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Зоран Кинђић

НИЧЕОВО НЕРАЗУМЕВАЊЕ НИХИЛИЗМА

У спомен на Слободана Жуњића

I

Ко год је имао прилику да упозна Слободана Жуњића, а по-
готово онај ко је имао привилегију да сарађује са њим, убрзо би 
се уверио у његове стручне и људске квалитете. Такав је случај и 
са мном. Већ током прве године студија филозофије, када нас је 
као асистент на предмету Античка филозофија уводио у пробле-
матику разумевање Аристотелове Метафизике, увидео сам да рас-
полаже огромном ученошћу, као и способношћу да понуди веома 
уверљиву интерпретацију и најтежих теоријских проблема. Тај 
увид се временом продубљивао, тим пре што сам имао ту част да 
ми буде ментор при изради магистарске тезе, као и главни уред-
ник у часопису Гледишта. Распон његовог теоријског интересо-
вања, који се кретао од античке и византијске филозофије, преко 
немачког класичног идеализма, марксизма, егзистенцијализма, 
Ничеа и Хајдегера, па до истраживања српске филозофске мисли 
и проблема постмодерне, несвакидашњи је, и то не само за наше 
прилике. Притом се Жуњић није ограничавао на то да тек лети-
мично познаје различите проблеме из наведених области, већ би 
се увек са необичном страшћу посвећивао разумевању и тумачењу 
управо најтежих теоријских питања. Онима који се данас баве тим 
питањима, он је својим темељитим радом у великој мери утабао 
и олакшао пут. Време које долази, када избледи завист оних који 
нису били у стању да издрже поређење са њим, све више ће пока-
зивати и потврђивати његов значај у српској филозофији.

У спомен на филозофа који је својим деловањем у великој 
мери обележио наше време, ред би био да му се одужимо раз-
матрањем неког проблема којим се и он бавио. Притом би било 
пожељно да тај проблем буде што је могуће актуалнији, као и да 
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 покушамо да сагледамо неку димензију тог проблема која је из-
макла Жуњићевој пажњи, не да бисмо тиме истакли евентуалну 
мањкавост његовог разматрања, него да бисмо понудили могућ-
ност другачијег, па ако је могуће чак и уверљивијег тумачења. 
Чини нам се да управо разматрање Ничеовог разумевања нихили-
зма задовољава те захтеве. Као што је познато, Слободан Жуњић 
се веома интензивно бавио Ничеовом филозофијом, при чему је 
посебно значајно његово тумачење Ничеовог схватања нихили-
зма, као и испитивање у којој мери постмодерни филозофи имају 
права да се позивају на Ничеа.

Без намере да се упуштамо у детаљније разматрање Жуњиће-
вог текста „Ниче и постмодерна”, који је он иначе посветио Миха-
илу Ђурићу, истакавши притом да је проф. Ђурић први у нашој 
средини млађе генерације „увео у ново перспективистичко чи-
тање Ничеа”, приметимо да се Слободан Жуњић успешно надове-
зао на Ђурићево настојање да „одреди суштину нихилизма”,1 при 
чему се као нарочити теоријски допринос може навести његова 
аргументација која уверљиво показује да постмодерни мислиоци 
у великој мери заостају за Ничеом, на кога се иначе позивају.

Своју интерпретативну способност Жуњић је сјајно демон-
стрирао довођењем у везу познатог одељка „Како је ‘истински 
свет’ најзад постао бајка”, из Сумрака идола са Ничеовим изла-
гањем историје нихилизма. Иако се у том одељку експлицитно 
не помиње нихилизам, Жуњић је суптилном анализом показао 
да шест ступњева ове лествице заправо представљају шест етапа 
европске историје, која као таква почива на нихилистичком мета-
физичком темељу. Док први ступањ приказује настанак метафи-
зике и оптимистички тврди „да се идеални свет може практично 
достићи спознавањем идеја и њиховим узимањем за животно ру-
ководство у сфери практичног рада”, да је истински, тј. оностра-
ни свет доступан човеку усавршеном у врлини и мудрости, други 
ступањ је резервисан за хришћанско становиште које проповеда 
„аскезу и одрицање од овог земаљског света” зарад будућег пре-
бивања у истинском свету. Након ова два кључна почетна ступња, 
Платоновог утемељења метафизике и уобличавања хришћанства, 
које Ниче иначе одређује као „платонизам за народ”, следи трећи 
ступањ који је у знаку скепсе према могућности сазнања истин-
ског света. Оно натчулно, иако је несазнатљиво, не бива одбачено, 
већ постаје „постулат практичног ума”. По Жуњићу, „поставља се 

1 Слободан Жуњић, „Нихилизам и постмодерна”, у: Фридрих Ниче: из-
међу модерне и постмодерне, стр. 115.
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свет, који потпуно одговара идеалу, али који у ствари измиче саз-
нању”. Четврти ступањ представља позитивизам, „који се више и 
не занима за некакав прави идеални свет с ону страну овог”, бу-
дући да нам је такав свет недохватан. Након што су позитивне на-
уке дискредитовале метафизичке идеале као пуке илузије, насту-
па пасивни нихилизам, који је „само прелазна станица између 
четвртог и петог ступња Ничеовог приказа повести западњачког 
духа”. На петом ступњу активни нихилизам се разрачунава са 
владајућим вредностима, да би након радикалног оповргавања 
„истинског света” и превредновања врховних вредности била от-
ворена могућност наступања шестог ступња – постметафизичког 
стања које је у знаку диониског екстатичког слављења живота. 
На основу Жуњићеве интерпретације следи не само да нихили-
зам „произилази из метафизике, као њена до краја доведена логи-
ка”, да је нихилизам „уписан као њен унутрашњи код или начело 
пропадања у току постајања”,2 него и да постмодерни мислиоци 
остају на петом ступњу, да не успевају да се уздигну до шестог 
ступња, до позиције за коју је Ниче веровао да је њоме превладан 
нихилизам и промовисана филозофија будућности.

Што се тиче Ђурићеве и Жуњићеве интерпретације Ничео-
вог схватања нихилизма, феномена према коме је велики немачки 
мислилац имао амбивалентан став, приметимо да је у њима нагла-
сак на нихилизму који је наводно у сржи метафизичког мишљења, 
те који услед тога што се налази у темељу метафизике неизбеж-
но нараста током историје, упоредо са развојем саме метафизике. 
Мада је у жижи Ђурићеве и Жуњићеве пажње онтотеолошко ус-
тројство метафизике, мада се тек површно дотичу хришћанства, 
они исувише олако прихватају Ничеово уверење да је „смрт Бога” 
дефинитивна, те се стиче утисак да су сагласни са његовим начи-
ном превладавања нихилизма. Онима који попут нас имају друга-
чију, хришћанску перспективу, тврдње попут оне Ђурићеве да је 
смрт Бога неопозива3 или Жуњићеве да је Ниче бриљантно демас-
кирао конституисање истинског света из нашег незадовољства 
постојећим, пролазним светом,4 не звуче уверљиво. У наставку 
излагања покушаћемо да покажемо да је Ничеово разумевање ни-

2 Исто, стр. 122–127.
3 Осим тога, наизглед неутрална тврдња да је Ниче „раскрстио са заблу-

дом о богочовештву” (Михаило Ђурић, Ниче и метафизика, стр. 24–25), самим 
тим што се Ђурић не ограђује од Ничеа, оставља простор да буде протумачена 
као да је аутор сагласан са мишљењем немачког филозофа. 

4 Слободан Жуњић, Нихилизами постмодерна, стр. 129.
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хилизма, на које се углавном некритички ослањају не само домаћи 
него и значајни светски филозофи, заправо мањкаво. Оно пре 
заводи, увлачи нас у нихилистичку стихију, него што нас оспо-
собљава да изађемо на крај са злодухом нихилизма.

II

Као што је за оног ко смера да разуме феномен нихилизма 
неопходно да се макар осврне на Ничеово тумачење тог епохалног 
феномена, будући да је критичко одређивање према њему готово 
предуслов за заузимање властитог става, тако је и за разумевање 
Ничеове филозофије од изузетне важности да се уочи изузетан 
значај који ово тумачење има у оквиру његовог мишљења. Наиме, 
независно од тога која се од Ничеових мисли тумачи као централ-
на, да ли се примат приписује самом учењу о нихилизму или оном 
о смрти Бога, вољи за моћ, вечном враћању истог или натчовеку, 
нема никакве сумње да су све те потенцијално средишње мисли 
нераскидиво повезане са Ничеовим разумевањем нихилизма.5

Што се тиче Ничеовог учења о нихилизму, уосталом баш 
као и његове филозофије као такве, коју интерпретатори (ре)кон-
струишу из мноштва расутих фрагмената, нема сумње да оно није 
сасвим уобличено, а поготово није систематично изложено, те би 
стога непримерена била евентуална претензија да се оно прика-
же као рашчлањена, непротивречна и потпуно артикулисана це-
лина.6 Ђурић с правом истиче да је Ничеово схватање нихилизма 

5 У зависности од угла посматрања Ничеове филозофије, често су и 
њени тумачи у дилеми којој би мисли, односно теми, приписали највећу важ-
ност. Тако на пример Михаило Ђурић, наш најзначајнији и најутицајнији ту-
мач Ничеове мисли, у истом тексту тврди да је питање о нихилизму у тој мери 
„привлачило Ничеову пажњу”, да је „нужно постало окосница читаве његове 
филозофије”, те да се „без претеривања” може рећи да она „у крајњој линији 
и није ништа друго до најоштрији израз и најпотресније сведочанство нихи-
листичког искуства”, да би убрзо затим устврдио: „Учење о вечном враћању 
истог је најважније Ничеово учење, заузима средишње место у његовом делу, 
представља темељ целокупне његове филозофије”, штавише „баца у засенак сва 
остала његова учења” (Михаило Ђурић, „Нихилизам као вечно враћање истог”, 
у: Утопија измене света, стр. 146 и 153). Иако се на први поглед може учини-
ти да су те две тврдње међусобно несагласне, ваља имати у виду да се једном 
говори о нихилизму као о централном питању, односно о кључном проблему 
који је опседао Ничеа, а други пут о вечном враћању као својеврсном решењу 
проблема нихилизма.

6 Додуше, Левит тврди да је Ничеова истинска мисао „један мисаони 
систем, на чијем почетку стоји смрт бога, у средини нихилизам који је произ-
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„много више налик на мисаони покушај, него на готов производ 
мишљења”. Осим што је „остало недовршено у формално-технич-
ком погледу”, оно не пружа ни једнозначан категоријални апарат.7 
Разлог томе треба тражити у амбивалентном односу великог не-
мачког филозофа према феномену који је проучавао. Као што је 
познато, сам Ниче се колебао у томе како да процени феномен 
нихилизма. Он је свакако био свестан огромног значаја темати-
зовања овог феномена, али је био у дилеми да ли да у њему види 
нешто негативно или позитивно. Некада је за себе говорио да је 
нихилиста8, у другим приликама да је преболео и превазишао 
нихилизам,9 да би пак на крају не само хришћанство и будизам 
него и морал и филозофију оптужио за нихилизам, а властиту 
позицију одредио као антинихилистичку. Наравно, из контекста 
се увек види каква је у дотичном случају његова процена дотич-
ног нихилизма. Наиме, у Ничеовој филозофији нихилизам ника-
ко није једнозначан појам. Када говори о нихилизму, он у виду 
има различите врсте нихилизма. Он разликује пасивни и актив-
ни, непотпуни и савршени нихилизам, као и класични, европски, 
радикални, екстатички нихилизам. Уз то, у вези са нихилизмом он 
често говори о декаденцији и песимизму.

Будући да је био усредсређен на што је могуће темељније 
разумевање феномена нихилизма, сасвим је очекивано што се 
његово разумевање нихилизма временом све више развијало, ус-
ложњавало и продубљивало. Ако имамо у виду да је Ниче него-
вао експерименталан начин мишљења, који подразумева испро-
бавање различитих мисаоних могућности, стављање на пробу и 
најсмелијих концепција, које су међусобно често несагласне, јасно 
је да од интерпретаторове визуре зависи које ће од њих бити јаче 
истакнуте, а које мање.10

ишао из ње, а на крају самопревладавање нихилизма у вјечном враћању” (Karl 
Löwith, Od Hegela do Nietzschea, стр. 198). Уколико би се уместо речи систем го-
ворило о мање-више кохерентном излагању, било би нам лакше да се сложимо 
са том констатацијом. 

7 Михаило Ђурић, Утопија измене света, стр. 104. 
8 Тако у писму Ервину Родеу од 23. 5. 1887, за Тена, Буркхарта и себе 

каже: „Ми смо у ствари темељито упућени један на другога као троје темељитих 
нихилиста” (Фридрих Ниче, Изабрана писма, стр. 271).

9 Уп. Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 190.
10 Занимљиво је да су Ничеове најпознатије и вероватно најзначајније 

формулације о нихилизму, које су сачуване међу папирима које је наменио за 
уништавање, заправо по свему судећи својеврсни мисаони експерименти, а не 
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Иначе, што се самог великог немачког филозофа и песника 
тиче,11 нема сумње да је он свој увид у духовну ситуацију времена 
сматрао толико важним, да је тврдио да ће следећа два века бити у 
знаку успона нихилизма. Будући да је Ничеова филозофска мисао 
у много већој мери израз његове личности него што је то иначе 
случај, да није тек производ пуког мозгања и разглабања туђих 
мисли, већ дубоко проживљеног личног искуства, које је пак нај-
суптилнији сеизмограм предстојећих епохалних потреса, не чуди 
што је он себе разумевао не само као дијагностичара свог времена 
него и као пророка, најавитеља оног што нам следи, оног што ће 
неизбежно представљати нашу судбину.12 За разлику од многих 

коначна решења. Иако он њима није био задовољан, оне су данас главни извор 
за тумачење Ничеовог схватања нихилизма. Ако претпоставимо да се Ниче за-
иста држао самопрописаног правила да треба говорити „само о ономе о чему 
се не смије шутјети”, односно „само о ономе што се превладало”, ако је заиста 
искрен када каже: „Моји списи говоре само о мојим превладавањима” (Friedrich 
Nietzsche, Ljudsko, odviše ljudsko, II, стр. 1), могли бисмо можда закључити да су 
необјављени списи знак да Ниче ипак није успео да превлада нихилизам, чим је 
одустао од даљег рада на замишљеној књизи Воља за моћ. О проблему како се 
односити према заоставштини великог немачког филозофа, у којој неизбежно 
има и неуспелих мисаоних експеримената, види: Рег Џ. Холингдејл, Ниче: жи-
вот и филозофија, стр. 268–271. 

11 Ничеов поетски дар одразио се и на његово мишљење, које није стро-
го појмовно, већ обилује метафорама. Не само што је његова чувена књига Тако 
је говорио Заратустра пре уметничко него филозофско дело, него се он вајкао 
да би боље било да је Рођење трагедије песнички уобличио: „Каква штета што 
се нисам усудио да као песник искажем оно што сам тада имао да кажем; можда 
сам то могао!” (Фридрих Ниче, Рођење трагедије, стр. 30). Немачки песник-ми-
слилац био је уверен да из његових речи одзвања музика, штавише да је За-
ратустрино „говорништво постало музиком”. У максималном приближавању 
говорног језика поетском, а овог чистој музици, Ниче је наиме видео врхунац 
казивања. У Заратустри, врхунцу његовог стваралаштва, догађа се повратак 
„језика природи и сликовитости”. Отуда и његова похвала самом себи, која није 
мања од оне у којој тврди да је то дело највиша и најдубља књига која постоји: 
„Можда се сме читав Заратустра рачунати у музику” (Фридрих Ниче, Ecce homo, 
стр. 83–84 и 76). О односу појма и метафоре у Ничеовој филозофији види: Сло-
бодан Жуњић, „Појмовност и метафора”, у: Ниче и постомодерна, као и: Миха-
ило Ђурић, Ниче и метафизика, стр. 322–324 . 

12 Ниче је о себи имао изузетно повољно мишљење. Упркос томе што је 
непознат и непризнат, веровао је да представља нешто изузетно. Не само што 
је био уверен да је управо он, захваљујући својеврсном пустињаштву, живљењу 
у усамљености, по страни од заглушујуће буке времена, био у прилици да те-
мељно промисли о ономе што се пред њим одвија, него је сматрао да није тек 
обичан филозоф или научник који напросто размишља о свом времену, већ чо-
век који спознаје читавим својим бићем, дакле телом, великим умом, а не само 
пуким убогим разумом. Такав начин разумевања наводно Ничеу гарантује при-
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који још нису свесни епохалне кризе која је у знаку наступања ни-
хилизма, а камоли катастрофе која предстоји, Ниче сматра да он 
као „први савршени европски нихилист”, који је „иживео нихи-
лизам у сопственој души – који га је оставио за собом, савладао 
га и изашао из њега”,13 има привилегију да, иако непознат широј 
јавности, пред човечанство изнесе како објашњење узрока нихи-
лизма тако и сугестију како да изађемо на крај са тим незваним, 
„најнеугоднијим гостом”.14 Гостом који додуше у његово време тек 
пристојно, за многе људе једва чујно куца на врата, а за кога Ниче 
слути да ће ускоро свом силом провалити у европски дом и про-
узроковати општу пометњу.

