајна пола њега није 
занимала ни индивидуално ни метафизички. Ми можемо чак рећи 
да се његов дух уопште није кретао у оквиру нормално људског. Он 
је сав у жеђи за превазилажењем, у интензитету жудње за новим. 
Код Гетеа чини се као да је сва сила духа подређена личности. Он 
само тежи да прозре дубље у његову тајну. Код њега је духовна ра-
дозналост много већа од духовне напетости која код Ничеа клизи 
по ивици катастрофе. Свакако због тога контраста, Гете је био оно 
благотворно земљиште и поднебље које је помагало Ничеу да рас-
те и да дође до свога израза. У Ничеову животу елеменат гетеовски, 
насупрот вагнеријанском и шопенхауеровском, представља нешто 
постојано и позитивно, елеменат сталности његове духовне струк-
туре. Док се Ниче целога века борио са оним што је носио у својој 
крви, са својим протестантизмом, и са својим сновима о васкрсу 
трагедије дошао у трагичан конфликт; док је Шопенхауер био само 
пролазна фаза и пролеће које је зрео човек оставио далеко за собом: 
Гете је остао кроз цео Ничеов живот постојана вредност. И то увек 
један исти Гете, онај вајмарски, из Разговора са Екерманом, који су на 
Ничеа оставили много дубљи утисак него ма која друга књига. „Ни-
једна књига није имала на Ничеа толики утицај, нити могла вршити 
толики утицај колики је вршила ова књига, поред Лутерове Библије 
и Шопенхауеровог Света као воље и као представе, вели Бертрам. 
Тај Гете на заласку био је младоме Ничеу ближи и важнији од чи-
тавих легија модерних. Његов општи однос према животу и према 
вредностима, нарочито оно што би се могло назвати типично антич-
ким цртама, зачарали су Ничеа, који је у културним разматрањима 
заузео према извесним вредностима став који је у многоме близак 
Гетеовом. Ничеов однос према вредностима био је слободан од на-
ционалних предрасуда као што је био и Гетеов. То је још увек добар 
осамнаести век насупрот деветнаестом, век просвећености и утан-
чаног укуса насупрот веку великих покрета, преокрета и поремећаја. 
Ниче, који са Јакобом Буркхартом плаче на вест да је изгорео Лувр: 
зар то није Гете кога више интересују седнице Француске академије 
и нови научни проналасци од Наполеонових победа?
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Гете је вечити рефрен Ничеових мисли, нешто што је увек ту у 
свести, на што се он враћа у много прилика кроз цео живот, као што 
је Вагнер, у другом смислу, као што је хришћанство. Понајближе је 
Гете стајао Ничеу у ономе што је Ниче називао класичним укусом. 
На једном месту у Сумраку идола Ниче вели: „Гете је последњи Не-
мац према коме имам страхопоштовање. Он је осетио три ствари 
које и ја осећам.“ Гетеу је било туђе хришћанство као религија и апо-
теоза страдања, па му је у том смислу био туђ и крст. Његов крст је 
са венцем од ружа.

Заједно с Иполитом Теном Ниче је делио Гетеов негативни став 
према Француској револуцији. Премда Гете није био стран соци-
јалним проблемима XVIII века, сматрао је Француску револуцију 
делом зависти и похлепности. Заједно с Теном Ниче је исто тако 
делио Гетеов став и дивљење према Наполеону, који, после сусрета 
у Ерфурту, позива Гетеа себи у Париз, да у граду великих видика и 
господарећих положаја нађе нове теме за своја дела.

Но Ниче се разликује од Гетеа у основном осећању стварности. 
Њега је привлачила вајмарска ведрина и мирноћа Гетеова. Али му је 
било страно оно осећање јединства и осећање целине које је било ос-
новни елеменат Гетеова осећања света и основ његове вере у једин-
ство света, и духа, и природе, и вере у хармонију свега на једном 
вишем плану. Док су и Гете и Ниче стајали далеко од мисли о каквој 
накнади за ову нашу стварност и тиме били подједнако далеко од 
хришћанског сазнања о свету, Ниче је у непрекидној борби сила гле-
дао једину истину живота и света. Свакако да је и Гетеов необични 
интерес за антику био једна нит више која је Ничеа везивала за дух 
Гетеа. Али ту одмах пада у очи разлика у оном шта је кога од њих 
привлачило у антици. Гете је сав аполонски; Ниче је дионизијски. Ге-
теа занима антика као уметничко дело; Ничеа у првом реду као ре-
шење проблема живота. Гете је стајао близу Хегелу; Ниче није уоп-
ште налазио никакву ентелехију света, нити какву идеју у њему. Они 
су били универзални духови на сасвим различит начин. Гете је у 
истраживању природе налазио врло богат материјал за разумевање 
света; Ниче је био поглавито заузет човеком. Гетеова способност 
трансформације и обнове била је слика оне преображајне снаге 
живота која је толико привлачила Ничеа. Прометејско није било 
страно ни једном ни другом, премда у различитој пропорцији. Си-
гурност тла под ногама, коју је осећао Гете, била је потпуно страна 
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Ничеовој немирној, несталној мисли, која је херојско у животу 
схватала као савлађивање песимизма.