Иако црв нихилизма у његово време већ увелико нагриза 
европску културу, иако нихилистички дух у већој или мањој мери 
прожима Европљане, многи тога нису свесни, или пак мисле да 
су сами незаражени том опаком бољком. Ниче признаје да дуго, 
упркос томе што је сагледавао не само знакове него и манифеста-
ције нихилизма свуда око себе, поготово у култури, није увиђао 
да је и сам до сржи прожет нихилизмом: „Ја сам себи тек недавно 
признао да сам суштински био нихилист.” Осим признања он на-
води и разлог зашто раније није постао свестан тога: „Енергија, 
ноншалантност са којом сам ишао напред као нихилист, обманула 
ме је у погледу ове основне чињенице. Кад се иде ка неком циљу, 
изгледа немогућно да ‘бесциљност по себи’ буде главно правило 
наше вере.”15

Питање које треба да размотримо гласи: да ли је Ниче тек 
дијагностичар нихилизма, или такође и ваљани тумач овог фено-
мена, што је иначе предуслов за успешну терапију. Да ли је сам, као 
што верује, успео да превазиђе и преболи властити  нихилизам? 

вилеговану позицију: „Ја сам тек открио истину тим што сам најпре лаж као 
лаж осетио, нањушио... Мој је гениј у мојим ноздрвама”. Уверен да је „динамит” 
којим се руши читава европска религијско-метафизичка традиција, Ниче у про-
рочком тону каже: „Једном ће се уз моје име везати успомена на нешто огро-
мно, – на једну кризу, какве није било на земљи, на најдубљу колизију савести, 
на једну одлуку, изазвану против свега, што је дотад било веровано, тражено, 
освештано.” (Фридрих Ниче, Ecce homo, стр. 103). 

13 Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 190. Ниче о себи каже да је у питањима 
декаденције искусан, будући да је од декадента постао противдекадент: „Ја сам 
исто колико и Вагнер дете овог времена, хоћу да кажем décadent: само што сам ја 
то схватио, само што сам се од тога бранио. Философ у мени се бранио од тога” 
(Фридрих Ниче, Случај Вагнер, стр. 5). Уп. Фридрих Ниче, Ecce homo, стр. 13–15.

14 Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 125.
15 Исто, стр. 407–408.
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Или је можда пак филозофски утемељитељ савременог нихили-
зма, штавише његова најзначајнија теоријска перјаница? О томе 
постоје различита мишљења, у зависности од перспективе из које 
се Ниче разумева, као и од тога како се схвата нихилизам. На пи-
тање да ли је Ниче био нихилиста, Финк одговара тако што каже 
да га је, искусивши га изнутра и од њега пропативши, успешно 
преболео,16 док Кинг сматра да би се могло тврдити да велики не-
мачки филозоф није био нихилиста уколико се ограничимо само 
на то да је дијагностификовао разарање вредности и пре других 
најавио надолазак нихилизма, али да јесте у мери у којој је „ок-
рутније од других искусио и потврдио нихилизам на властитој 
кожи, тако да му је он постао трајном судбином”. Саглашавајући 
се са Кинговом проницљивом оценом да је Ниче „пацијент, дијаг-
ностичар и терапеут смртне болести нихилизма у једној особи”17, 
остаје нам да проверимо да ли његова терапија лечи или заправо 
подстиче и оснажује ту смртоносну болест.

Што се тиче Ничеових формулација, ваља указати да се оне 
међусобно разликују, да је у њима нагласак на различитим форма-
ма и димензијама нихилизма. Као оправдање за његову смелу твр-
дњу – „ја сам феномене нихилизма најобухватније промислио”,18 
могла би послужити теза да се његово разумевање нихилизма по-
степено продубљавало. Од мишљења да је нихилизам специфично 
духовно стање XIX века, преко оног које га поима као епохално 
догађање, као објективан историјски процес који се нужно одвија 
сходно логици која почива на нихилистичком метафизичком те-
мељу, дошао је до становишта које нихилизам сагледава као ну-
жан моменат периодичног слабљења воље за моћ.19

За немачког филозофа, европски нихилизам XIX века сва-
како није тек обична криза, карактеристична за динамику модер-
ног доба, већ криза над кризама, „опасност над опасностима”,20 
која његово доба чини преломним. Као и свака криза, нихили-
зам може водити катастрофи,21 као што може бити и подстицај 

16 Eugen Fink, Nietzscheova filozofija, стр. 191.
17 Hans Küng, Postoji li Bog?, стр. 357. 
18 Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 414.
19 Жуњић истиче да Ниче „о нихилизму говори као о процесу, стању или 

самом догађају”, односно да нихилизам „обележава читаву повест метафизике”, 
будући да је у њу „уписан као њен унутрашњи код или начело пропадања у току 
постајања” (Слободан Жуњић, Нихилизам и постмодерна, стр. 118 и 127).

20 Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 109.
21 У једном писму Ниче доводи у блиску везу себе и катастрофу за коју 

слути да можда предстоји: „садашња Европа још нема појма о томе око каквих 
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за оживљавање, у овом случају замрле европске културе и клону-
лог европског човека.22 Ниче тврди да је нихилизам „патолошко 
међустање” које се, психолошки посматрано, испољава не само у 
осећању да живимо у празнини, да пустиња расте, него и у уве-
рењу да је све узалудно, у закључку, који је несумњиво последица 
пресмелог уопштавања европских песимиста, да баш ништа више 
„нема смисла”.23 Ако се сложимо са његовом дијагнозом болести 
модерне Европе, остаје нам да се запитамо шта је проузроковало 
ту духовну болест, које су иначе и други били свесни, и то знат-
но пре Ничеа. Поменимо пре свега руски књижевнике, који су у 
својим делима оцртали различите форме и ступњеве нихилизма.24

Иако Ниче свакако није био први који се суочио са про-
блемом нихилизма, његов значај огледа се у томе што је понудио 
особено тумачење разлога нихилистичког духовног стања свог 
времена. По њему, најнепосреднији разлог појаве нихилизма тре-
ба тражити у смрти Бога. На упечатљив, песнички начин Ниче 
говорио о смрти Бога, коју нам у његово име објављује махни-
ти човек. Разлог због кога се тај човек назива махнитим свакако 
треба тражити у томе што је усред ведрог преподнева, наизглед 
сасвим непотребно, упалио фењер и пред људима, који нити су 
веровали у Бога нити о њему размишљали, узвикивао да тражи 
Бога, изазивајући због таквог свог необичног понашања праву 
провалу смеха и подругљивих коментара. Симболично ти људи 
представљају Ничеове по питању вере равнодушне савременике.25 
Баш као што је својевремено Диоген провоцирао суграђане, који 
су га сматрали луцкастим зато што је дању палио свећу и гово-
рио: „Тражим човека”,26 на сличан начин код Ничеа тобоже сума-
нути човек тражи Бога. Разлика је можда само у томе што је он 

се страховитих одлука врти читаво моје биће, и за какав сам точак проблема 
привезан – и да се са мном припрема катастрофа, чије име знам, али га нећу 
изговорити” (Фридрих Ниче, Изабрана писма, стр. 267). 

22 Описујући „надолазак нихилизма”, који је нужан, који се не може из-
бећи, Ниче не очајава због тога, већ верује да ова криза, једна од највећих у које 
је запало човечанство, може бити „тренутак најдубљег самоосвешћења човека”, 
те да је самим тим могуће да се „човек од ње опорави”, тако што ће постати „гос-
подар над овом кризом” (Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 56).

23 Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 351.
24 О томе види: Михаило Ђурић, Утопија измене света, стр. 102–103; 

Слободан Жуњић, Нихилизам и постмодерна, стр. 116.
25 По Кинговом мишљењу, Ниче овде „жигоше лакомислени, неодговорни 

атеизам”, који не види последице смрти Бога (Hans Küng, Postoji li Bog?, стр. 337). 
26 Диоген Лаертије, Животи и мишљења великих филозофа, стр. 180.
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 напослетку, након што је прострелио погледом оне који су му се 
смејали због тражења оног чега нема, оног што је наводно тек пука 
утвара и маштарија, ипак понудио објашњење за своје необично 
понашање. И као што је неко у античко доба могао да се зами-
сли над Диогеновом провокацијом и увиди да његово понашање и 
није баш тако луцкасто као што на први поглед изгледа, зато што 
заправо готово да и нема истинских људи, оних који би одговара-
ли појму човека, тако је Ничеов „суманути” човек потенцијално 
отварао очи духовно слепим људима за чињеницу да Бога нема, 
и то зато што смо га ми убили. Епохална новост коју он саопшта-
ва може се сажети у три његова узвика: „Бог је мртав! Бог остаје 
мртав! И ми смо га убили.”27 Сва та три узвика су од изузетног 
значаја. Наиме, неки, који и даље живе у прошлим, предмодерним 
временима, још увек нису свесни те чињенице, те им на њу треба 
указати.28 Осим тога, важно је нагласити да је смрт Бога коначна 
и дефинитивна. За разлику од древног Догађаја, догађаја над до-
гађајима, када је након привремене смрти Бога, односно Богочо-
века, уследило његово васкрсење, овога пута то се, бар тако мисли 
немачки мислилац, неће догодити. Ниче, који је иначе био ате-
иста, свакако није сматрао да су људи дословно убили оног кога 
наводно и нема, него да су убили Бога у својим срцима и својим 
мислима, те да Бог у просвећеној европској култури заправо више 
и не постоји. Наша одговорност за такав чин је огромна, неса-
мерљива, од епохалног значаја, чак можда и већа од оне оних који 
су разапели Богочовека Христа. На песнички начин Ниче се чуди 
како смо ми, коначни и пролазни, били у стању да испијемо бес-
коначно море. Последице нашег богоубиства су неслућене, јер смо 
ову нашу, у космичком смислу малу и небитну земљу отковали од 
њеног метафизичког сунца и тиме је лишили њеног стварног или 
уображеног религијског значаја. Наша планета је од тада изгубила 
своју поуздану путању, а и ми са њом. „Да ли постоји још неко 
горе и неко доле? Да ли лутамо кроз неко бескрајно ништа? Да ли 
не осећамо дах празног простора? Да ли није постало хладније?” 
Ниче поетски тврди да због тог тешко мисливог чина богоубист-
ва човечанство доспева у све већу таму, да се гашењем божанске 
светлости сада наши фењери морају палити и усред преподнева. 
То убиство неупоредивио је са било чим у људској историји. „Оно 

27 Фридрих Ниче, Весела наука, стр. 147.
28 Заратустра ће, након сусрета са старим пустињаком, зачуђено кон-

статовати: „Овај свети старац у својој шуми још ништа није чуо о томе да је Бог 
мртав!” (Фридрих Ниче, Тако је говорио Заратустра, стр. 39). 
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најсветије и најмоћније што је свет до сада имао искрвавило је 
под нашим ножевима – ко ће убрисати ту крв са нас? Каквом во-
дом бисмо могли да се очистимо; какве ћемо свечаности окајања, 
какве ћемо свете игре морати да измислимо?” Чини се да је чове-
кова одговорност за тај чин, који представља прекид читаве доса-
дашње историје, толико велика, да се тај метафизички грех никако 
не може окајати. „Зар није величина тог дела превелика за нас?”, 
пита се Ниче, те додаје, износећи пред нас сугестију, па и импера-
тив непрестаног самопревазилажења човека ка идеалу натчовека: 
„Зар ми сами не морамо постати богови да бисмо изгледали њих 
достојни?” Да немачки филозоф не сумња у несамерљивост тог 
епохалног догађаја, односно модерног чина богоубиства, сведоче 
следећи редови: „Никада није било већег дела – и ма ко да се по-
сле нас роди, због тог дела спада у неку вишу историју него што је 
цела историја до сада била!”29

Мада је по реакцијама својих зачуђених слушалаца закључио 
да долази прерано, да они још увек не схватају о каквом се епохал-
ном догађају ради, махнити човек није имао никакве сумње да ће 
последице овог чина временом постајати све очигледније. „Овај 
огромни догађај је још на путу и путује – још није допро до људ-
ских ушију.”30 Иако је сам тај догађај „превелик, предалек, сувише 
по страни од моћи схватања многих”, малобројни ипак наслућују 
о чему се ради. Упркос томе што многи његови савременици тога 
нису били свесни, Ниче сматра да „нови догађај да ‘је бог мртав’ да 
је вeра у хришћанског бога постала немогућа – почиње већ да баца 
своје прве сенке на Европу”.31 Будући да Европа почива на хришћан-
ском духовном темељу, уздрмавањем тог метафизичког темеља, 
гаранта највиших вредности, читава грађевина европске културе 
почиње да се клима. Уколико нема Бога, носиоца трансцендентних 
вечних вредности, гаранта смисла људске историје и наших инди-
видуалних живота, неизбежно ће доћи до обезвређивања највиших 
вредности. Ако су оне тек релативне и пролазне људске творевине, 
уобличене у сврху људског самоодржања и доминације, оне више 
не могу претендовати на статус посебитости, апсолутности, свето-

29 Фридрих Ниче, Весела наука, стр. 146–147. Доследан у свом ставу 
презира према хришћанству, Ниче се згражава над тим што се време и даље 
мери „према првом дану хришћанства”, тј. према дану за који се верује да је дан 
рођења Исуса Христа. Он пркосно предлаже друго решење: „Зашто не према 
његовом последњем?” (Фридрих Ниче, Антихрист, стр. 87–88). По њему, смрт 
Бога је неупоредиво значајнији историјски догађај од рођења Богочовека.

30 Фридрих Ниче, Весела наука, стр. 147.
31 Исто, стр. 241.
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сти. Консеквенце тог обезвређивања највиших вредности су потен-
цијално погубне пре свега по европски морал, који је почивао на 
веровању да моралне норме представљају божанске заповести, да је 
огрешење о њих кобно по људску душу. И заиста, многи су попут 
Ивана Карамазова закључили: ако Бога нема, онда је све дозвоље-
но.32 Подсетимо се да је велики непријатељ Цркве, Волтер, тврдио, 
плашећи се анархичног понашања непросвећених људи, да би Бога 
требало измислити ако не постоји. Атеизам по многима неизбеж-
но, пре или касније, води нихилизму.33

Међутим, тај епохални догађај, који за многе наликује на 
страшно помрачење, на кобни потрес, има потенцијално и другу, 
позитивну страну, бар за оне који не робују идолима, који нису 
спутани традицијом, који себе доживљавају као слободне духо-
ве. Њима се чини, будући да се налазе „можда још сувише под 
најближим последицама тог збивања”, да, макар за њих, заправо не 
наступа мрак, већ да се рађа нови дан. Они осећају да су озарени 
светлошћу, да их обузима не само несвакидашње олакшање него и 
неизрецива срећа, да се око њих све разведрава, да наступа освит 
новог доба. „У ствари, ми философи и ‘слободни духови’ на ту 
вест да је ‘стари бог мртав’, осећамо као да нас обасјава неки нови 
освит; наше срце при том постаје препуно захвалности, зачуђе-
ности, слутње и очекивања – коначно нам хоризонт изгледа опет 
отворен.” Песнички речено, схвативши да море никад није било 
толико отворено као што је сада, тј. да је „поново дозвољена свака 
смелост онога који сазнаје”, слободни духови су спремни на саз-
најну авантуру, на ризик да исплове својим лађама у непознато.34

32 Сам Ниче слично каже: „Нема истине. Све је дозвољено” (Friedrich 
Nietzsche, KSA 11, стр. 88). Додуше, не свима, него ретким, изузетним поједин-
цима. За разлику од старог просветитељства, примереног за демократско стадо, 
Ниче промовише „ново просветитељство”, које „хоће да владајућим природама 
покаже пут” – да је „њима све дозвољено” (Исто, стр. 295). Он са благонаклоношћу 
подсећа да је за највише степене непобедивог асасинског реда важило тајно прави-
ло: „Ништа није истинито, све је допуштено” (Фридрих Ниче, Генеалогија морала, 
стр. 363). О наведеној изјави ава Јустин каже: „Метафизички нихилизам европс-
ке културе, изражен принципом: ’нема Бога’, морао се пројавити као практични 
нихилизам: нема греха”, дакле „све је дозвољено” (Преподобни Јустин Ћелијски, 
Философске урвине, у: Сабрана дела светог Јустина Новог, књ. 8–9, стр. 440).

33 „Је ли неко данас атеист, знај, сутра ће бити анархист, а прекосутра 
нихилист” (Преподобни Јустин Ћелијски, Философске урвине, стр.  441).

34 Фридрих Ниче, Весела наука, стр. 242. Ничеово писмо, упућени сестри 
1865, у којем објашњава своје уверење о непомирљивости истраживања и вере, 
изражава његову животну максиму: „Овде се путеви разилазе: ако желиш да те-
жиш душевном миру и срећи, онда веруј, ако желиш да будеш ученик истине, онда 
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III

Осим што је понудио могућност да нихилизам не буде сагле-
дан само из катастрофичке перспективе, као слом најдубљих 
хришћанских уверења, слом који можда чак најављује пропаст 
Запада, него да се та криза протумачи и у ведријем тону – као 
могућност ослобађања спутаних људских потенцијала,35 Ниче је 
учинио и храбар искорак у тумачењу нихилизма, нудећи нам, бар 
по његовом мишљењу, дубље тумачење узрока нихилизма него 
што је учење о смрти Бога. Ако је смрт Бога узрок нихилизма, 
онда би, бар по хришћанима, најбоља терапија за ту опаку бо-
лест била у оживљавању Бога посредством духовног оживљавања 
замрлог хришћанства. Уместо да макар успут размотри ту могућ-
ност, Ниче игнорише чак и помисао на ту могућност, уверен да је 
смрт Бога дефинитивна, те тражи дубљи узрок нихилизма, тј. уз-
рок раније наведеног узрока. Тиме смрт Бога бива сведена на пуку 
последицу дубљих историјских процеса, који су резултат развоја 
метафизике, у чијем темељу су још у античком периоду положе-
не нихилистичке вредности. Мада се у први мах и самом Ничеу 
чинило да је узрок појаве нихилизма смрт Бога, тог метафизич-
ког сунца које је гарант највиших вредности, односно апстракт-
них метафизичких категорија, сада сматра да нихилизам извире 
из нихилистичке природе самих највиших вредности, из њихове 
темељне усмерености против живота.36

истражуј” (наведено према: Рег Џ. Холингдејл, Ниче: живот и филозофија, стр. 
55). Будући да је, по Ничеу, свака вера „израз саморазвлашћивања, самоотуђења” 
(Фридрих Ниче, Антихрист, стр. 72), сасвим је очекивано што се он залаже за 
укидање наводног човековог религијског самоотуђења. По његовом мишљењу, об-
даривши имагинарно највише биће својим квалитетима, човек је у великој мери 
осиромашио. Тек уколико схвати да је управо он створио оно чему се диви, оно 
што обожава, повратиће своју слободу и људско достојанство. Користећи по-
ређење са језером које све више расте након што је постављена брана, Ниче суге-
рише да би се и човек све више уздизао уколико би поставио брану према Богу, јер 
тада више не би отицао у Бога. Уп. Фридрих Ниче, Весела наука, стр. 195.

35 Ваља истаћи да ће двострука могућност тумачења нихилизма, као не-
чег погубног, односно као нечег ослобађајућег, остати константа у Ничеовом 
мишљењу. „Нихилизам као нормалан феномен може бити симптом растуће 
јачине или растуће слабости” (Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 367). Да ли ће 
се исти симптоми протумачити као знак пропадања или као знак могућности 
оживљавања зависи од јачине оног ко их тумачи.

36 Ђурић указује да је Ниче убрзо увидео да нихилизам није тек пуко 
патолошко духовно стање XIX века, већ „да је нихилистичко кретање започело 
врло рано, тако рећи већ од првих дана европске историје, будући да се коре-
ни тог кретања налазе у самој метафизици, у успостављању њених категорија 
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Ако је смрт Бога, саме апсолутне истине, последица чове-
ковог истинољубља, проистеклог из хришћанског морала,37 које је 
довело до теоријског разобличавања те древне тврдокорне фантаз-
магорије, ако је заиста просвећена филозофија у праву када твр-
ди да је садржина појма Бога заправо пуко обоготворено ништа38, 
да су највише вредности тек пуки апстрактни идаели, лишени 
стварности, сасвим је очекивано што је након тог отрежњујућег 
увида наступило велико разочарање. Не само што се више не ве-
рује у идеални трансцендентни свет него наизглед парадоксално, 
а заправо веома логично, и овострани свет губи на значају. Од 
метафизичко-религијског уверења „Бог је истина” доспело се до 
става „Све је лажно”, то јест нема истине, поготово не апсолутне 
истине.39 Из религијске перспективе, овострани свет је позорни-
ца човековог моралног и духовног подвига, његовог настојања да 
се врлинским животом, очишћењем човекове пале природе и ње-
ним преображењем заслужи боравиште у рају. Ако нема раја, ако 
нема бесмртног, оностраног живота, чини се да је онда у овостра-
ном свету све безвредно и бесмислено. Пролазност живота као да 
обесмишљава сва наша настојања, те самим тим доводи до нихи-
листичког доживљаја света: „Нихилист је човек који о свету какав 
јест суди да не би требало да буде, а о свету какав би требало да 
буде суди да не егзистира.”40 Отуда не чуди што патос узалудности 
обузима савременог човека. Наиме, када је вера у Бога неповрат-
но избледела, човечанство је захватило осећање празнине,41 које 

и њеној владавини, а не тек у растварању тих категорија и њиховој пропасти”. 
Нихилизам, дакле, није последица слома метафизике, већ „произилази из самог 
језгра метафизике”, те је „његова појава нужна последица њене превласти” (Ми-
хаило Ђурић, Утопија измене света, стр. 111). 

37 „Видимо шта је у ствари победило хришћанског бога: сам хришћански 
морал, све строже узиман појам истинитости, финоћа исповедника хришћанске 
савести, преведена и сублимирана у научну савест, у интелектуалну честитост 
по сваку цену” (Фридрих Ниче, Весела наука, стр. 266).

38 Ниче сматра да је у Богу „обоготворено ништавило, посвећена воља 
за ништавилом!” (Фридрих Ниче, Антихрист, стр. 26).

39 Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 126. Слично томе, могло би се извести 
да оповргавањем става да је Бог, као највише добро, гарант моралности, дола-
зимо до закључка да је и морал као такав заправо немогућ, да је иморализам 
неупоредиво ближи животу.

40 Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 366.
41 Ако је рођење Богочовека било могуће тек када је дошло до „пуноће 

времена” (Гал. 4, 4), могло би се рећи да „смрћу Бога” долази до пражњења вре-
мена, које се психолошки манифестује у тешко подношљивом осећању празни-
не и бесмисла.
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се узалуд покушава истиснути из свести било неуморним радом 
било хедонистичким средствима.

Питајући се шта заправо значи нихилизам као такав, Ниче 
одговара: „Да се обезвређују врхунске вредности”. Наиме, „не-
достаје циљ; одговор на питање ‘зашто’ ”.42 Насупрот владајућем 
метафизичко-религијском уверењу да вредности постоје по себи, 
вечно, да је смисао наших живота загарантован тиме што Божије 
провиђење влада историјом и стара се о нама, Ниче нуди учење 
које вредности схвата као пуки људски производ. Порекло оног 
наизглед апсолутног и светог је људско, одвише људско. Човек је 
наиме у освит своје историје, ради самоодржања и овладавања 
природом, вредности пројектовао у онострану сферу, а онда за-
боравио на то, па се сада према њима односи идолопоклонички. 
Све су вредности, по Ничеу, испитане психолошки, „резултати 
одређених перспектива корисности за одржање и појачање тво-
ревина људског господства: и само лажно пројициране у ствари”.43 
Уколико вредностима приступамо историјски, што углавном није 
случај, будући да влада предрасуда да су оне универзалне и без-
времене, уочићемо, сматра Ниче, да оне зависе од наших живот-
них услова, тј. од наших потреба. „Вредносне процене настају из 
оног у шта ми верујемо да су услови егзистенције: уколико се про-
мене наши егзистенцијални услови, или наша вера у њих, тада се 
мењају и вредносне процене.”44

Свестан да може изгледати да је та тврдња у колизији са 
тврдокорношћу тзв. вечних јудеохришћанских вредности, немач-
ки мислилац истиче да наше веровање у то шта су услови нашег 
живота може бити погрешно и застарело. Наиме, иако је изворна 
функција вредности била да служе животу, оне су се одавно не 
само осамосталиле, него су штавише постале и препреке развоју и 
бујању живота. То се пре свега односи на морал, који се у праско-
зорје цивилизације уобличио као начин да се нека заједница одр-
жи, а данас спутава напредовање живота и омета људе јаке воље 
у њиховим владалачким настојањима како својим крутим фор-
мализмом тако и побуђивањем сажаљења и гриже савести.45 На 

42 Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 350.
43 Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 49.
44 Friedrich Nietzsche, KSA 11, стр. 116. „Наше вредносне процене стоје 

у односу према ономе за шта верујемо да су наши животни услови: уколико се 
ови промене, мењају се и наше вредносне процене” (Исто, стр. 159).

45 Иако је данас моралу „својствена непријатељска тенденција према 
животу”, самим тим што „хоће да савлада најјаче типове живота” (Friedrich 
Nietzsche, KSA 12, стр. 226), јаке појединце који су кулминација животне снаге 
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 основу властитог искуства скучености пребивања у малограђан-
ској моралистичкој средини, која гуши слободу стваралаштва, 
Ниче тврди да је традиционални морал непријатељски усмерен 
према животу, који као такав не познаје круту супротност добра и 
зла.46 Некакво савршенство, апсолутно лишено примеса своје су-
протности, заправо је пука мисаона фикција, страна животу који 
почива на протоку енергије између полова.47 Усредсређен на иде-
алну сферу добра, морал својим дуалистичким становиштем оз-
леђује целовитост живота, те осуђује и клевеће животне страсти, 
услед чега представља кобно „одвраћање од воље за постојањем”.48

Узрок нихилизму је свакако и некритичко веровање у кате-
горије ума. На њих смо се у тој мери навикли, да смо све доне-
давно били уверени да су оне компатибилне свету, али након што 
смо схватили да оне заправо једнострано, па и искривљено тумаче 
свет, чини нам се да се све раствара у хаосу, да више нема ни ис-
тине ни реда ни смисла. Наиме, „ми смо вредност света мерили 
категоријама које се односе на један чисто фингирани свет”.49 Ради 
лакшег овладавања природом, човек је динамичну стварност, која 

и смисао Земље, Ниче се не залаже за његово уништавање, већ само за његово 
превладавање. Хришћански морал је иморалисти потребан као јак противник, 
да би у његовом савлађивању узрастао и ојачавао. Морал стада примерен је сва-
како људима слабе воље, али он не би смео да прекорачи своје границе, и да 
претендује да важи и за вође, ствараоце, људе јаке воље. Уп. Исто, стр. 280. 

46 Уместо крутих супротности, које су карактеристичне за апстрактну 
логику али не и за живот, Ниче инсистира на ступњевима, односно на кван-
тима енергије. Као што су здравље и болест упућени једно на друго, те нема 
савршеног здравља, лишеног примеса болести, баш као ни болести без момента 
здравља, тако је и са односом између добра и зла, истинитог и лажног, лепог и 
ружног. Иако ће језик, због своје незграпности, наставити и даље „да прича о 
супротностима тамо где постоје само степени и различити ступњевити прела-
зи” (Фридрих Ниче, С ону страну добра и зла, стр. 35), иморалистима је јасно да 
се морају уздићи изнад супротности добра и зла.

47 Теоријски разлог инсистирања на томе да је ђаво наличје, тамна стра-
на Бога (уп. Фридрих Ниче, Ecce homo, стр. 90), као и његовог преузимања улоге 
ђавољег адвоката, вероватно извире из Ничеовог уверења да је савршенство као 
такво немогуће, да све што постоји има у себи и позитиван и негативан моме-
нат. За разлику од монотеистичког Бога, који је синоним апсолутног савршен-
ства, паганска божанства, нарочито индијска, у себи обједињују оба момента, па 
су стога често непредвидива. 

48 Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 571. Осим тога, морал је, по Ничеу, 
„најбоље средство да се човечанство обезличи!” (Фридрих Ниче, Антихрист, 
стр. 57). Повиновањем општим нормама, човек се у свом понашању лишава 
оног што је својствено само њему. 

49 Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 49.
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је у непрекидном бивању, која је у знаку игре и спорења, упростио 
и умртвио својим категоријама бића, идентитета, супстанције, це-
лине, ствари по себи. Ниче сматра да се из човекове потребе за 
самоодржањем и овладавањем природом развио сазнајни апарат 
који свет представља у виду засебних идентичних ентитета, мада 
ствари по себи као такве заправо не постоје.50 Будући да смо на-
кон разобличавања метафизике из света одстранили категорије 
сврхе, јединства и бића, „свет сада изгледа безвредан”.51 Нихили-
зам се, по немачком филозофу, појављује на зато што је објектив-
но стање ствари неподношљивије него пре, не зато што су живот-
не недаће веће – напротив, захваљујући напретку науке и технике 
живи се лагодније, него зато што је човек, одбацивши Бога, постао 
неповерљив према теодикејском придавању „смисла” различитим 
облицима зла у нашем постојању. „Једна интерпретација света је 
пропала; али пошто је она важила као сама интерпретација, из-
гледа као да нема смисла у постојању, као да је све узалуд.”52

Ако је Ниче у праву када тврди да дубљи узрок савремене 
појаве нихилизма треба тражити у нихилистичким вредностима, 
које су још од Платона положене у сам темељ метафизике, онда 
неизбежно следи да нихилизам као такав јесте „до краја мишље-
на логика наших великих вредности и идеала”.53 Пошто је идеа-
листичка филозофија, по његовом мишљењу, у имагинарну, непо-
стојећу сферу неоправдано пројектовала фиктивне категорије и 
вредности, које су као такве без реалног покрића, а критичка ми-
сао их разобличила као беживотне апстракције, као пуко ништа, 
Ниче доследно закључује: „Сав идеализам досадашњег човечан-
ства спреман је за преображај у нихилизам, – у веру у апсолут-
ну безвредност, тј. бесмисленост”54 Отуда свима нама, а поготово 

50 По Ничеу, „’ствар’ је само фикција, а ’ствар по себи’ чак противречна, 
недопустива фикција” (Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 614). Будући да се „саз-
нање и постајање искључују”, Ниче закључује да се „карактер постајућег света 
света не може формулисати”, осим као „самопротивречан”. Сазнању „мора пре-
тходити воља да се сазнање учини могућим, једна врста постајања мора створи-
ти обману бивствујућег” (Исто, стр. 382).

51 Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 48. 
52 Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 212. Утврђујући психолошке разлоге 

наступања стања нихилизма, Ниче каже: „Када се схватило да укупни карактер 
постојања не може бити интерпретиран ни појмом ’сврхе’, ни појмом ’јединства’ 
ни појмом ’истине’, наступило је осећање безвредности.” (Friedrich Nietzsche, 
KSA 13, стр. 48).

53 Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 190.
54 Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 313.
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онима који се још увек нису ослободили метафизичких и рели-
гијских илузија, Ниче поручује: „Долази време када морамо пла-
тити што смо два миленијума били хришћани.”55 Уверен да су и 
хришћански морал и хришћански Бог окренути против живота, 
Ниче сматра да је неопходно дискредитовати их као нихилистич-
ке творевине.56

У критичком осврту на своје време, у коме су врхунске 
вредности додуше поколебане и обезвређене, али људи нити су у 
стању да их се непоколебљиво држе нити да их се савим ослободе, 
Ниче закључује да је оно у знаку пасивног нихилизма. Тим нази-
вом немачки филозоф именује „нихилизам као снижавање и наза-
довање моћи духа”. Пасивни нихилизам указује на преовлађујућу 
слабост, посусталост, замореност духа. Будући да је снага духа 
исцрпљена, „досадашњи циљеви и вредности су непримерени и 
више не налазе веру” међу људима. „Синтеза вредности и циљева 
(на којој свака јака култура почива) растаче се”, те услед међусоб-
не сукобљености вредности, налазимо се у стању растројености 
и дезоријентисаности. Иако је ово стање пропадања веома не-
пријатно, оно може дуго потрајати. Да би се оно издржало, могуће 
је покушати ублажити последице растакања врхунских вредности, 
тако што ће се оне обновити у некој другачијој, неметафизичкој 
форми. Упркос томе што је уздрмана теолошка вера у Бога, што 
је трансцендентни свет идеја и идеала за модерног човека постао 
неуверљив, још увек је могуће, додуше на секуларизован начин, 
по инерцији веровати у некадашње врховне вредности, као што 
су истина, добро, лепо, праведност. Док неке људе због смрти Бога 

55 Исто, стр. 69. Жуњић с правом додаје да бисмо могли „рећи и две и по 
хиљаде година, уколико ту укључимо и платонизам” (Слободан Жуњић, Нихи-
лизам и постмодерна, стр. 136).