VIII

Кад Ниче говори о својим духовним прецима, помиње Херакли-
та, Емпедокла, Платона. Он је ценио високо класични стил и сма-
трао да само Грци могу научити човека како ваља да пише.

За Ничеа антички идеали нису били никаква сањарија. Оно што 
је он тражио у антици није било оно што је у антици открила Фи-
ренца и ренесанса. Пре свега, он је хтео да дâ одговор на загонетку 
бића, један кључ за однос према животу, и то онај за који ренесанса 
није ни слутила да тамо постоји.

Ничеа вуче да прозре у тајну античкога односа према животу 
који је условио све оне особине које су кроз векове остале везане за 
слику античког духа у свести човечанства. Под двоструким утицајем 
антике и немачке философије Ниче је, нарочито у својој младости, 
кад су му поред класике Шопенхауер и Вагнер били нешто пресудно, 
стајао на гледишту да се свет не може оправдати с гледишта разума, 
али се вечито правда као уметничко дело. Такво оправдање дали су 
му Грци у трагедији која показује да они нису били песимисти. Сим-
бол за тај дух и такав став био је Ничеу Дионис, бог васкрсења и 
смрти у античким мистеријама. У њему су стари Грци изразили своје 
најдубље сазнање о животу. За Ничеа и његов дух Дионис је једна од 
оних идеја и осећања у којима се скрива читава тајна једног бића и 
његове животне мисли. Више неголи ма шта друго, она је остала ка-
рактеристична за његову духовну структуру, једна реч, један појам 
иза кога се крије читав један свет, као што је то у Упанишадама, као 
што је то у Кабали.

У Ничеовим устима реч дионизијски значи: узлетање над просеч-
ним, друштвом, стварношћу и амбисом ефемерности; страсно, муч-
но осећање преобиља у тамнијем, пунијем и неодређенијем виду; 
екстатична афирмација читавог живота као онога што остаје исто и 
подједнако моћно и блажено у свима променама; велику пантеис-
тичку симпатију са задовољством и болом, која назива добрим и 
освећује најстрахотније и најпроблематичније особине егзистен-
ције; вечиту вољу за стварањем, плодношћу и враћањем; осећање 
јединства у односу на нужност стварања и уништења.
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По Ничеовом мишљењу, таквог духа била је управо стара Грчка, 
трагична Грчка, она коју још није почео да нагриза црв сократовског 
рационализма и дијалектике. Она је нашла свој прави израз у Есхи-
лу и у грчким философима пре Сократа. Тој предсократовској 
Грчкој Дионис је био симбол за све што је говорило и што говори из 
обиља животне снаге и из примања живота. Он је симбол воље за 
животом и вечитим враћањем живота, која освећује бол рађања и 
ликује над смрћу у мистерији пола. Неразлучна веза живота са бо-
лом, живот кроз порођајне муке, то значи Дионис и дионизијске ми-
стерије. У Вољи за моћ Ниче узима Диониса као симбол свирепости 
и чулности. Дионис, вели Ниче, значи: пролазност. Он се може про-
тумачити као уживање стваралачке и разарачке силе, као постојано 
стварање.

Но Дионис и дионизијски дух није сва тајна трагичнога. Њен је 
исто толико и Аполон, делфијско божанство хармоније, савршенство 
форме у коме се манифестује дионизијски дух античке трагедије.

По Ничеовом уверењу то двоје су нераздвојне мисли у сазнању 
античкога Грка, јер је дионизијски Грк имао потребу да буде аполон-
ски; то ће рећи, да своју вољу за безмерношћу, многоструким, неиз-
весним, страхотним сломије на вољи за мером, једноставношћу, на 
подвођењу под правило и појам. Безмерно, дивље, азијатско лежи у 
његовој основи: храброст Грка лежи у његовој борби са сопственим 
азијатизмом: лепота њему није поклоњена, каогод што није ни логи-
ка, ни природност морала; он је њу освојио, хтео, извојевао – она је 
његова победа.

Највећи прекор који Ниче упућује хришћанству јесте тај што је 
разорило и онемогућило античку културу, што је целу зграду ан-
тичкога света повргло у пепео и читав смисао античкога света учи-
нило бесмислицом. Оно је, према Ничеу, учинило највећи грех што 
је обезвредило највише идеје живота тиме што је животу одузело 
његову невиност и на тај начин га начинило муком човеку. И не ма-
лом заслугом хришћанства он ће доцније рачунати што је сачувало 
античку културу од варвара и тако омогућило обнову хуманизма у 
Европи.

Обнову културе Ниче је и замишљао као надовезивање на ан-
тички дух, на васпостављање античке целосности, једноставности 
и стварности. Грци, према Ничеу, дају модел чисто постале расе и 
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културе, због чега светле на хиљаде година после сумрака као мно-
ге звезде. Они су били површни из дубине. Они су знали живети. А 
за то је потребно остати при површини; обожавати привид, веро-
вати у форме, тонове, речи, у читав Олимп привида.