56 Ниче, који је експериментисао са различитим перспективама посма-
трања одређеног феномена, оставио је белешку која одудара од главног тока 
његовог разумевања нихилизма. Он наиме у њој тврди да управо хришћански 
морал штити од нихилизма, тј. „од очајања и скока у ништа”, додуше слабе и 
потлачене, како појединце тако и сталеже. Да није морала, „немоћ према људи-
ма, не немоћ према природи” би у онима потлаченима произвела крајње безна-
дежно „огорчење према постојању”. Указавши да морал оправдава мржњу сла-
бих према моћницима, који се жигошу као неправедни и зли, Ниче закључује: 
„Морал штити оне које су лоше прошли у животу од нихилизма, тиме што сва-
коме приписује бесконачну вредност, једну метафизичку вредност, и уврштава 
их у поредак који се не подудара са оним светске моћи и ранга: он учи узви-
шености, понизности итд. Ако би вера у овај морал пропала, они који су лоше 
прошли не би више имали утехе – и пропали би” (Friedrich Nietzsche, KSA 12, 
стр. 214–215).
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обузима стање песимизма, па чак и очај у суочавању са провалом 
бесмисла, други покушавају да веру у Бога надоместе јачањем уло-
ге савести, а онострано рајско стање замене пројектом успоста-
вљања социјалног раја на земљи. Хришћанска прокламација да 
су сви људи једнаки пред Богом на секуларизовани начин и даље 
живи у залагању за демократију и социјализам. Модерна идеја на-
претка замена је за некадашње веровање у Божију промисао.57

За разлику од пасивног нихилизма, који је израз слабости, 
активни нихилизам је „знак увећане моћи духа”. Упркос томе што 
је такав нихилизам „знак јачине”, што су досадашњи циљеви не-
примерени нараслој снази духа, он ипак не представља највиши 
вид нихилизма. Активни нихилизам додуше „досеже свој мак-
симум релативне снаге као насилна снага разарања”, али ипак не 
поседује „довољну јачину да себи продуктивно поново постави 
циљ, неко ‘зашто?’, неку веру”.58 То ће бити у стању тек радикални 
нихилизам, којим се изнутра превазилази сам нихилизам. Нарав-
но, такав радикални нихилизам „као идеал највише моћи духа, 
преобиља живота”,59 подразумева јаке, тј. иморалне личности, јер 
су једино оне у стању да изведу „против-кретање”60 нихилизма 
од обезвређујућег „не” у афирмативно „да”, које наступа успоста-
вљањем доминације виталних вредности. Након што се дошло до 
увида да су постојеће врхунске вредности људски производ, као 
и да оне већ одавно представљају препреку напредовању живота, 
потребна је само још снага и храброст које одликују будуће фи-
лозофе-законодавце да се успостави и етаблира нова хијерархија 
вредности.61 Пошто је идеална сфера дискредитована као пука 

57 Свако ко би садашњег млаког, безличног човека упоредио са ренесен-
сним, а поготово са античким, морао би, по Ничеу, да призна његову инфери-
орност. Уп. Исто, стр. 223. Отуда је проповед о некаквом напретку пука илузија.

58 Исто, стр. 350–351. Код Ничеа постоји паралела у диференцирању пе-
симизма и нихилизма. Тако он разликује песимизам слабости од песимизма ја-
чине, на сличан начин као што то чини са пасивним и активним нихилизмом. 
Док песимизам слабости говори Не животу, песимизам јачине „храбро гледа 
Горгони у лице”, и каже Да „свијету, земљи, животу, људској коби” (Eugen Fink, 
Nietzscheova filozofija, стр. 190). Ниче је уверен да „песимизам и нихилизам у 
руци најјачег постају само чекић и оруђе више којим се задобија нови пар кри-
ла” (Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 111). 

59 Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 353.
60 Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 190.
61 Указавши да су истински филозофи „заповедници и законодавци”, да 

„они тек одређују Куда и Чему човечанства”, Ниче указује да ово оскудно и бо-
лесно време напросто вапи за законодавцем нових вредности, и то оних „још 
недосегнуте плодности” (Friedrich Nietzsche, KSA 11, стр. 612).
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илузија, критеријум вредновања не може бити узет из те сфере. 
Преостаје само овострани живот, о коме Ниче изричито каже да 
више не сме бити ничије средство. Притом је важно истаћи да 
критеријум никако не може бити пуко животарење и вегетирање, 
већ живот у свом најјачем интензитету. Указавши да је „наше саз-
нање постало научно у мери у којој се у њему може применити 
број и мера”, Ниче се управо као потенцијални филозоф-законо-
давац лаћа задатка да успостави „научни поредак вредности”, који 
ће бити изграђен на „бројној и мерној скали снаге”. Уверен да је 
све вредности заиста могуће редуковати на скалу броја и мере, 
он појашњава да „напредак на овој скали значи раст вредности”, 
док „опадање на овој скали значи умањење вредности”.62 У сва-
ком случају, Ниче је теоријски изложио могућност трансформа-
ције постојећег нихилизма у радикални, тј. екстремни нихилизам, 
којим се нихилизам изнутра превазилази и преокреће у диониско 
слављење живота, те преостаје да у неком будућем времену, које 
ће можда трајати читава два века, дође до остваривања тог циља.

Што се тиче духовне ситуације његовог времена, немачки 
филозоф констатује да је додуше уклоњен надљудски, божански 
ауторитет, али не сасвим и Божија сенка. Ако се ништа не пре-
дузме, постоји опасност да нас она вековима и даље прати. Сто-
га, узвикује Ниче, „ми морамо победити још и његову сенку!”63 
Та Божија сенка и даље пада на највише вредности. Додуше, тео-
лошки Бог је побеђен, али још увек не сасвим и морални. Наиме, 
некадашње врховне вредности које су се темељиле на Богу, чове-
чанство грчевито покушава да сачува и реафирмише. Навикао да 
се повинује некаквом спољашњем надљудском ауторитету, човек 
не одустаје од ауторитета, већ покушава да некадашњи апсолутни 
онострани ауторитет надомести некаквим другим ауторитетом, 
било да је то ауторитет савести, било ума, социјалног инстинк-
та, културе или уметности.64 Међутим, тиме се горући проблем 
нихилизма не решава, већ само одлаже суочавање са њим. Жу-
дећи за каквом-таком сигурношћу, пребивамо усред различитих 
форми непотпуног нихилизма.65 Успон нихилизма је тиме успо-
рен, али од тога немамо значајније користи, јер нас и даље обу-

62 Исто, стр. 282–3. На стр. 40 слично пише: „На чему се објективно 
мери вредност? Једино на квантуму увећене и организоване моћи, на оном што 
се у свем догађању дешава, на вољи за више.”

63 Фридрих Ниче, Весела наука, стр. 133.
64 Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 355. 
65 Хајдегер тврди да „непотпуни нихилизам замењује, додуше, досада-

шње вредности другим вредностима, али их даље поставља на старо место, које 
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зима осећање умора и песимизма, који су поуздани показатељи 
физиолошке декаденције66. Уместо одлагања суочавања са епохал-
ном кризом смисла, нихилизам по Ничеу треба радикализовати, 
те превредновањем врховних вредности и успостављањем нових 
таблица вредности превладати нихилизам.

Ваља подсетити да немачки мислилац разликује саврше-
ни, тј. потпуни нихилизам од непотпуног. Све док се нихилизам 
до краја није испољио, док није попримио екстремну форму, он 
заправо и не може бити превладан. Предуслов за прелаз у више 
стање, за самопревазилажњење је дакле кулминација нихили-
зма, до које ће довести претходно активно разрачунавање са 
владајућим вредностима.67 Тек након што се активни нихилизам 
разрачуна са свим формама пасивног нихилизма, биће могућ ра-
дикални нихилизам који превазилази себе управо тиме што по-
ставља ново мерило вредности, што након увида „да нема истине; 
да нема апсолутног устројства ствари, да нема ‘ствари по себи’ ”,68 
успоставља нову вредносну хијерехију, у којој некада презрене 
виталне вредности постају врхунске. Ако је некада атрибут „ни-
хилистички” био везиван за обезвређивање оностраних вред-
ности, сада је за Ничеа он резервисан за сфере које обезвређују 
овострани, наводно једино стварни живот. Парадоксалним обр-
тањем хијерархије вредности, метафизика и хришћанство, који 
наводно пројектују илузорну онострану реалност, дискредитују 
се као нихилистичне творевине. „Када се тежиште живота помери 

се у неку руку чува као идеална област натчулног” (Мартин Хајдегер, „Ничеове 
речи ’Бог је мртав’ ”, у: Шумски путеви, стр. 176).

66 „Уморни смо”, примећује Ниче, „јер смо изгубили главни нагон” 
(Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 293). Иако Ниче не одређује довољно јасно од-
нос између песимизма, декаденције и нихилизма, по свему судећи песимизам 
је симптом декаденције и нихилизма. Ево неколико његових карактеристичних 
формулација: „Песимистички је покрет само израз физиолошке декаденције” 
(Friedrich Nietzsche, КSА 13, стр. 529). Песимизам је „предоблик нихилизма”. 
„Најекстремнија форма песимизма” је нихилизам (Friedrich Nietzsche, КSА 12, 
стр. 491 и 468). Жуњић указује да Ничеови искази о односу нихилизма и дека-
денције „уопште нису једнозначни и не могу се свести на однос општег (дека-
денција) и посебног (нихилизам)” (Слободан Жуњић, Нихилизам и постмодер-
на, стр. 160). Ипак, нема сумње да је из перспективе позног Ничеа декаденција 
примарнија, да је нихилизам заправо само њен „израз”. По немачком филозофу, 
„нихилизам није узрок, него само логика декаденције” (Friedrich Nietzsche, КSА 
13, стр. 519 и 265).

67 „Покушаји да се измакне нихилизму а да се вредности не превреднују 
производи супротно, заоштравају проблем” (Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 476).

68 Исто, стр. 351.
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у оностраност – у ништавило –, онда се, сасвим просто, животу 
одузима тежиште.”69 Да би се одбранио и афирмисао живот, треба 
се обрачунати са најснажнијим изворима и упориштима нихили-
зма: са метафизиком, религијом, моралом.70

Преиспитивању морала Ниче посвећује изузетну пажњу. 
Он тврди да већ сам критички приступ моралу, који му ус-
краћује некадашњи привилеговани, неупитни статус највише 
вредности,71 доводи до обртања устаљене хијерархије вредности, 
тј. до превредновања које живот уздиже на врх лествице вреднос-
ти. Наиме, традиционални морал је као такав, по својој природи, 
бар тако сматра Ниче, нихилистичан. Немачки филозоф у њему 
види чак нешто вампирско, будући да морал наводно исисава крв 
свему оном што је живо.72 У име илузорне вечне сфере требања 
обезвређује се реална, пролазна сфера постајања. Међутим, као 
што је након сагледавања противприродности идеала „пропало 
хришћанство као догма због сопственог морала”, тј. због исти-
нољубивости, „исто тако ће сада морати да пропадне хришћан-
ство као морал – налазимо се на прагу тог догађаја”.73

За Ничеа је карактеристично да је од младих дана био скеп-
тичан према свему идеалном. Под снажним утицајем духа време-
на, које је оно што је одувек важило као више демаскирало и сво-
дило га на биолошку основу, тако и Ниче генеалошким методом 
тражи порекло оног вишег у ниском, племенитог у презреном. 
Уверен да је идеална сфера заправо фикција, он се држао реалног, 
чулног, искуственог. Уместо да верује у пуки онострани ауторитет, 
он је желео да се сам у све увери, да сам истражи најдубље кут-
ке како властитог бића тако и света.74 Интелектуална честитост 

69 Фридрих Ниче, Антихрист, стр. 55. 
70 Имајући на уму велике личности светске историје, као што су Исус 

Христос, Буда и Платон, Ниче са жаљењем констатује да је до кобног превред-
навања свих вредности у нихилистичке, које се одиграло пре два, односно два и 
по миленијума, дошло због тога што су „учитељи, вође човечанства били дека-
денти” (Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 604).

71 Занимљиво је да Ниче моралним а не религијским вредностима, за раз-
лику од Шелера, прописује највиши статус. Разлог вероватно треба тражити у 
духовној атмосфери његовог времена, условљеној просветитељском и Кантовом 
филозофијом, у којима је тзв. чиста, природна религија поистовећена са моралом.

72 Фридрих Ниче, Ecce homo, стр. 110. За вампиризам Ниче оптужује и 
филозофију. Уп. Фридрих Ниче, Весела наука, стр. 289.

73 Фридрих Ниче, Генеалогија морала, стр. 373.
74 Уместо лагодне вере у нешто дато, проверено, неупитно, Ниче се за-

лаже за ризик истраживања. Док је некада метафизика важила као краљица на-
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и интроспекција довели су га до уверења да су филозофи, окре-
нути ка оном идеалном, умном, у великој мери потценили чове-
кову нагонску природу. Човек је, по њему, пре свега егоистичко, 
природно биће, те је самим тим далеко од племенитости која му 
се приписује. Залажући се за крајњу искреност, он се устремљује 
на морално лицемерје. Добро и зло не постоје сами по себи, већ 
их човек одређује сходно својим интересима, сходно томе коли-
ко му нешто штети или користи.75 Под утицајем грчких софиста, 
које је поштовао као реалисте, он тврди да „не постоје морални 
феномени већ само морално тумачење ових феномена”.76 Морал, 
наглашава Ниче, није универзалан и априоран. Он се разликује 
од народа до народа, као и историјског раздобља, зато што се ус-
постављао у настојању одређене заједнице да се одржи и прос-
перира. Будући да се владавина одређеног морала успостављала 
неморалним средствима,77 говорити о неком вечном, божанском 
моралу крајње је наивно.

IV

Ваља уочити, као што то чини Ђурић, да нихилизам Ниче 
временом више не сагледава из културноисторијске визуре, као 
једнократни епохални догађај, него из физиолошке.78 Крајњи уз-
рок нихилизма, по немачком филозофу, лежи у слабљењу живот-
них снага човечанства. Вредности које су владале готово два ипо 
миленијума, а које Ниче дискредитују као нихилистичке, пројек-
товали су људи слабе воље, исцеђених животних снага, у свр-
ху свог опстанка. Уместо да се одважно боре за власт на Земљи 
и стваралачки усмере ка осмишљавању будућности, као што то 
чине људи снажне воље, они су се, свесни своје слабости и не-
моћи, определили за пасивност, тј. за бег у илузорну онострану 

ука, Нича сматра да би убудуће тај статус требало да ужива психологија. Уп. 
Фридрих Ниче, С оне стране добра и зла, стр. 34. Она заједно са физиологијом, 
својим инистирањем на емпиријском, служи демаскирању апстрактних идола 
као илузорних ентитета. 

75 Оно што, „називамо ’добро’ и ’зло’ у односу је према нама, не по себи!, 
тј. основ ’доброг’ и ’злог’ је егоистички” (Friedrich Nietzsche, KSA 11, стр. 143).

76 Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 149.
77 Ниче тврди: „Победа неког моралног идеала постигнута је истим ’не-

моралним’ средствима као и свака победа: помоћу насиља, лажи, клеветом, неп-
раведношћу”. Што се тиче настанка самих моралних вредности, он сматра да је 
то „дело неморалних афеката и стремљења” (Исто, стр. 273 и 276).

78 Уп. Михаило Ђурић, Утопија измене света, стр. 149.
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сферу. „Инстинкт умора од живота а не онај живота створио је 
други свет.”79

Мада се некима, поготово онима који заступају дарви-
нистичку теорију еволуције, чини да је за живот суштинска тежња 
ка самоодржању, немачки мислилац истиче да је суштина живота 
у тежњи ка расту, снажењу, моћи. „Живот жели да се пење и да 
пењући се себе превазилази”, тврди Ниче, па додаје: „Где год сам 
нашао што живо, нашао сам и вољу за моћ.”80 Из диониске визу-
ре немачког филозофа, овај наш бесциљни свет вечитог самоства-
рања и саморазарања, сагледан с ону страну добра и зла, као дина-
мичка игра, односно рат међусобно сучељених сила,81 заправо јесте 
„воља за моћ – и ништа друго”.82 Самоодржање је самим тим само 
споредна последица изворне тежње ка моћи. Уколико се задовољи-
мо пуким настојањем да се само одржимо, уколико се не уздижемо 
увек изнова оснажујући своју моћ, осуђени смо на пропаст. Наиме, 
„тамо где нема воље за моћ, пропада се”.83 Ничеово поистовећи-
вање живота са вољом за моћ дало је повода појединим ауторима, 
пре свега Хајдегеру, да закључе како он заступа метафизичку тезу 
да је суштина живота воља за моћ. Упркос томе што је и сам Ниче 
повремено нагињао таквој идеји, исправније би ипак било рећи да 
је концепција воље за моћ заправо само једна од могућих перспек-
тива тумачења живота.84 У сваком случају, најдубљи узрок нихи-

79 Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 354. „Делити свет у ’прави’ и ’при-
видни’ (...) само је једна сугестија décadence, – симптом живота који пропа-
да” (Фридрих Ниче, Сумрак идола, стр. 26). „Исцрпљени хоће починак, опру-
жање удова, мир, тишину – то је срећа нихилистичких религија и филозофија” 
(Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 362).