IX

Свој животни задатак Ниче је схватио као припремање чове-
чанства за ослобођење човекове судбине од јарма случајности, да 
би једном човек могао поставити себи питање зашто? и чему? чове-
чанства као целине. До сада је, мисли Ниче, питање човекове судбе 
било остављено случају. Увек је неко други, и нешто друго, ван чове-
ка, одређивало његов пут. Човек није био дело своје воље него извр-
шилац туђих воља и туђих намера.

Ниче хоће да га врати натраг њему самом, да му дâ смелости за 
његова сопствена уверења. Он хоће да свет воде духови које је рат 
очеличио, којима су доживљаји, опасности, бол постали потреба, који 
се не боје високих планина, ни планинског ваздуха. Човечанство ће, 
мисли Ниче, повести новим путевима људи велике љубави и пре-
зрења, носиоци стваралачкога духа, које сила сопственог духа гони 
у осаму, у удубљивање у стварност, из које се једино може изнети 
искупљење и ослобођење од проклетства старога идеала и онога што 
је израсло из тога идеала. Тако би човек могао поново задобити сво-
ју слободу, која би земљи повратила њен циљ и човеку његову наду.

Мисао о нужности искупљења и оправдања живота, једног сас-
вим новог искупљења и оправдања, различитог од онога које је тра-
жило хришћанство, зачела се у Ничеу врло рано. У Рођењу трагедије 
из духа музике Ниче полази од претпоставке да је искупљење живо-
та нужност самог живота, да живот не може сам остати без свога 
смисла, који су му Грци и нашли примајући трагедију као саставни 
део живота. Свакако под утицајем Шопенхауерове философије не 
мање неголи под дојмом античке трагедије, Ниче је проблем оправ-
дања живота схватио утолико битнијим проблемом уколико му је 
одлучније одрицао сваки метафизички карактер. Уколико је Ниче 
био дубље уверен да је овај наш свет и овај наш поредак ствари крај, 
и да нема нити може бити чега другог с ону страну ове наше ствар-
ности, утолико је ватренија била жеља његова срца да му нађе и дâ 
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такав смисао који би оправдао сав живот без остатка. Према Ни-
чеовом уверењу живот се може искупити и оправдати само оним 
што је у њему, што га подиже, издиже, носи напред, што у њему са-
мом савлађује препоне и носи у нове висине, оним што хоће ново и 
неслућено: што хоће ризик, неизвесност, храброст, одлучност, што 
има вољу за авантуром духа, за ослобођењем од притиска поретка 
ствари, који је стваран не ради највиших интереса живота него ра-
ди најопштијих.

Каква је онда разлика између старог и новог идеала живота? Ту 
разлику синтетизирао је Ниче антитезом Дионис и Христос. За Ни-
чеа Дионис значи религиозну афирмацију живота, целог живота, не 
негираног и делимичног. Између Диониса и Христа није разлика у 
погледу страдања, него у смислу који то страдање има. Сам живот, 
његова вечита плодност и враћање изазвали су уништење и вољу 
за уништењем.

У другом случају невини Исус стоји као прекор животу, вечита 
форма осуде живота. Према томе јасно је, вели Ниче, да се ту ради 
о смислу страдања: да ли је тај смисао трагични или хришћански. Ако 
је хришћански, онда је страдање пут у светитељски начин живота. 
Ако је трагични, онда се сама егзистенција сматра довољно светом да 
оправда огромну количину страдања. Трагични човек каже да нај-
страшнијем страдању: он је довољно јак, богат и способан за бого-
творење да то може учинити. Хришћанин, међутим, одриче чак и 
срећан удес на земљи: он је слаб, сиромах и довољно сироче да пати 
од живота у ма ком облику. Распети Бог је путоказ који упућује људе 
ослобођењу од живота. Раскомадани Дионис је обећање живота; он 
ће се вечито поново рађати и дизати из уништења.

Сваки живот стоји за себе, вели Ниче. Мора се оправдати свако-
лика егзистенција, све што постоји, не само наш живот. Живот је са-
мо средство за нешто: то је израз за облике пораста моћи.

Кад би кретање света стварно тежило за достигнућем неког крај-
њег стања, оно би га већ достигло. Међутим је фундаментална чиње-
ница да оно не тежи за таквим стањем. Због тога постајање мора но-
сити своје оправдање у самом себи. Садашњост се ни у ком случају 
не сме правдати будућношћу. Нити се прошлост сме правдати садаш-
њошћу. Постајање је исте вредности у сваком тренутку. Збир његове 
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вредности увек остаје исти. У ствари, то значи да постајање нема ни-
какве вредности, јер недостаје нешто у односу према чему би та реч 
вредност имала смисла. Колективна вредност света не може се про-
ценити. Но зато опет не би требало да наше ситне жеље постану 
судија живота.

Потреба превазилажења живота производ је самога живота. Јер 
је смисао живота у томе да се превазиђе сваки његов достигнути 
ступањ, пошто сам живот није ништа друго него воља за моћ. Свој 
став према животу и свој општи однос према свету Ниче каракте-
рише овако:

„Овај свет је једна огромна енергија, без почетка, без краја, као 
бронза чврста количина енергије, која не бива ни мања ни већа, која 
се не троши, него се само мења, као целина непроменљиво велика, 
газдинство без издатака и губитака, али исто тако и без прираштаја, 
без прихода, окружено ‘ничим’ као својом границом; овај свет није 
нешто што нестаје или што се расипа, нити нешто бесконачно рас-
прострто, него се као одређена енергија налази у одређеном просто-
ру, и то не у каквом простору који би негде био ‘празан’, него свуда 
као енергија, као игра силâ и таласâ силâ, у исти мах једно и много, 
енергија која се овде гомила, онде се смањује, океан силâ које у себи 
бесне и хује, мењајући се вечито, и враћајући се вечито кроз безброј 
година враћања, с плимом и осеком својих облика, стварајући нај-
сложеније од најпростијега, а од најмирнијега, најкрућега, најхлад-
нијега стварајући најпламеније, најдивљије, себи самом најпротив-
речније, да се опет онда врати са сложености у просто, из игре 
противречности у уживање у складу, афирмишући се у овој хомо-
гености својих путева и година, благосиљајући себе сама као оно 
што се вечито мора враћати, као постајање које не зна за засићеност, 
за гађење, за замор – овај мој дионизијски свет вечитог самостварања, 
вечитог саморазарања, овај тајанствени свет двоструке пожуде, 
овај мој свет ‘изнад добра и зла’, без циља, сем ако у срећи круга не 
лежи циљ, без воље, сем ако прстен нема добру вољу према самом 
себи – хоћете ли име за овај свет? Решење свих ваших загонетки? 
Светлост и за вас који сте најскривенији, најјачи, најнеустрашивији, 
најтамнији? – Овај свет је воља за моћ – и ништа друго! И ви сами 
сте та воља за моћ – и ништа друго!“
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Вредност човечанства, вели Ниче, лежи у његовим великим поје-
динцима. Они су његов циљ. Човечанство као целина, међутим, не-
ма никакав крајњи циљ, јер појава великог човека није условљена 
историјским развојем, нити пак условљава историјски развој. Вели-
ки човек стоји за себе и говори за себе. Он је оправдање човечан-
ства не зато што постоји неки морални однос између вишега човека 
и обичних људи, него зато што се у пунијем и богатијем животу испо-
љавају особине које чине живот вредним примања и одобравања. 
Ван тих врхова живот нема свога вишега смисла. Због тога историја 
не представља ништа по себи, него има значаја само као материјал за 
велики дух. Маса, човечанство Ничеа занима само уколико је пре-
прека или оруђе великога човека. Између вишега и нижега не само 
да не може бити никакве солидарности него виши мора ићи за тим 
да јаз између њих буде што већи, зарад оних функција које врши 
велики човек. Смисао вишег човека и више касте лежи у њој самој. 
Она не служи другима већ постоји у име оних својстава која собом 
оличава. Кад посумња у своје право да буде сама себи сврха, настаје 
декаденција. Живот више врсте ослања се на нижу, али не постоји 
зарад ње, нити да јој буде вођ и учитељ. Њен поглед је управљен у 
будућност, она је оруђе подизања живота, омогућивања вишега чо-
века као највишег носиоца животне снаге и стваралачке среће.

Разлика између двају светова код Ничеа углавном се своди на 
разлику између да и не: да ли један тип представља обиље живота и 
јесу ли његова својства и судови о животу плод обиља и вере у себе 
и у живот, или су дело осветољубља, зависти и мржње на све што је 
јако, велико, богато. То, вели Ниче, одлучује место и ранг човеков и 
разлику у моралу, чија је различитост условљена разликом између 
да и не.

Објашњење двогубог морала Ниче налази у историјском поре-
клу морала. По њему, први творци морала били су господари који 
су назвали добрим своје врлине и своје одлике. Оно што њих дели 
од робова и побеђених служило је као основица разликовања између 
добра и зла. Осећање дистанције стварала је разлика у положају ро-
бова и господара. Та разлика условила је морални дуализам, који је, 
по Ничеу, производ двају потпуно различитих стања свести и живо-
та. За морал робова Ниче вели да је то била само реакција на морал 
господара. То је морал одбране и освете нижих духом и телом, који 
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стварају морал из свога робовскога сазнања и доживљавања ствар-
ности. Ту реакцију Ниче представља као побуну робова у историји, 
која је имала најфаталније дејство на човекову судбину, јер је преко 
јудејства и хришћанства сломила Римску империју, преко рефор-
мације ренесансу, преко Француске револуције и демократије дигла 
се на природну, неједнакост међу људима. Устајући против морала 
једнакости, који штити интересе највећега броја на рачун изузетних 
појединаца, Ниче сматра да се бори против сила које негирају жи-
вот и које у људима подржавају вољу за одрицањем живота.