80 Фридрих Ниче, Тако је говорио Заратустра, стр. 137 и 151.
81 Зафрански указује да Ниче природна дешавања тумачи и као без-

обзирну борбу и као игру сила: „Позни Ниче живи у раздирућој напетости из-
међу две такве визије, оне велике игре света и оне моћи као causa prima” (Rüdi-
ger Safranski, Nietzsche: Biographie seines Denkens, стр. 304).

82 Својим читаоцима, навиклим да себе схватају као сопство, субјект, 
ја, Ниче поручује: „И ви сами такође сте та воља за моћ – и ништа осим тога” 
(Friedrich Nietzsche, KSA 11, стр. 610–611). 

83 Фридрих Ниче, Антихрист, стр. 14. 
84 Ниче је не само у култури, политици, економији, сазнању, моралу 

и религији него и у неорганском и органском свету уочавао вољу за моћ. Он 
самоуверено, на начин метафизичара, тврди „да је сва погонска снага воља за 
моћ, да не постоји физичка, динамичка или психичка снага осим ње”. Сходно 
томе, следило би „да је воља за моћ примитивна форма афекта, да су сви други 
афекти само њена уобличења” (Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 300). Додуше, 
на бројним другим местима немачки филозоф, несклон супстанцијалистичком 
свођењу дешавања на основне посебите јединице, каже да воља за моћ као ме-
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лизма из визуре позне Ничеове филозофије јесте декаденција, тј. 
слабљење животних снага, које се наизменично смењује са перио-
дима јачања животних снага, било да се ради о појединцу, народи-
ма или историјским периодима.85 Притом ваља истаћи да, сходно 
динамичној природи живота, у коме се у исти мах неко рађа док 
други умире, неко јача док други слаби, декадентно време не ус-
ловљава да сви у њему буду декадентни, као што ни у јаким вре-
менима нису сви јаки. Иако пуки број не одређује неко време или 
неку заједницу, ипак је одређен минимум изузетно јаких личности 
неопходан да би једна епоха била јака и животна, као што је то 
случај са античким аристократама или ренесансним ствараоцима.

Ако је већ и сам застој у снажењу и увећању моћи почетак 
слабљења, ако ће одржавање моћи на истом нивоу водити стаг-
нацији и пропадању, поставља се питање какав је квалитет воље 
Европљана Ничеовог времена. Немачки филозоф са жаљењем 
констатује одсуство офанзивне, мужевне воље за моћ у свом мла-
ком времену. Он тврди да је западноевропска култура болесна 
и декадентна. Њу карактерише слабљење животних снага, умор, 
млитавост, песимизам, феминизација, пацифизам. Но за све те 
феномене, уколико нам је стало до њеног оздрављења, треба про-
наћи крајњи узрок. Најдубљи извор свих савремених манифеста-

тафизички ентитет заправо не постоји. „Не постоји воља: постоје тачке воље 
које непрестано своју моћ увећавају или губе” (Исто, стр. 36–37). Као што се у 
сваком несталном и пролазном бивствујућем одиграва сукоб различитих сила, 
тако у сваком појединцу долази до сукобљавања читавог мноштва различитих 
нагона који се боре за превласт. Уместо пучког и метафизичког веровања у је-
динствену вољу, односно, субјект или ја, Ниче износи хипотезу о силама које 
се међусобно боре, које су у нестабилном динамичком односу подређености 
или надређености. Поредећи човека са државом у којој се одиграва сучељавање 
различитих елемената, Ниче каже да би било погрешно из целине закључити 
постојање „апсолутне монархије (јединства субјекта)” (Friedrich Nietzsche, KSA 
13, стр. 277). Чак ни најмања жива бића нашег тела нису за Ничеа супстанцијал-
ни атоми-душе, већ „нешто што расте, што се бори, што се увећава и опет оду-
мире: тако да се њихов број непрестано мења, а наш живот је као и сваки живот 
уједно непрестано умирање” (Friedrich Nietzsche, KSA 11, стр. 577).

85 За оне који не умру рано, значајан део њиховог живота носи обележје 
декаденције. Старост је као таква, посматрана из биолошке визуре, за разлику 
од младости, која врца од снаге, неизбежно декадентна. Отуда, закључује Ниче, 
„током половине готово сваког људског живота човек јесте декадент” (Friedrich 
Nietzsche, KSA 13, стр. 366). Да би свет видели пуније, једноставније, јаче од об-
ичних смртника, уметницима „мора бити својствена нека врста вечне младости 
и пролећа, нека врста хабитуалног заноса” (Исто, стр. 295, подвукао ЗК). Мла-
дост је као таква стваралачка. Она се ипак не своди на биолошки критеријум. 
Човек је млад, без обзира на године, све док је у њему обиље воље за моћ.
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ција слабости и декаденције, по Ничеу, јесте хришћанство. Оно је 
нихилистичка религија зато што потискује животне нагоне, зато 
што се залаже за аскетски начин живота. Без обзира да ли се ради 
о моралном императиву савладавања властитих егоистичких по-
буда у корист ближњег или о мистичкој тежњи за јединством са 
Богом, хришћанство пропагира самонегирање.86 За разлику од па-
ганских богова који су, сходно нашим антропоморфним предста-
вама, подложни страстима, који имају људске мане, хришћански 
Бог је синоним бестрасности и апсолутног добра. У њему нема ни-
чег лошег, чулног, несавршеног. Но морализовање и идеализовање 
Бога није знак напретка људске духовности, као што су сматрали 
метафизичари, већ израз слабљења човекове животне снаге.87 Уве-
рен да демаскира (не)свету лаж хришћанства, као и идеалистичке 
филозофије, Ниче тврди: „Под најсветијим именом владају вред-
ности пропадања, нихилистичке вредности”.88 За разлику од људи 
снажне воље, аристократског морала, који се потврђују у борби, 
хришћани напротив пропагирају ненасиље и мир. Будући да је 
живот као такав рат и спорење, где јачи овладавају слабијим, при 
чему се одиграва природна селекција, хришћанство је неприродно 
и противживотно управо тиме што се залаже за слабе, тиме што 
негује сажаљење, а осуђује човеку урођен егоизам. У противставу 
према хришћанском осуђивању егоизма, као и поистовећивању 
доброг и неегоистичког, односно злог и егоистичког, немачки фи-
лозоф подсећа да је погрешно уверење да је такав став током ис-
торијског развоја човечанства увек био прихваћен. А и како би 
кад је неприродан. На основу властитог искуства Ниче тврди: 
„Неегоистичке радње су немогуће, ‘неегоистички нагон’ звучи ми 

86 Радикални лек за засићеност животом, својствен људима слабе воље, 
без обзира о којој се религији ради, за немачког филозофа је ништа или Бог. По 
Ничеу, „тежња ка unio mystica са богом је тежња будисте ка ништавилу, нирвани 
– и ништа више” (Фридрих Ниче, Генеалогија морала, стр. 245).

87 Формирање хришћанства, по Ничеовом мишљењу, није се одиграло 
због моралне декаденције античког света, као што се обично тврди, већ због 
тога што су животне снаге племства ослабиле, што аристократе више нису биле 
верне отменим вредностима. Самим тим отворен је простор за продор пучке 
религије. „Изопачење владара и владајућег сталежа проузрокавало је велико 
расуло у историји! Без римских цезара и римског друштва не би завладало без-
умље хришћанства.” Наиме, „када су Нерон и Каракала засели горе, настао је па-
радокс: најнижи човек вредео је више него онај тамо горе” (Friedrich Nietzsche, 
KSA 11, стр. 102). Оно што је омогућило наступање хришћанства било је „сла-
бљење и морализовање античког човека! Претумачење природних нагона у по-
роке већ се претходно догодило!” (Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 347).

88 Фридрих Ниче, Антихрист, стр. 15. 
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као ‘дрвено гвожђе’.”89 По немачком филозофу, „самилост је прак-
са нихилизма”,90 самим тим што се опире „највишем императиву 
живота да слабо и неуспело треба да пропадне”.91 Наиме, својим 
опирањем природном закону селекције, као „конзерватор свих 
бедника”, самилост је „главни погон успона décadence.” Пркосећи 
хришћанским моралним вредностима, Ниче истиче да је сами-
лост „супротна крепким чувствима која подижу енергију осећања 
живота”. Она на човека „делује депресивно”, јер се сажаљевањем 
губи снага. Будући да „самилост наговара на ништавило!”, треба 
је без оклевања одбацити, баш као и религију која је пропагира.92

За разлику од хришћанства које уздиже љубав према 
ближњем и солидарност са слабима, које подстиче на алтруизам, 
Ниче се залаже за егоизам јаких и повиновање природном зако-
ну селекције. У проповедању алтруизма он види лукавство слабих 
да се, промовисањем нихилистичких вредности, не само одрже у 
животу него и да завладају јаким појединцима.93 Да се то не би 
десило, друштво, које немачки мислилац на биологистички начин 
схвата као тело, као организам, треба да буде усклађено са сиро-
вом, још увек друштвеним конвенцијама неисквареном природом: 
„Први став друштва је да слаби и неуспели треба да пропадну. И 
у томе им треба још помоћи.”94 У сврху очувања и унапређивања 

89 Friedrich Nietzsche, KSA 11, стр. 208. Ваља истаћи да за Ничеа ипак 
сваки егоизам није позитиван. Он зависи од физиологије дотичног егоисте, 
односно од тога „да ли представља линију живота која се диже или која пада” 
(Фридрих Ниче, Сумрак идола, стр. 73). Егоизам људи слабе воље штети жи-
воту, јер омета његово бујање, те га код оних који су паразити живота треба 
сузбијати. Будући да се живот развија само захваљујући узлетима људи јаке 
воље, њихов егоизам треба охрабривати и подстицати. Указавши да „егоизам 
припада суштини отмене душе” (Фридрих Ниче, С ону страну добра и зла, стр. 
211), Ниче додаје да ја за друштво ипак корисно да они који немају отмену душу 
негују понизан, неегоистички став.

90 Фридрих Ниче, Антихрист, стр. 15.
91 Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 480.
92 Фридрих Ниче, Антихрист, стр. 15.
93 Будући да воља за моћ прожима целокупан свет, она је, по Ничеу, 

присутна и у алтруизму, као и осталим узвишеним врлинама, које су само 
на први поглед лишене егоизма и жудње за владањем. Слеђењем њихове ге-
неалогије доспели бисмо до увида у којој је мери и у њима присутна воља за 
моћ. Хришћански алтруизам је по Ничеовом мишљењу „егоизам масе слабих” 
(Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 471).

94 Исто, стр. 192. Подсетимо на Заратустрине речи: „Све ово данашње 
– све то пада, пропада: ко би хтео да га задржи! Али ја – желим да га још и гур-
нем!” (Фридрих Ниче, Тако је говорио Заратустра, стр. 250).
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свог здравља, друштво би, истиче Ниче, требало да „ампутира 
своје болесне делове”.95 Онима који такав захтев осуђују као не-
хуман, немачки филозоф поручује да робују хришћанској псеудо-
хуманости: „Истинска љубав према човеку захтева жртвовање у 
корист рода – она је тврда, она је пуна самопревладавања, јер јој 
је потребна људска жртва.”96 Залажући се за нихилизам чина, који 
је у складу са законима селекције, он осуђује хришћанство зато 
што својим учењем о бесмртности појединца и надом у васкр-
сење, одвраћа дегенерисане и неизлечиве од самоубиства. „Уместо 
да охрабри на смрт и самоуништење, црква све што је неуспело и 
болесно штити и оставља да се разможава.”97

Уколико је живот исто што и воља за моћ, не чуди што Ниче 
хришћанство, које оптужује за слабљење те воље, назива „великим 
проклетством”, „бесмртном љагом човечанства”.98 Иако је скепти-
чан према религији као таквој, иако је непромењен његов атеис-
тички став да ни у једној религији нема истине,99 он сматра да се 
то у најмањој мери односи на паганство, које је најближе истини 
зато што слави живот, страсти, сексуалност. Штавише, чак се по-
некад чини као да се Ниче залаже за обнову паганства.100 У сва-
ком случају, главни противстав времена који следи, по немачком 
мислиоцу, биће борба између присталица Диониса и Распетог.101 

95 Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 413.
96 Исто, стр. 471. Тзв. општа људска љубав „у пракси је давање првен-

ства свему паћеничком, неуспелом, дегенерисаном” (Исто, стр. 470).
97 Исто, стр. 222. Ничеу је блиска идеја еугенике и еутаназије. Он тврди: 

„Болесник је паразит друштва. У извесном стању непристојно је и даље живети.” 
По немачком филозофу, „највиши интерес живота, онога живота који се пење, 
захтева најбезобзирније доле и на страну – потискивање дегенерисаног живо-
та – на пример за право оплођавања, за право рођења, за право живљења... На 
један поносан начин умрети кад више није могуће живети на поносан начин” 
(Фридрих Ниче, Сумрак идола, стр. 75).

98 Фридрих Ниче, Антихрист, стр. 87–88.
99 По Ничеу, „још нити једна религија – нити посредна нити непосред-

на, нити као догма нити као поредба – није садржавала истину” (Friedrich 
Nietzsche, Ljudsko, odviše ljudsko, I, стр. 80). 

100 Да има „отменијих начина за измишљање богова” него што је 
хришћанско „самораспињање и самоунижавање човека”, уверавамо се чим об-
ратимо пажњу „на грчке богове, те слике отмених и аутономних људи, у којима 
се животиња у човеку осећа обоготворена” (Фридрих Ниче, Генеалогија мора-
ла, стр. 305). 

101 Попут Хрушчова, и он се надао да ће видети последњег хришћани-
на. Уп. Фридрих Ниче, Антихрист, стр. 61. О себи је временом све више го-
ворио не само као о антихришћанину него и као антихристу – „ја сам, на гр-
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За разлику од хришћана који кажу Не животу, пагани животу 
кажу Да. Наметање људима осећања греха и кривице је начин на 
који је хришћанство владало, поготово оним јаким, који су при-
родно предодређени да владају. Одбацујући демократска уверења 
о једнакости људи, Ниче инсистира на томе да се људи суштински 
разликују, да постоје виши и нижи људи, иако њихов друштвени 
статус често не одговара њиховој природи. Живот се одржава и 
развија тиме што се енергично уздиже у висину, не тиме што се 
лењо распростире у ширину. Људи јаке воље су покретачи живо-
та, а они најјачи, као што је натчовек, „смисао Земље”.102 Велики 
појединац, који је пун, богат, целовит, права супротност бескрај-
ном мноштву „непотпуних људи-уломака”, по Ничеу, „својом ег-
зистенцијом може оправдати милемијуме”.103

Став пожељности је, по немачком филозофу, извор како ре-
лигије тако и метафизике. Незадовољни постојећим, пролазним 
светом, у коме је човек осуђен на патњу и несавршеност, људи су 
измаштали како савршену небеску сферу тако и идеалне метафи-
зичке ентитете. На основу уверења да је овај наш чулни свет као 
такав неизбежно привидан, условљен и противречан, метафизи-
чар закључује да самим тим мора постојати истински, безуслован, 
непротивречан свет, свет који не постаје него бивствује, који није 
пролазан него вечан. Ова погрешна закључивања „инспирисана су 
патњом: у основи то су жеље да један такав свет постоји”. Осим 
тога, „изражава се мржња према свету у коме мора да се пати”, те 
се „замишља други свет, испуњен вредношћу: ресантиман мета-
физичара према стварном овде је стваралачки”.104 Наравно, став 
пожељности, сматра Ниче, пре је извор илузија него што у себи 
има истине. Уместо да се заваравамо илузијама, треба се суочити 

чком и не само на грчком, антихрист” (Фридрих Ниче, Ecce homo, стр. 46). О 
себи и својим истомишљеницима Ниче каже: „ми иморалисти и антихристи” 
(Фридрих Ниче, Сумрак идола, стр. 31). 

102 Фридрих Ниче, Тако је говорио Заратустра, стр. 40. 
103 Friedrich Nietzsche, KSA 11, стр. 278. За разлику од слабића, који има 

потребу за вером у нешто поуздано и безусловно, када је у питању појединац 
јаке воље, „слобода од сваке врсте уверења спада у његову јачину, у моћ сло-
бодног погледа”. Док је „човек вере, верујући сваке врсте нужно зависна врста 
човека, тј. таква која себе не поставља као сврху”, те самим тим „мора допустити 
да буде употребљена као средство” (Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 22–23), јак 
појединац не само што себе уздиже као сврху него је такође у стању да буде 
стваралац, да делује без ослањања на универзалне норме.

104 Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 327.
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са реалношћу, ма како она непријатна била. Тиме што демаскира 
небеску сферу као пуки производ људских жеља, немачки фило-
зоф верује да омогућава одбацивање по живот кобних илузија и 
повратак човека Земљи, тј. овостраном животу. Ако становиште 
пожељности подразумева „осуду укупног хода ствари”,105 ако 
је „клица етике или ‘филозофије пожељности’ незадовољство” 
стварношћу,106 онда је предуслов за афирмацију Земље дискреди-
тација Неба, Бога, метафизике и морала. Међутим, иако Ниче има 
право када тврди да је извор илузије жеља, то још увек не значи да 
све оно што желимо мора бити илузија.

Занимљиво је да ставом пожељности Ниче сматра да може 
објаснити и традиционалну хијерархију вредности. Пошавши 
од претпоставке да је најпожељније оно за чим човек највише 
жуди, као и да човек највише жуди за оним чега нема, односно 
чега је најмање у стварности, немачки филозоф указује да су „‘мо-
ралне вредности’ постале највише вредности” услед тога што је 
„морални идеал био најнеиспуњенији”.107 Будући да метафизича-
ри верују да „постоји корелација између степена вредности и 
степена реалности”,108 они су, на основу схеме пожељности, по-
грешно закључили не само да су моралне вредности по рангу 
највише, него и да су најстварније. Сам морални идеал добио је 
статус најстварнијег бића – Бога, с једне стране из логичко-мета-
физичких разлога, с друге стране због тога што као најмоћније, 
најбоље, најмилостивије биће јамчи онострану сферу блаженства, 
стање лишено сваке патње, за којим човек толико жуди. О пси-
холошкој позадини човекове потребе за Богом Ниче каже: „Чове-
чанство је са све жешћим жаром обухватало облак. Оно је најзад 
своје очајање, своју немоћ назвала ‘Богом’.”109 Као што су за Ничеа 
највиши онтолошки појмови, као што је биће, самим тим што су 
наводно настали апстраховањем, заправо најпразнији, те се стога 
могу третирати као „последњи дим испараваног реалатета”, тако 
је за њега и Бог тек ваздушаст, етеричан, илузоран ентитет. „По-
следње, најтање, најпразније стављено је као прво, као узрок по 
себи, као ens realissimum.”110

105 Исто, стр. 316.
106 Исто, стр. 299. 
107 Исто, стр. 559.
108 Friedrich Nietzsche, KSA 13, 281.
109 Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 559.
110 Фридрих Ниче, Сумрак идола, стр. 24.
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Немачки мислилац дакле сматра да су метафизика и моно-
теистичке религије ономе што заправо не постоји, што је пука 
илузија, неоправдано приписали, као нечем савршеном и идеал-
ном, највишу, апсолутну, онострану реалност. Сходно таквом ате-
истичком уверењу, Ничеова стратегија разобличавања састоји се 
у томе да с једне стране оно идеално дискредитује као илузију, а с 
друге стране да укаже на разлоге владавине морала током читаве 
историје метафизике и монотеистичке религије. За човека мож-
да и не би било толико страшно што се држи својих машатарија, 
када то не би озбиљно угрожавало његов живот. Међутим, будући 
да је, по Ничеу, морал у његово време попримио сва обележја 
тешке болести, да он обезличава и раслабљује људе,111 немачки 
филозоф упозорава: „Ништа није опасније од пожељности која се 
опире суштини живота.”112

Након што је подсетио да је патња као таква нешто природ-
но, Ниче сматра да је важно истаћи да је религија привлачила људе 
управо илузорним обећањем укидања патње. Пошто је за човека 
поготово неприхватљива бесмислена патња, религија је настојала 
да пронађе оправдање за њу, односно да сагледа њен виши сми-
сао.113 Уколико је патња временски ограничена, уколико доприно-
си постизању стања блаженства, поготово оног вечног, човек ће је 
без много роптања поднети. Али шта је са патњом из визуре оних 
који одбацују наду у онострану компензацију? Начин да се она 
поднесе Ниче налази у уверењу да је она напросто неукидив мо-
менат стваралачког живота. Пошто је патња наличје усхићења и 
стваралачког заноса, а то стање представља кулминацију живота, 
не можемо је се одрећи а да не угрозимо оно што је извор највеће 
животне радости.

По Ничеу, нарочито важно је уочити да је смисао патње 
различит у хришћанству и паганству. Док је Дионисова патња по-
тврда целог, непорекнутог, непреполовљеног живота, будући да 
„сам живот, његова вечна плодност и враћање условљава патњу, 
разарање, вољу за уништењем”, дотле се „Распети као недужни” 
сматра као прекор упућен самом овостраном животу, те слови 
„као формула његове осуде”. У хришћанском случају, „страдање 

111 „Врлински човек је најнижа врста већ стога што није ’личност’” 
(Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 505), што се повинује моралу стада.

112 Исто, стр. 292.
113 „Бесмисленост патње, не патња, била је клетва која је досад лежала 

на човечанству – а аскетски идеал је нудио смисао!” (Фридрих Ниче, Генеалогија 
морала, стр. 374).
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је пут у свети живот”, у трагичком пак „живот се сматра довољно 
светим да оправда огромну количину страдања”. Противстав из-
међу хришћанског и трагичког тумачења божије патње немачки 
филозоф формулише на следећи начин: „‘Бог на крсту’ је анатема 
живота, путоказ ка избављењу од живота; раскомадани Дионис је 
обећање живота. Он се вечно поново рађа из уништења.”114

У диониским мистеријама Ниче види израз темељног грч-
ког инстинкта, вољу за моћ, уверење у победносни живот који се 
вечно обнавља, „будућност у прошлости обећану и посвећену”. 
Све оно што је везано за сексуалност, од које хришћани иначе за-
зиру као од нечег нечистог и анималног, будило је у учесницима 
диониских мистерија „највише и најсвечаније осећаје”. У њихо-
вим очима свêт је не само чин рађања него и чин оплодње, који 
је предуслов будућег живота. Ниче се посебно усредсређује на 
болове породиље, у којима види симбол овостраног живота, који 
за разлику од илузорног оностраног безболног живота, није мо-
гућ без бола, наличја сваке радости. Болови породиље „посвећују 
бол уопште”, те постају симбол свега оног што је животворно и 
стваралачко, без обзира да ли се ради о биолошкој сфери или пак 
о уметности и култури. „Да би постајала вечна радост стварања, 
да би се воља за живот вечито сама собом потврђивала, морало 
је постојати и вечито ‘мучење породиље’.”115 Тако је било одувек, 
и тако ће заувек бити, уверен је Ниче, који је као посвећеник и 
ученик бога Диониса био у стању да издржи властиту патњу, тиме 
што је она сагледавана из угла болова породиље.116

V

Не само што је идејом воље за моћ Ниче суштину нихи-
лизма протумачио на натуралистички начин, као природни из-
раз повременог слабљења животних снага, након кога долази до 
њиховог обнављања и јачања, него је смелом концепцијом веч-
ног враћања истог настојао да се разрачуна са модерном идејом 

114 Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 266–267.
115 Фридрих Ниче, Сумрак идола, стр. 97–98. 
116 Немогућност читања, услед здравствених проблема са очима, учинила 

би већину интелектуалаца очајним. Али Ниче сматра да му је управо та болест 
помогла да, уместо тога што читајући слуша друге и тиме занемарује себе, у ти-
шини ослушне своје биће, проникне у властите скривене дубине. „Оно најдоње 
ја (...) будило се полагано, бојажљиво, сумњајући, – али је најзад проговорило 
опет” (Фридрих Ниче, Ecce homo, стр. 68).
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напретка, у чијем темељу се налази вера у смисленост историје. 
Будући да је модерна идеја напретка заправо секуларизована вер-
зија хришћанског учења о провиђењу, немачки филозоф сматра 
да је неопходно оспорити како учење о стварању света, поготово 
ex nihilo, које подразумева Творца, тако и схватање да је наша ис-
торија усмерена ка неком циљу. Линеарној концепцији времена, 
која претпоставља почетак и крај историје, он стога противста-
вља цикличну концепцију. Оно чиме се Ничеово циклично схва-
тање времена суштински разликује од митолошког је што код 
њега „кружно кретање није нешта што је постало”, већ је оно на-
против вечни „празакон” универзума. Он истиче да „није најпре 
постојао хаос а тек након тога, постепено, хармоничније и најзад 
чврсто кружно кретање свих снага”, већ је све, па и кружно кре-
тање, „вечно, непостало”. Као што хаос није оно прво тако нема 
ни некаквог превечног архетипа који би требало у овостраности 
подражавати, већ се читаво постајање, „у оквиру мноштва сила”, 
одвија у вечном кружном кретању, које нема ни почетак ни крај.117 
Уместо што човек, поготово ако је верник, потцењује овострани, 
пролазни живот и жуди за вечношћу, требало би да схвати да се 
заправо већ налази у вечности, додуше времена.118 Прихватање 
Ничеовог учења о вечном враћању могло да га испуни надом да 
ће се, захваљујући кружном току времена, обновити у истом об-
лику.

За разлику од метафизичко-хришћанске концепције време-
на, која подразумева умност у историји, као и њен крајњи надис-
торијски циљ, Ниче сматра да нихилизам треба радикализовати 
до крајњих граница тврдњом да нема никакве сврхе у историји, 
да нема циља ка коме се стреми. Позвавши нас да заједно са њим 
промислимо мисао о вечном враћању „у њеној најстрашнијој 
форми”, Ниче тврди да „постојање, такво какво јесте, без смисла и 
циља, а које се неизбежно враћа, без завршетка у ничему”, тј. веч-
но враћање, јесте „најекстремнија форма нихилизма: ништа (оно 
‘бесмислено’) вечно!” По немачком филозофу, та мисао је заправо 
„европска форма будизма”. Будући да нас на веровање у њу на-

117 Friedrich Nietzsche, KSA 9, стр. 502.
118 „Утиснимо одраз вечности у наш живот!”, поручује нам Ниче, те каже: 

„Ова мисао садржи више него све религије које живот као нешто пролазно пре-
зиру и поучавају нас да усмеравамо поглед ка другом животу.” Као разлог више 
за прихватање учења о вечном враћању, Ниче наводи да је оно „благо”, да нам 
не прети паклом, већ нас подстиче да „живимо тако, да још једном пожелимо 
тако да живимо, и у вечност да баш тако хоћемо да живимо!” (Исто, стр. 503).
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водно „нагони енергија знања и силе”, Ниче се не либи да устврди 
да је она „најнаучнија од свих могућих хипотеза”.119 Као аргумент 
за своју смелу тврдњу, он наводи да „ако свет сме бити мишљен 
као одређена величина сила и одређен број центара сила – а свака 
друга представа остаје неодређена и самим тим неупотребљива, 
из тога следи да се може постићи прорачунљив број комбинација, 
у великој игри коцкама њиховог постојања. У неком бесконачном 
времену свака могућа комбинација би једном већ била реализова-
на; још више, она би бесконачно пута била остваривана. А пошто 
би између сваке ‘комбинације’ и њеног следећег ‘враћања’ морале 
да се одиграју све уопште још могуће комбинације, а свака од ових 
комбинација у истом низу условљава цео след комбинација, тиме 
би било доказано кружење апсолутно идентичних низова”.120

Приметимо овде да својом концепцијом вечног враћања 
Ниче у извесном смислу мири динамичко, временско начело са 
статичким, безвременим начелом бића. Као што је познато, не-
мачки филозоф се определио за хераклитовску визију света. Про-
тивставивши живот бићу, он је примат доделио животу, који је 
синоним за постајање, несталност, временитост, борбу сукобље-
них сила, стваралаштво, док је биће, које одликује идентитет и 
вечност, дисквалификовао као пуку метафизичку илузију. Пошто 
Ниче сада говори о вечном враћању, следило би да је вечна дина-
мика, односно вечност иманентна времену, да је биће у најмању 
руку моменат постајања. Штавише, изгледа да се може чак рећи да 
су постајање и биће заправо веома блиски, да нагласак на једном 

119 Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 213. Мада ће касније Ниче тврдити да 
се његова хипотеза може научно доказати, у почетку, по сведочењу Лу Саломе, 
мисао о вечном враћању истог била тек бојазан, која је побуђивала нелагодност, 
о којој је говорио „тихим гласом и са свим знацима најдубље језе”. Као разлог 
његове амбивалентности према тој идеји Лу Саломе наводи: „И он је доиста па-
тио од живота толико, да му је извјесност о вјечном враћању живота морала у 
себи имати нешто језовито. Квинтесенција учења о враћању, блистава апотео-
за живота, коју је Nietzsche послије изложио, твори толико дубоку супротност 
његову властитом мукотрпном осјећању живота, да нас се доима као немила 
маска.” Лу Саломе верује да га је управо та унутрашња противречност сломи-
ла. Расцеп у његовој унутрашњости „креће се између оног ’стиснутих зуби про-
клињати демона вјечног живота’ и очекивања оног ’страхотног тренутка’ који 
даје снагу ријечима: ’Ти си Бог, и никада нисам чуо нешто божанскије!’ – Што 
се више као филозоф уздизао до пуне егзалтације у величању живота, то је као 
човјек дубље патио од свог властитог учења о животу” (наведно према: Hans 
Küng, Postoji li Bog?, стр. 364). 

120 Friedrich Nietzsche KSA 13, стр. 376.
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или другом зависи искључиво од перспективе посматрања. Ако 
нас Ничеова тврдња „Утиснути постајању карактер бића – то је 
највиша воља за моћ” не изненађује, будући да је немачки мисли-
лац често истицао да је перспективистички привид идентичног, 
диференцираног поретка ствари у функцији овладавања светом, 
које спроводи воља за моћ у човеку, ипак ће оне који инсисти-
рају на Ничеовом превладавању метафизичког мишљења у извес-
ној мери довести у неприлику следећи редови: „Да се све враћа 
јесте најекстремније приближавање света постајања свету бића: 
врхунац посматрања.”121 Наравно, неко би могао оспорити ову 
тврдњу претпоставком да се ради само о једном Ничеовом неус-
пелом мисаоном експерименту, који би вероватно и он сам одба-
цио, али не може се сасвим искључити могућност да та тврдња 
заиста представља врхунац његовог промишљања. Иако је Ниче 
давао предност разлици у односу на идентитет, иако је пркосно 
тврдио да су ствар по себи, истина, као и наше ја пуке илузије, без 
којих се додуше не може,122 а да је свеколико збивање заправо нес-
талан привид и комешање сукобљених кваната енергије, на крају 
је морао да призна да се биће ипак не може сасвим елиминисати. 
То је могуће искључиво ако се биће схвати крајње једнострано, 
као нешто мртво, статично, безвремено.123 Чини се да је и Ниче 
на крају схватио да је без момента идентитета, који не искључује 
разлику, немогуће не само мишљење него и постојање.124

121 Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 312.
122 Не треба сметнути с ума да је Ниче своју филозофију изграђивао пре 

свега у критичком ставу према традицији. Иако је и он „сасвим отворено гајио 
опћу филозофску таштину да даде оно објашњење свијета које би требало озна-
чити крај свих досадашњих онтологија”, негација је, с правом истиче Микулић, 
животна форма Ничеовог филозофирања. Ако имамо у виду „негативно-кри-
тички смисао његове ’позитивне онтологије’” (Борислав Микулић, „Nietzsche 
versus Heidegger” у: Филозофски годишњак, бр. 1), биће нам лакше да схватимо 
Ничеове исказе као што су онај да нема истине или да је свет хаос. Ниче запра-
во не жели да каже да је свет потпуно безобличан и неуређен, већ само да није 
умни (божански) поредак, као и да је традиционалан појам истине погрешан, 
будући да је истина увек везана за одређену перспективу, да није вредносно не-
утрална. „’Ми немамо никакву истину’ – имплицира да ми имамо истину о ис-
тини, да ми знамо генеалогију истине” (Исто, стр. 110).