Овакво своје схватање моралних идеала Ниче је назвао имора-
лизам. Та мисао има двојак смисао. Ниче верује да сâм живот стоји 
изнад добра и зла, и да је морал увек у служби извесних интереса жи-
вота. Сваки морал је нечија воља за моћ. Ако је та воља на пример 
воља слабих, немоћних, потиштених, робова духом и телом, онда ће 
и морал којим се они бране бити робовски, осветољубилачки, мален.

Ниче одриче апсолутне моралне вредности, моралност морала, 
и третира морал као једноставно оруђе живота, који по себи стоји 
изнад света добра и зла. Ничеа, међутим, занимају у првом реду 
услови прогреса живота, не услови опстанка великог броја по себи. 
Фатална је једино воља великог броја да буде апсолутни господар и 
да своја схватања наметне и изузетном човеку. Борба је, дакле, из-
међу интереса живота које оличава највиши живот, и интереса нај-
већега броја; али не у том смислу што би један морал био лажан а 
други прави, него у том смислу што би се сваки морао држати сво-
јих граница. Признање природне неједнакости за Ничеа је први члан 
вере. Други гласи: живот стоји изнад наших моралних категорија, и 
апсолутне моралне вредности не постоје.

Са идејом о двогубом моралу и о карактеру живота стоји у вези 
идеја о вишем човеку или натчовеку. Она се провлачи као црвени 
конац кроз сва Ничеова дела и представља кристализациони фокус 
његове мисли о животу. Али она је изазвала највише неповерења 
према Ничеу, не само зато што је пала у демократско доба, него мно-
го више због тога што су могућности злоупотребе огромне. У суш-
тини, мисао о неједнакости и признање изузетних права изузетном 
човеку јесте стара мисао, премда никада није била речена гласно, 
нити саопштавана као нека врста закона живота. Право изузетног 
човека, великог човека, да стоји за себе, да буде свој судија и другима 
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закон, да буде судбина за многе, право Александра Великог, Цезара, 
Наполеона, да буду оно што су били, није оспоравао нико. Чини се 
као да сам живот носи у себи клице признања изузетних права из-
узетних личности. Чак је, рекли бисмо, и хришћанство у идеји цара 
као личности која стоји изнад суда, изнад закона, која само Богу 
одговара за своја дела а не људима, у најмању руку допустило могућ-
ност разликовања у оцењивању људске делатности. Само док је то 
све и у хришћанству и у великим историјским појавама обвијено ве-
лом мистерије, кроз који се тајна ствари једва наслућује, Ниче би ско-
ро хтео један свестан план, свесну и јасну поделу у два света, свесно 
жртвовање и служење интересима вишег човека. Он би најпре хтео 
свест о вишем човеку, па онда свесно подређивање нижега вишем и 
свесно признање двогубог карактера морала и двогубог задатка који 
се решава на сасвим различите начине и у различитим оквирима.

Била би погрешка мислити да се код Ничеа ради о каквом ли-
бертинизму духа и тела. Самоконтрола, самодисциплина, за њега су 
то највиши морални појмови. Чедност код уметника он сматра му-
дрошћу живота. Он врлину назива егзотичном биљком. Строгости 
дисциплине које Ниче прописује равне су, чини се, строгостима сваке 
аскетске дисциплине. Само њихова сврха је различита као и ту-
мачење. Морална дисциплина коју Ниче захтева стоји у очитој ан-
титези са тенденцијама нашега времена, са разграђивањем морал-
не и духовне структуре која се по цену највећих жртава стварала 
кроз миленијуме.

Зашто је пак свему томе потражио други основ – објашњење ће 
нам дати његов однос према хришћанству.

X

Ничеов такозвани иморализам изазвао је највише разговора. 
Његова критика хришћанства, међутим, изазивала је много више не-
доумице, неповерења, па чак и отресања од свега што се у њој скри-
ва, а много мање потребу да се проуче мотиви који су је условили и 
проблеми европске културе који су је наметнули. Јер Ниче није са-
моникла појава, нити је његова критика само дело болеснога ума. Та-
ко је најпростије прећи преко њега.
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Ниче је доиста назвао религиозни дух једном од фаталности на-
ше судбине, али је то учинио као онај ко је потпуно свестан улоге и 
места које је религиозност имала и које и данас има. Што је Ниче 
баш поцепао завесу над многим тајнама и разголитио много тога 
што смо се вековима навикавали да посматрамо под другом свет-
лошћу, то не умањује величину проблема о којима је реч. Ничеова 
беспоштедна критика хришћанства симптом је духа нашег времена. 
Она је симптоматична не само за наше време него и за само хриш-
ћанство које ју је могло изазвати. Она нам говори о јазу који постоји 
између модерног духа и хришћанских идеја и у суштини представља 
плод и резултат вековне борбе двају светова, која у наше дане тек 
као да добија неслућену заоштреност.