123 Иако је за Ничеа такво схватање бића уобичајено, постоји и забелеш-
ка која изједначава живот са бићем, а не само са постајањем: „’Биће’ – ми нема-
мо никакву другу представу о њему него ’живети’. – Како би дакле могло ’бити’ 
нешто мртво?” (Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 153). 

124 Ђурић с правом истиче да „Ничеов раскид с наслеђеном монистич-
ко-холистичком схемом мишљења” не значи да је немачки филозоф „занемарио 
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Ма како нам идеја вечног враћања истог звучала митолош-
ки, Ниче је чак једно време веровао да је може доказати на строго 
научан начин, тако што би је довео у везу са законом одржања 
енергије.125 Иначе, идеја вечног враћања није никаква новост. Она 
се јавља не само у појединим религијама и митологијама него и 
код неких западних филозофа, пре свега питагороваца и стоика.126 
Разлика између његове концепције вечног враћања и митолошких 
представа је у томе што митско мишљење полази од претпостав-
ке да се космос, у вечном цикличном процесу, након своје пропа-
сти, тј. растакања у хаос, изнова обнавља и конституише тако што 
понавља архетипски образац из вечности, односно правремена, 
док тога код Ничеа нема, јер он начелно одбацује свако позивање 
на вечне трансцендентне узоре и некакво праизворно догађање. 
Што се тиче концепције вечног враћања далекоисточних религија, 
за њих је карактеристично да нема вечног враћања истог, већ да 
се кроз мноштво инкарнација свака душа развија тако што бива 
принуђена да сукцесивно игра различите животне улоге. При-
том она стиче обиље искустава, учи се на властитим грешкама,127 
и захваљујући постепеном духовном напретку стиче могућност 
просветљења, које јој омогућава да избегне зачарани круг самсаре 
и ужива у вечном оностраном стању блаженства.

сваку једност, да је на мноштво и разлике гледао као на оно последње”. Будући 
да су исто и различито, односно једно и мноштво упућени једно на друго, да 
су због своје саприпадности нераскидио повезани, „инсистирање на разлика-
ма подразумева истост која се одбацује, као што и инсистирање на јединству 
подразумева мноштво које се хоће да укине”. Опирући се постмодернистичком 
покушају елиминисања идентитета, једног и целине, Ђурић каже: „Никада и ни-
где, ни у раним ни у позним списима, Ниче није ишао за тим да затре сваку 
једност, већ само да мноштво ослободи принудног јединства, да деловима врати 
изгубљена права, да потврди изворност и неотклоњивост разлика” (Михаило 
Ђурић, Путеви ка Ничеу, стр. 278–279).

125 Занимљиво је да је Ниче намеравао да се посвети десетогодишњем 
изучавању математике и физике, како би био у стању да научно докаже ту хипо-
тезу. Уп. Михаило Ђурић, Утопија измене света, стр. 158.

126 Док су филозофи старе Стое, пре свега Зенон и Хрисип, оно „исто” 
схватали „у смислу нумеричке једнакости”, њихови следбеници су, примећује 
Ђурић, сматрали „да исто у различитим космичким периодима није једнина, већ 
множина”. Најумеренији стоици су били још опрезнији, те су тврдили да „нема 
ни савршене подударности између појединаца различитих космичких периода”. 
Они дозвољавају мале спољашње разлике, које „неће битно изменити живот тих 
појединаца у односу према њиховим претходницима” (Исто, стр. 181).

127 Сходно божанском космичком моралном закону, онај ко другоме 
чини неправду, у следећем животу ће бити жртва, како би што боље схватио 
погрешност таквог понашања. Лекције које се науче на властитој кожи најбоље 
се упамте.
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Оно што је важно истаћи је уверење немачког мислиоца да 
се управо концепцијом вечног враћања истог нихилизам има-
нентно превладава и преобраће у диониско слављење живота, пре 
свега овог садашњег тренутка. Наиме, све док смо незадовољни 
стварношћу, све док пројектујемо неко будуће пожељно стање, 
док је циљ наше делатности изван ње саме, прети нам опасност 
да пропустимо управо овај крхки тренутак, који је заправо једино 
стваран. Нада да ћемо надокнадити пропуштено је илузорна, јер 
ако се све поново потпуно исто враћа, следило би да ћемо и овај 
једино стваран, непосредан, жив тренутак непрестано увек изно-
ва пропуштати.

Наравно, уколико се све поново враћа, намеће се закључак 
да је живот као такав подвргнут неком закону. Иако је несклон ме-
ханистичкој представи о законитости природе, коју третира као 
пуко редукционистичко тумачење стварности, немачки мислилац 
ипак сматра да је свеколико збивање заправо нужно.128 Додуше, 
та нужност из Ничеове перспективе пре подсећа на судбинску ус-
ловљеност него на природнонаучни детерминизам. За разлику од 
оних које би представа о судбини навела на малодушност и не-
активност, јер су слепа судбина и слобода по њима неспојиви, из 
Ничеове перспективе судбина не искључује човекову стваралачку 
делатност, а самим тим ни слободу. Наиме, чак и уколико је наш 
живот предодређен, чак и уколико ће се и у овој животној игри, 
као и убудуће, у свакој наредној, све дешавати као и пре, ми ипак 
не знамо шта је било пре. Услед тога је овај тренутак од непро-
цењивог значаја, јер он одређује свеколико будуће дешавање. На-
супрот онима које представа фатума ужасава, будући да побуђује 
стрепњу да се ништа не може учинити, да су наши животи предо-
дређени слепом судбином, Ниче самоуверено тврди: „За све што 
долази ја сам фатум!”129 Зашто? Зато што ће свеколико будуће де-
шавање зависити управо од оног шта и како у овом тренутку чи-
ним. Могло би се можда чак рећи, ма колико то звучало парадок-
сално, да овај тренутак, захваљујући кружној структури времена 
и непостојању некаквог првог, изворног дешавања, захваљујући 
равноправности свих тренутака,130 као и томе што немамо свест 

128 „Збивање и нужно збивање јесте таутологија” (Friedrich Nietzsche, 
KSA 12, стр. 536).

129 Friedrich Nietzsche, KSA 10, стр. 522. Не одређује само космичка цели-
на мене, већ и ја њу: „Ако су све ствари фатум, и ја сам свим стварима фатум” 
(Friedrich Nietzsche, KSA 11, стр. 340).

130 По Ничеовој цикличној концепцији времена, бивање нема почетка 
ни краја: „Све одлази, све се враћа; вечито се котрља точак бића. Све умире, 
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о оном што се одиграло у прошлости, одређује и сва прошла де-
шавања, будући да су сходно замисли вечног враћања истог сва 
дешавања идентична.131 Но чак и ако то није случај, ако не мо-
жемо да условимо или променимо прошлост, према оном што се 
збило, ма колико наизглед било негативно, треба имати благона-
клон став, јер све што је било водило је управо овом тренутку ос-
вешћења и усхићења.

Представа фатума наводи Ничеа дакле на уверење да је све-
колико збивање као такво било потребно и неопходно, па и оно 
које је у знаку страдања и патњи, јер иначе не бисмо искусили 
врхунски тренутак интензивне радости постојања, кулминацију 
воље за моћ. Тај тренутак крајње уздигнутог живота у нама, бар 
по Ничеовом мишљењу, искупљује сву вечност.132 Самим тим што 

све опет процветава, вечито тече година бића. (...) У сваком тренутку почиње 
биће; (...) Средина је свуда” (Фридрих Ниче, Тако је говорио Заратустра, стр. 
259, подвукао ЗК). Међутим, иако Ниче, разматрајући дешавања с онтолошке 
тачке гледишта, говори о равноправности, односно непривилегованости свих 
тренутака, и сам зна, на основу неукидивог субјективног, егзистенцијалног ста-
новишта, да за нас сви тренуци нису исти, да постоје привилеговани, свети тре-
нуци пуноће, који искупљују у психолошком смислу празно време. Формули-
сањем животног императива: „Смисао бивања мора у сваком тренутку да буде 
испуњен, досегнут, остварен” (Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 39), он смера да 
помири субјективно треба и објективно, онтолошко јесте.

131 Пошто се све врти у кругу, пошто нема ничег првог и почетног, од 
моје перспективе посматрања и делања зависи чему ћу придати статус првог. 
Могу се одлучити да управо овај тренутак прогласим првим, да од њега све у 
неку руку зависи, не само будућност него и прошлост. Вечним враћањем се, уп-
раво у овом тренутку, „укида супротност између прошлости и будућности”. Ђу-
рић с правом примећује: „Прошлост добија карактер будућности (отвореност), 
а будућност карактер прошлости (непромењивост)” (Михаило Ђурић, Утопија 
измене света, стр. 162–163).

132 „Претпоставивши да кажемо Да једном једином тренутку, тиме не 
бисмо само себи самима него свеукупном постојању рекли Да.” Пошто је све 
међусобно повезано, „ако је само један једини пут наша душа затреперила и 
одјекнула од среће као струна, а биле су потребне читаве вечности да услове 
једно такво дешавање, – и сва вечност би у том једном једином тренутку на-
шег казивања Да била одобрена, избављена, оправдана и потврђена” (Friedrich 
Nietzsche, KSA 12, стр. 307–308). Тај заносни тренутак кулминације живота ка-
рактеристичан је пре свега за уметничко стварање, мада га у мањој мери могу 
искусити и они који уживају у њој. Истинска уметност је она коју Ниче озна-
чава диониском, она која не служи моралу, религији или метафизици, већ ис-
кључиво животу. За разлику од сфере морала, која у човеку подстиче грижу са-
вести, којом се троше човекове снаге, уметност на човека „делује окрепљујуће, 
увећава снагу, распаљује радост (тј. осећање снаге)” (Friedrich Nietzsche, KSA 13, 
стр. 296).
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је свеколико збивање међусобно судбински повезано и уланчано, 
немогуће је раздвојити оно позитивно и негативно, већ живот као 
такав, у целини треба прихватити и афирмисати. Ако би елими-
нисање и најмањег сегмента живота угрозилу целину, онда нам 
не преостаје ништа друго него да га као такав какав јесте безре-
зервно прихватимо.133 Можемо ли то? Иако то свакако није лако, 
Ничеово тумачење стварности би требало да нам помогне у томе. 
Будући да нам није доступан увид у некакву реалност по себи, 
која као таква заправо и не постоји, од наше перспективе зави-
си каква ће, бар нама, она бити. За разлику од етичке позиције 
која je незадовољна стварношћу, која у име идеалног осуђује реал-
но, Ничеова онтолошка позиција, за коју је синоним бог Дионис, 
афирмише живот као такав, живот у свој његовој пуноћи и про-
тивречности.134 За немачког филозофа Дионис није само „симбол 

133 „Ништа од свега оног што се уопште дешава не може бити по себи 
одбациво: јер ништа не бисмо смели хтети да одбацимо: пошто је било шта по-
везано тако са свим осталим, да хтети нешто искључити, значи искључити све. 
Једна одбацива радња: значи одбачен свет уопште” (Исто, стр. 234).

134 Иако је инсистирао на активизму и одбацивао контемплативан став, 
у тренуцима усамљености Ниче је по свему судећи имао искуство космичке не-
подељености, уздигнутости изнад релације ја и не-ја. Он каже да треба напусти-
ти илузију о противстављености свог ја и свега осталог: „Треба се уздићи изнад 
’мене’ и ’тебе’. Осећати космички!” (Friedrich Nietzsche, KSA 9, стр. 443). О том 
искуству сведоче следећи редови: „У усамљености, где осећам све као нужно по-
везано, мени је свако биће божанско” (Friedrich Nietzsche KSA, 11, стр. 180). Ако 
знамо да је Ниче због здравствених тегоба и љубавних јада повремено узимао 
наркотике (Хорст Алтхаус, Фридрих Ниче, стр. 254 и 339), може се претпоста-
вити да му нису била страна измењена стања свести, а самим тим ни извесна 
псеудомистичка искуства. Иначе би било тешко објаснити његову тврдњу да је 
„истинска сврха свег филозофирања unio mystica” (Friedrich Nietzsche, KSA 11, 
стр. 232), као и ону по којој је предсократовски увид „све је једно” заправо плод 
мистичке интуиције. У сваком случају претходно наведене речи подсећају нас на 
мистички доживљај неподељености света. Наведимо опис просветљујућег иску-
ства свејединства једног далекоисточног мистика, који је духовним очима сагле-
дао како се чврсти, материјални облици растварају у таласе енергије: „Осећај 
идентитета није се више ограничавао на моје тело, већ је обухватао и све околне 
атоме. Изгледало је као да се људи у удаљеним улицама полако крећу по мојој 
сопственој далекој периферији. (...) Светлост која је све уједињавала, смењива-
ла се с материјализацијом облика, а ти преображаји откривали су закон узрока 
и последице. По спокојним обалама моје душе разлила се океанска радост. (...) 
Сјај који је бујао у мени почео је да се простире преко градова, континената, 
целе земље, сунчевих и звезданих система, проређених маглина и лебдећих уни-
верзума. Цео свемир, благо осветљен, светлуцао је у бесконачности мог бића” 
(Парамаханса Јогананда, Аутобиографија једног јогија, стр.131). Могућност да 
Ничеу није било страно оно што Маслов именује врхунским искуством (peak-
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до сада на земљи највише досегнутог потврђивања света и пре-
ображаја постојања”, отелотворен у античкој Грчкој, него и све-
времени „судија”,135 тј. критеријум и мерило и нашег савременог 
односа према стварности. Ма колико Ниче додељивао Дионису 
статус филозофа, нема сумње да је мисаона фигура Диониса ве-
зана за уметност. И као што је Дионис противтежа аскетском, тј. 
метафизичком и религиозном негирању живота, тако је истинска 
уметност, а њу Ниче одређује као трагичку или диониску, једи-
на снага способна да се одупре свеколикој вољи за порицањем 
живота. Истинску уметност немачки мислилац одређује „као 
оно антихришћанско, антибудистичко, антинихилистичко par 
excellence”.136 Она не само што извире из унутрашњег стваралач-
ког преобиља и заноса, из набрекле воље за моћ,137 него је такође 
„израз захвалности за доживљену срећу”.138 Као што је уметност 
врхунац испољавања воље за моћ, тако је она највиша афирмација 
јединствене неподељене стварности, односно вечног постајања и 
обнављања. Самим тим, упркос томе што додуше постоје и пе-
симистичка уметничка дела, која иначе далеко заостају за њеним 
највишим дометима, „уметност не може бити ништа друго до 
потврђивање света”.139 Закључак који се може извући из Ниче-
овог разумевања нихилизма је да онај ко живи на стваралачки, 

experience), након кога човек свет гледа потпуно другачијим очима него раније 
– афирмативно, сугерише следећа забелешка. У њој немачки песник-мислилац 
тврди да, за разлику од шопенхауеровског песимизма слабости, његов „песи-
мизам снаге завршава теодикејом, тј. апсолутним казивањем ’да’ свету”, и то 
управо „из оних истих разлога због којих се њему раније говорило ’не’”, чиме 
се доспева „до концепције овог света као чињенички досегнутог највећег могућег 
идеала” (Friedrich Nietzsche KSA 12, стр. 467–468). 

135 Friedrich Nietzsche, KSA 11, стр. 681. 
136 Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 225. „У главној ствари уметницима 

дајем више права него свим филозофима до сада: они нису изгубили велики 
траг живота, они су волели ствари ’овог света’, – они су волели своја чула” 
(Friedrich Nietzsche, KSA 11, стр. 587). 

137 Дружење с Вагнером, чијој се величини дивио, у односу на кога је 
дуго остао у подређеном положају, навела је Ничеа на закључак не само да су 
„Вагнерова величанствена уметничка дела у суштини производ његове исто то-
лико огромне потребе да доминира другим људима” (Рег Џ. Холингдејл, Ниче: 
живот и филозофија, стр. 82), него и да је уметност као таква заправо највиши 
израз воље за моћ. 

138 Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 119. Дубина трагичког уметника је у 
томе што „он потврђује економију у великом, која оправдава оно страшно, зло, 
чудновато” (Исто, стр. 557).

139 Friedrich Nietzsche, KSA 11, 661.
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иморалистички начин, ко следи Диониса, у свом доживљавању 
пуноће живота измиче празнини и безнађу нихилизма.