Ниче није разматрао хришћанство само као историјску појаву, 
него као симбол за читав један свет вредности. Због тога је његова 
критика хришћанства била задахнута врло сложеним мотивима. Али 
је подједнако вредна пажње како оних којима је стало до хришћан-
ства, тако и оних којима до њега није стало. Онима којима до хриш-
ћанства није стало Ниче ће указати на његову безмерну снагу. Они 
којима је до њега стало имају сваки разлог да пажљиво саслушају 
тешке оптужбе које упућује Ниче, да размотре узроке успеха и неу-
спеха хришћанства и увиде његову огромну одговорност за стање 
духова и људску судбину. Рекли бисмо да је хришћанство досада ви-
ше говорило о својим заслугама и врлинама а мање о својој одговор-
ности. Ниче му даје прилику да испита своје срце насамо, с обзиром 
на све што је било за 2.000 година, и ми сматрамо признаком снаге 
хришћанског духа меру до које је у стању мирно саслушати оптуж-
бе које му у лице баца најтананији и најпламенији од свих духова 
деветнаестог века.

У Ничеовом ставу према хришћанству изражен је и његов став 
према читавом свету вредности које су му биле туђе како у модерној 
култури тако и у историји. Сукоб тих светова Ниче је имао да пре-
живи у себи. Ми не можемо сметнути с ума чињеницу да је Фри-
дрих Ниче био потомак читавих генерација немачких пастора и по 
оцу и по мајци. Он је у себи носио крв немачког лутеранства, а то ће 
рећи крв германског протеста против латинизма, против Вечитог 
града и његове идеје. Тиме се већ од себе објашњава у великој мери 
његово стално враћање на хришћанство и хришћански дух. У мла-
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дости његовој хришћанство му је било „најбоља слика идеалног жи-
вота коју је икада познао“. И то је имало свога трага на њему.

Ниче је узимао хришћанство у разматрање и анализу не само за-
то што је то било у складу са критичким духом деветнаестог века 
него још много више због тога што сви конци европске цивилизаци-
је воде натраг у хришћанство и што је хришћанство било она суд-
боносна и гигантска сила која је ток европске историје и европске 
цивилизације упутила путем којим иде већ две хиљаде година.

Та крупна чињеница наше судбине нашла је у Ничеу свог нај-
жешћег противника. Уколико му се чинила већа судбоносност хриш-
ћанства, утолико је бивао непомирљивији у своме ставу према њему. 
За Ничеа хришћанство је крај античког духа и крај Рима, а то ће 
рећи победа неантичких и непаганских вредности и схватања, по-
беда и тријумф јеврејског и робовског духа и морала над класичним. 
Хришћанство је Ничеу побуна робова против господара и морала 
господара, победа нижих, плебејских вредности над господарским, 
херојским, мушким; победа јеврејског духа над античким. Изнад 
свега то је освета Јевреја за робовање Риму, за римску гордост и пре-
зирање. Хришћанство је борба против природне неједнакости и про-
тив природе. То је преношење центра живота са земље у други свет 
и други живот, а по Ничеу то ће рећи одузимање животу његовог 
смисла и његове вредности. У Ничеовим очима хришћанство баш 
стога и јесте највећа фаталност људскога духа, која је из темеља 
изменила слику света и затровала примарне изворе живота.

Ниче је први ставио знак питања над хришћанским моралом. 
Обично се борба против хришћанства водила порицањем божан-
ствености његова оснивача, натприродног карактера његових исти-
на, могућности чуда, историчности његових изворних докумената 
на које се ослања. Ниче је, међутим, прешао преко свега тога и по-
вео борбу против хришћанског морала. Примити хришћански морал 
а одбацити хришћанску метафизику њему се чинило да је сасвим 
неоправдана недоследност. Не може бити религиозне етике без рели-
гиозне метафизике, јер је пракса само реализација извесних основ-
них метафизичких уверења. Ту је Ниче сасвим јасно уочио недослед-
ност многих мислилаца. У вези с тим он овако пише:
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„Оно што мене ограничава, што ме одваја мимо свег осталог 
света, јесте то што сам открио хришћански морал. Досад се хри-
шћанство увек нападало на један лажан и напросто бојажљив начин. 
Све докле год се на хришћански морал не напада као на велики 
злочин против живота, његови су браниоци у повољном положају. 
Питање саме ,,истине“ хришћанства – било у погледу на постојање 
Бога, или на историчност његова порекла, да не говоримо већ о хри-
шћанској астрономији и природним наукама – сасвим је споредна 
околност све док се не додирне питање вредности његова морала.“

Ствар је у томе што је победом хришћанства морал масе, морал 
стада, тријумфовао над моралом господара, што је судијом света на 
тај начин постао један идеал и једна идеја живота која према Ничео-
ву уверењу смета самом животу да дође до свога најпунијега израза. 
Хришћанска идеја света и живота у очима Ничеовим охрабрила је 
нижи тип човека, наметнула га као судију света и нагнала људе јаке 
воље и слободне духове на одбрамбени став. Хришћанство је заго-
сподарило светом, сломило најчуднију творевину људску, Римску 
империју, укротило плаву бестију. Због тога је то највештија и нај-
пакленија освета немоћи и победа декаденције.

Да је хришћанство декадентска појава, у то Ниче не сумња. Да је 
оно као декадентска појава могло победити, Ниче приписује општем 
стању духова у доба Христово и после у крилу Римске империје. Ни-
чеу су већ Еурипид и Сократ били појаве декаденције античког ду-
ха. Победа разума над инстинктом у Сократовој философији, мора-
лизам Еурипидових трагедија, стоичка етика, то су њему већ појаве 
које су припремиле земљиште повољно по хришћанство. Тријумф 
хришћанства над паганизмом после тровековне крваве борбе био је, 
дакле, условљен и припремљен многим појавама. Сам Ниче сматра 
да је победа хришћанства последица осећања незадовољства и по-
тиштености и сувишне мешавине раса у крилу Римске империје, што 
ће рећи да хришћанство није никако било појава без везе са исто-
ријским ходом, него напротив да је одговарало стању духова, тра-
жењима онога времена и тежњама. Није хришћанство прво унело 
идеју вечитог поретка, нити космичког смисла моралних закона. 
Мисао о вечном свету идеја, према коме је материјални поредак не-
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ка врста заблуде, лутања, привидне стварности, била је у Европи 
већ четири стотине година стара кад се појавио Христос.

Ниче је врло одлучан у истицању разлике између личности Ису-
са Христа и хришћанства. На једном месту у Вољи за моћ он вели да 
је хришћанска црква таман негација свега онога што је Христос про-
поведао: „Хришћанство као историјска стварност не сме се бркати с 
кореном на који подсећа његово име“, вели Ниче. Други коренови, 
из којих је израсло, много су важнији. Нема равне злоупотребе име-
на од те што су се појаве распада као што је „хришћанска црква“, 
„хришћанска вера“, „хришћански живот“, истоветовале с тим светим 
именом. Шта је Христос одрицао? – пита се Ниче. И одговара: „Све 
што се данас назива хришћанским“.

Ова негација везе између Христа и хришћанства није спречила 
Ничеа да се исто тако не окрене и против Христа – премда са много 
више обзира. Њему је Христос био у суштини декадентска појава, 
крај века, израз његове малаксалости, последњи Јеврејин, једини 
следбеник сопствене науке. Нешто егзотично, чудно, узвишено и 
слабачко што собом представља потпуно преношење тежишта на 
човека, нешто антисоцијално и антиетатистичко, што је било упе-
рено против свију веровања, поредака, система.

Због тога је он поставио дилему: Дионис против Распетога. У јед-
ном писму Георгу Брандесу, у вези са објављивањем дела Ecce homo, 
он наговештава да је атак на Христа главна тема његовог послед-
њег списа, те књиге болесне гордости, али и врло суптилне анализе. 
Христос, рекли бисмо, много више неголи хришћанство био је мета у 
коју је гађао, знајући да се о хришћанству може и рећи много шта, 
али да је чар личности Христове био и остао главна привлачна сила 
хришћанства и да је хришћанство тога било потпуно свесно.

XI

Трагедија Ничеа човека била је у томе што је интелектуална жеђ 
за сазнањем имала исто толико дубоку противтежу у вољи за ми-
стеријом, за пророчанским ставом. Ништа није карактеристичније 
за Ничеа од мисли о једном новом увођењу у тајну бића путем иде-
је о вечитом враћању истога: мисао којој је било намењено да буде 
врхунац Заратустрине проповеди. Нико није толико осећао потре-
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бу да што пре попуни празнину која остаје у таквом једном свету 
и човеку за чију свест не би постојао Бог и све оно што је у свести, 
сновима и жудњама људским кроз векове било везано с тим. Можда 
замисли о томе шта свет без Бога значи нико није дао тако трагичан 
и дефинитиван облик као што је дао Ниче у следећем афоризму Ве-
селе науке:

„Како ћемо се утешити ми најубилачкији од свих убица? Нај-
светије и најмоћније што је свет до сада имао издахнуло је под нашим 
ножем. Ко ће спрати крв с нас? Каквом ћемо се водом очистити? 
Какве ћемо свештене игре измислити? Није ли величина нашег дела 
одвећ велика за нас? Нећемо ли сами постати богови само да би се 
показали достојни свога дела?“

Те две поларне тенденције Ничеовог духа дају његовој личности 
нарочиту снагу, али сачињавају и њену трагичност, која је трагич-
ност модерног човека уопште. Само с том разликом што је Ниче био 
потпуно свестан онога чега многи други рушитељи и одрицатељи 
нису били свесни: да човек не може живети у празном простору духа, 
да се све што се човеку одузима у једном облику мора дати у другом. 
Због тога су све његове главне идеје биле у ствари обличја у која 
облачи своје заветне мисли човек свестан да замена за стари свет 
вредности мора бити исто толико магијска, мистична и божанстве-
на, како човек не би пао под теретом празнине душе и духа.

Ниче није ни први ни последњи међу људима који гледа на свет 
као на један самим собом затворени круг. Али је први који је мисао 
безбожности покушао спровести као систем схватања света до кра-
ја, стално свестан огромног значаја који је мисао о Богу имала за 
човекову судбину.

Ниче карактерише и осветљава цело једно време. У њему се као 
кроз призму огледа сложени дух једног века, значајан колико по оно-
ме што је одрицао и одбацивао, толико и по ономе што је пропове-
дао и хтео. У Ничеу се дух културе деветнаестог века огледа као у 
пресеку. Он је сав у њеним проблемима. Једном типу сазнања који се 
потпуно ликвидира он долази да зада дефинитиван ударац. Као кри-
тички и аналитички дух он је прекретница која више не допушта да 
се преко ње пређе. Веку скептицизма и песимизма он долази да про-
поведа велике идеје. Веку филистарског самодовољства и самоуве-



39

рености он проповеда потребу рушења читавог идејног света који је 
све то условио. Лек Шопенхауеровом песимизму он тражи у ан-
тичкој трагедији. Живот се јавља као херојство тамо где је пре тога 
био терет и мука духу. Из дубоког осећања условљености рађа се 
жеђ за примањем живота, из сазнања пролазности свега рађа се 
жеља за вечношћу бивања. Његови су хладан ум и огњено срце, жуд-
ња за савршеном пуноћом живота и немоћ људскога духа да у себи 
помири олимпијску ведрину с готичком бесконачношћу.

Ниче је збир контрадикција свеколике наше културе и наше суд-
бине, њена најбеспоштеднија критика и најпотпунија синтеза. Он 
је читаво ово наше доба, трагично са преоптерећеношћу, које преко 
њега у једном новом полету увис тражи свој спас. Он је једно велико 
да и једно велико не читаве наше душевне структуре и наше про-
блематике. Он говори као човек који је на себи издржао све муке на-
ше стварности. Тај самозвани иморалист носилац је високог морал-
ног сазнања нашег доба. Што из читаве безмерне сложености није 
изишао један нов интегралан дух – разлог је у општој немогућности 
измирења темељних контрадикција које леже у природи наше кул-
туре и духовне структуре. Два опречна духа и сазнања леже у нама 
један поред другог. Магичност овог нашег света, његова чаробна 
привлачност и сан о савршенству форме на земљи нису ниуколико 
умањили дубоку чежњу људског срца за бесконачношћу, жудњу за 
незнаним обалама, за неслућеним и новим световима. Та два света, 
који су условили наш духовни развој и наше духовно богатство, 
нису, међутим, добили никакву вишу синтезу нити су ослободили 
наш дух унутарње противречности. Духовно ми смо остали између 
њих. Тај унутарњи расцеп и немоћ и неспособност за дефинитиван 
избор у Ничеу су добили најречитије облике и представљају трагич-
ну снагу његове мисли и његове личности која нас и данас вуче к 
њему.

     Др ДУШАН СТОЈАНОВИЋ
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ПРЕДГОВОР

1

О великим стварима човек треба или да ћути или да говори узви-
шено: узвишено то ће рећи цинички и невино.

2

Ово што износим представља историју следећа два века. Ја опи-
сујем оно што долази, што не може више друкчије бити: победу ни-
хилизма. Ова се историја већ сада може изложити: јер сама нужност 
ту дејствује да тако буде. Ову будућност наговешћују већ стотине 
знакова; ова судбина најављује свој долазак на све стране; све су уши 
већ начуљене да чују ову музику будућности. Цела наша европска 
култура већ се одавно креће у агонији напетости, која из деценије у 
деценију бива све већа, као да очекује катастрофу: она је немирна, 
махнита, нагла; као бујица која хита крају, која више не премишља, 
која се боји доћи к себи.

3

Писац ових редова, међутим, ништа друго досада није чинио не-
го премишљао и прибирао се: као философ и пустињак по инстин-
кту, који је нашао своју добит у усамљености, у остајању по страни, 
у стрпљењу, оклевању, у спорости, као какав дух мерач и кушач, који 
је једном већ залутао у сваки лавиринт будућности; као дух аугур 
који гледа уназад кад објављује будућност; као први савршени ев-
ропски нихилист, који је, пак, иживео нихилизам у сопственој души 
– који га је оставио за собом, савладао га и изишао из њега. 

4 

Читалац не треба да се вара у погледу смисла назива који је дан 
овом јеванђељу будућности. – „Воља за моћ. Покушај преоцене свих 
вредности“. – Са овом формулом долази до израза један против-
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покрет у погледу на принцип и задатак, покрет који ће у тако далекој 
будућности заменити онај потпуни нихилизам, који опет претпо-
ставља, логички и психолошки, који никако друкчије и не може доћи 
него преко њега и из њега. Јер зашто је сада победа нихилизма нужна? 
Зато што наше данашње вредности у њему налазе свој завршетак, 
што је нихилизам крајњи логички извод из наших великих вред-
ности и идеала – јер ми морамо најпре доживети нихилизам да би 
нам могло постати јасно каква је заправо вредност тих „вредности“... 
Пре или после нама ће бити нужне нове вредности... 