Но иако Ниче инистира на стваралаштву као уметничком 
обележју живота, својом концепцијом вечног враћања он запра-
во ограничава, па чак у неку руку и пориче стваралаштво при-
роде, будући да оспорава њену способност да увек изнова ствара 
најразличитије, неидентичне животне форме. Отуда, уместо да 
се космос после сваке пропасти рађа као потпуно нов, по Ничеу 
следи да би он увек био монотоно исти. Разлог томе треба тра-
жити у његовом уверењу да бисмо, додељујући свету „способност 
за вечну новост”, свет непримерено учинили сличним „старом 
вољеном, бесконачном, неограничено-стваралачком Богу”, који 
је, бар по теолошком тумачењу, једини у стању да непрекидно и 
неограничено увек изнова ствара нове и непоновљиве творевине. 
За немачког филозофа, који страствено инсистира на томе да се 
отклони чак и сенка Бога, пантеистичко учење је неприхватљи-
во, јер се у форми natura naturans кријумчари стари Бог. Отуда 
он изричито каже: „Ми забрањујемо себи појам бесконачне снаге 
као неспојив са појмом ‘снага’. Дакле – свету недостаје и моћ вечне 
новости.”140 Ништа од оног што постоји не сме бити, у било ком 
погледу, савршено и бесконачно, па тако ни свет. Отуда је и свака 
„велика година постајања”, представа преузета из индијске тра-
диције, идентична свим претходним и свим будућим, „у највећем 
и у најмањем”.141 Иако се Ниче својски потрудио да понуди аргу-
менте за своје учење о вечном враћању истог, оно није наишло 
на одобравање. И то са правом. Не само што нам Ничеово учење 
о вечном враћању истог не звучи убедљиво,142 него нам се чини 
да се управо оно огрешује о бесконачну стваралачку природу 
живота, на којој иначе овај „последњи ученик и посвећеник бога 
Диониса”143 толико инсистира. Иако то свакако није била његова 
намера, овим учењем Ниче је нехотично реафирмисао „метафи-
зички увид у битну довршеност бића”.144

140 Исто, стр. 556–557
141 Фридрих Ниче, Тако је говорио Заратустра, стр. 261–262.
142 Зимел истиче да је замислива „и нека комбинација елемената света у 

којој се то (вечно враћање истог) не догађа” (Георг Зимел, Шопенхауер и Ниче, 
стр. 276–277).

143 Фридрих Ниче, С оне стране добра и зла, стр. 218.
144 Михаило Ђурић, Утопија измене света, стр. 172.
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VI

Што се тиче Ничеовог смелог покушаја експерименталног 
начина мишљења, његовог поигравања са различитим перспек-
тивама сагледавања стварности, нема сумње да треба одати при-
знања његовој спремности на ризик.145 Заиста је потребна огромна 
храброст да се неко одважи на мисаону и егзистенцијалну аван-
туру путовања „кроз лед и пустињу”, поготово када се то чини без 
поузданих оријентира. Уверен да „свако достигнуће сазнања следи 
из храбрости, из тврдоће према себи, из чистоте према себи”, он 
је смело изокретао уобичајена становишта, равноправно трети-
рајући пожељну и озлоглашену страну постојања. Пошто је његово 
путовање било у знаку преиспитивања нихилизма, осврнимо се 
укратко на његово саморазумевање те мисаоне авантуре, да бис-
мо након тога проценили успешност тог подухвата. О свом начину 
мишљења немачки филозоф каже: „Једна таква експериментална 
филозофија, какву ја живим, антиципира на начин покушавања 
чак могућности начелног нихилизма: а да тиме не би било казано 
да се остаје код ‘не’, код негације, код воље за ‘не’.” Она напротив 
стреми томе да се кроз нихилистичко кретање доспе до супротног 
и обрнутог, тј. до „диониског казивања ‘да’ свету, таквом какав он 
јесте, без одбацивања, изузимања и избора – она хоће вечно круж-
но кретање, – исте ствари, исту логику и нелогику заплета. Нај-
више стање које филозоф може да досегне: односити се диониски 
према постојању –: моја формула за то је amor fati”.146 На основу 
ових редова могло би се закључити да је Ниче уверен да је успео 
да изнутра превазиђе и преболи нихилизам. Будући да је Дионис 
за њега симбол нераскидиве повезаности воље за моћ и вечног 
враћања истог,147 следило би да су ученици и следбеници Диониса 
изашли на крај са нихилизмом, да ће та опака болест и у култури 
слабити у мери у којој у нама буде јачала воља за моћ. У дуготрај-
ном и све обухватнијем процесу самопревазилажења и самонадма-

145 Иако је свакако „удобније повиновати се него испитивати” (Friedrich 
Nietzsche, KSA 13, 441), нема сумње да је ризик, као што примећује Адорно, 
„животни елемент филозофије”, да она тек тамо „постаје интересантна, гдје 
може и да погријеши” (Теодор В. Адорно, Филозофска терминологија, стр. 262). 
Наравно, ризик се увек не исплати, поготово ако нисмо довољно самокритични 
према резултатима нашег експериментисања, а поготово према нама самима. Да 
је Ниче итекако био свестан ризика свог експерименталног мишљења, сведочи 
следећа забелешка: „За неког ко мисли такве ствари које ја морам да мислим, 
увек је близу опасност да самог себе разори” (Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 8).

146 Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 492.
147 Уп. Мартин Хајдегер, Ниче, I, стр. 441.
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шивања, за људе који стреме ка самостварању натчовека,148 отвара 
се перспектива узмицања нихилизма.

Пре него што изнесемо своју оцену о Ничеовом разумевању 
нихилизма, приметимо да нас његово залагање за перспективи-
стички однос према свету ставља пред проблем како се одредити 
према његовој филозофији. Уколико је немачки мислилац у пра-
ву када тврди да нема истине,149 баш као ни бића, уколико су сва 
наша гледишта само различити нивои привида, онда би то важи-
ло и за Ничеово гледиште, чиме оно сáмо себе оповргава.150 Осим 
тога, из сазнајнотеоријске позиције перспективизма следила би 
релативистичка консеквенца да су све перспективе мање-више 
равноправне. По чему би Ничеово гледиште било привилегова-
но, „истинитије” од било ког другог, рецимо метафизичког или 
хришћанског? Будући да је Ниче истину свео на корисност за 
живот,151 вероватно би његов одговор гласио да се одређено гле-
диште вреднује сходно томе колико доприноси животу, тј. јачању 
воље за моћ. Уз то, повремено Ниче сугерише и привилегованост 
властите перспективе, која би морала да извире из екстремног ин-
тензитета воље за моћ у њему. Не само што је тврдио да је у њему 
живот досегао највиши ниво (само)свести него је такође веровао 
да управо он има тзв. орловски поглед на целину, чиме је суперио-
ран у односу на мислиоце који свет посматрају из жабље перспек-
тиве. Самим тим што је тобоже његова перспектива узвишена и 

148 Одбацивши веровање у Бога-творца, Ниче је старалачку улогу и у 
погледу самог себе доделио човеку. „У човеку су створ и творац уједињени” 
(Фридрих Ниче, С ону страну добра и зла, стр. 147). Што се тиче пак појма нат-
човека, Зимел с правом указује да, иако натчовек представља задатак који ника-
да не може бити дефинитивно решен, он није некакав крајњи, недостижни циљ, 
већ је „функционални идеал” који увек изнова, после сваког досегнутог ступња 
развоја човека, подстиче на нов задатак. Уп. Георг Зимел, Шопенхауер и Ниче, 
стр. 279–280. 

149 Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 491. За разлику од уобичајеног гле-
дишта које сматра да постоји посебита реалност, да у процесу сазнања досе-
жемо истину о њој, или јој се макар приближавамо, Ниче тврди да нема такве 
реалности, већ да се тзв. реалност на безброј различитих начина конституише 
из многобројних перспектива тачкастих центара воље за моћ. Уместо о истини, 
која би се подударала са реалношћу, Ниче је склон да говори о различитим ни-
воима привида. 

150 О опасности перформативне противречности код Ничеа види: Сло-
бодан Жуњић, Нихилизам и постмодерна, стр. 140. 

151 „Истина није нешто што би било ту и што би требало пронаћи, от-
крити, – него нешто што треба створити; она је име за један процес, још више 
за једну вољу за надвладавањем, која по себи нема краја” (Friedrich Nietzsche, 
KSA 12, стр. 385).
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надмоћна, следи и да једино она омогућава да се спречи суноврат 
човечанства у пропаст, на коју нас иначе наводе друге „истине”: 
„Само ја имам у руци мерило за ‘истине’, само ја могу одлучива-
ти. Као да је у мени израсла друга свест, као да је у мени зажегла 
‘воља’ светлост изнад кривог пута, на ком се досад јурило низ стр-
мину... Криви пут – звали су га пут до ‘истине’.”152

Напетост између заступања перспективистичке позиције и 
уверења у надмоћност властитог становишта карактерише Ни-
чеову позну филозофију, а нагласак се мењао сходно теми која је 
разматрана. Ипак, нема сумње да је уверење у властити надмоћ-
ни увид углавном имало превагу. Његов начин филозофирања 
разликује се од уобичајеног, који је у знаку одмерености и урав-
нотежености. У противставу према метафизици, а поготово пре-
ма монотеистичкој религији, која трезвен и одговоран приступ 
овостраном животу схвата крајње озбиљно, као улазницу за бла-
жени вечни живот, немачки мислилац се залаже за ведар, неодго-
воран, екстатички начин живота.153 У ту сврху он противставља 
Аристофана Платону, Диониса Христу. Уверавајући нас да је кос-
мички живот као такав заправо игра,154 Ниче заговара идеју да 
би ваљало да човек усклади свој живот са космичком игром. По 
немачком филозофу, то ће се десити уколико човек добровољно 
пристане да и његов властити живот буде игра. Он ће то бити уко-
лико човеково понашање буде налик на невину дечију игру или 
стваралачку делатност уметника. Ниче сматра да, као што се слу-
чај поиграва са нама,155 тако и ми треба да се играмо властитим 
могућностима, „да будемо песници свог живота”, штавише „наши 

152 Фридрих Ниче, Ecce homo, стр. 94.
153 Ако је у чувеној Заратустриној метафори камила симбол човекове оп-

терећености тежином идеала, а лав ознака за борбени став активног нихилисте, 
онда је дете које се невино игра симбол оног за шта се Ниче залаже – за дионис-
ку светост постојања. Од „Ти треба” преко „ја хоћу”, доспева се до екстатичког 
„ја јесам”. Уп. Фридрих Ниче, Тако је говорио Заратустра, стр. 55–56. У Ничеовој 
заоставштини сачувани су следећи редови. „Више него ’ти треба’ стоји ’ја хоћу’ 
(хероји); више од ’ја хоћу’ стоји ’ја јесам’ (грчки богови)” (Friedrich Nietzsche, 
KSA 11, стр. 105).

154 Ниче тврди да су Хераклит и веданта претече његове представе о све-
ту као божанској игри, с ону страну добра и зла (Friedrich Nietzsche, KSA 11, стр. 
201). Он свет на диониски начин представља „као игру сила и таласа сила”, као 
динамичан сукоб сила који се „из игре противречја” трансформише у „уживање 
у складу” (Исто, стр. 610–611), и осцилујући уназад у претходно стање, такође 
као „кружни ток који се већ бесконачно пута поновио и који своју игру игра in 
infinitum” (Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 376). 

155 Фридрих Ниче, Весела наука, стр. 170.
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експерименти и наши заморчићи”.156 Идеал који лебди пред Ни-
чеовим очима је живот у знаку радости и смеха, а не противжи-
вотне намргођености и озбиљности, које су одлике моралистичке 
позиције. Имајући у виду хришћанско предање по коме се Исус 
никада није смејао, а поготово аскетско наглашено уважавање 
суза покајања, он сматра да од пародирања не сме бити ништа 
изузето, па чак ни оно што миленијумима слови као „свето”. У 
складу са тим, он у пракси спроводи свој теоријски идеал једног 
духа, који се наивно, из обиља које се прелива, попут Заратустре, 
„игра са свим, што се досад звало светим, добрим, недотицивим, 
божанским”.157 У духу своје веселе науке Ниче истиче Диониса 
као симбол смеха, радости, комедије.158 Ма колико неки у Ничеу 
наслућивали пророчку природу, за шта им је додуше и он сам да-
вао повода,159 немачки филозоф за себе каже да би пре желео да 
буде сматран комедијашем него свецем.160

156 Исто, стр. 205 и 218. У истинској дечијој и уметничкој игри нема никак-
вог спољашњег циља; она је сама себи сврха. У таквој невиној игри остварује се 
идеал екстатичког начина живота – „ја јесам”. Сходно тој представи, Ниче је своју 
филозофску делатност, па чак и свој живот, у тренуцима заноса схватао као игру. 
Међутим, будући да он ипак није био невино дете, да је његово срце било испуње-
но најразличитијим страстима, његова егзистенцијална и филозофска игра носи 
печат набреклог ега, а не спонтаног и базазленог начина постојања. 

157 Фридрих Ниче, Ecce homo, стр. 79.
158 Дионис је за Ничеа „велики, стари, вечити комедиограф нашег живо-

та” (Фридрих Ниче, С ону страну добра и зла, стр. 234). У противставу према 
уобичајеном схватању светости, Ниче о Аристофану говори као о светом Ари-
стофану (Исто, стр. 156). Занимљив је планирани поднаслов његове замисли 
веселе науке: „Gai saber. Покушај божанског начина филозофирања” (Friedrich 
Nietzsche, KSA 11, стр. 494).

159 Не само што је Ниче својим Заратустром претендовао да човечанству 
понуди „пето ’Јеванђеље’” (Фридрих Ниче, Изабрана писма, стр. 147), односно 
што је за планирано дело Воља за моћ веровао да ће представљати „Јеванђеље 
будућности” (Friedrich Nietzsche, KSA 13, 190), него је и својом необичном поја-
вом неке од својих познаника асоцирао на древног пророка, штавише чак и на 
потенцијалног оснивача нове религије. Лу Саломе је у свом дневнику оставила 
следећу забелешку: „Још ћемо доживети да се он појави као навестилац једне 
нове религије, и то ће онда бити религија која позива јунаке да буду њени апос-
толи” (Хорст Алтхаус, Фридрих Ниче, стр. 318).

160 Самим тим што је свеца редуковао на моралисту лишеног хумора, 
Ничеу се наметнуо лик комедијаша, који својим лакрдијашко-ироничним ста-
вом, попут дворске луде, износи на видело скривену истину. Међутим, Ниче, 
уобразивши да су свеци строги и намргођени, налик протестантским пастори-
ма који жигошу свако одступање од формалистичких правила, превиђа да све-
цима никако није стран хумор, да су напротив весели и благи, да зраче радошћу 
и љубављу. А како и не би били када су испуњени благодаћу Духа Светога. Опи-
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Као што је свако противкретање зависно од оног што не-
гира, тако се и Ниче није ослободио негативне зависности од 
хришћанског погледа на свет. Ма колико се он страствено ангажо-
вао око тога да разобличи као пуку илузију оно што је вековима 
важило као најсветије, саме речи које он употребљава сведоче о 
његовој зависности. Он тврди да је његово „порицање истинског 
света, бића” заправо „божанствени начин мишљења”.161 Иако он 
под тим има у виду само то да је такав начин мишљења виши од 
оног карактеристичног за обичног човека, оног који робује идо-
лима, који се налази у стању религијског самоотуђења, да је такво 
мишљење, које је израз екстремног, радикалног нихилизма, при-
мерено ученику бога Диониса, ипак нема сумње да се, ако бисмо 
следили атеистичку интенцију његовог мишљења, не ради о баш 
најсрећнијој формулацији. Мада то не бисмо очекивали, реч „све-
то” је уобичајена у његовом вокабулару. Додуше, уместо за Бога и 
религијску праксу, свето је сада резервисано за тзв. невиност жи-
вота, поготово за стања кулминације стваралачког живота. Прко-
сећи хришћанској традицији која светост везује за пуноћу благо-
дати Духа Светог, немачки филозоф, као декларисани иморалиста 
и атеиста, осуђује аскетско презирање полног живота као „прави 
грех против светог духа живота”.162 Он такође говори о светом 
месту на коме му је подарена мисао о вечном враћању, баш као 
и о светом тренутку када се то одиграло.163 Када би заиста био 
доследан у порицању Бога и сфере трансценденције, морао би да 
одустане од појма „свето”.164

сујући необичан, мистички доживљај, који му је Бог подарио захваљујући усрд-
ној молитви Св. Серафима Саравског, Мотовилов је, између осталог, истакао 
неизрециву радост коју је притом осећао, која представља предукус рајске радо-
сти. Уп. Н. Левитски, Свети саровски старац Серафим, стр. 465–466. За разлику 
од Ничеове представе о хришћанима, која нажалост прилично верно приказује 
мизерно духовно стање многих номиналних хришћана, радост би требало да је 
обележје истинског хришћанина.

161 Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 354. 
162 Фридрих Ниче, Ecce homo, стр. 51, подвукао ЗК.
163 „У лето, вративши се светом месту, где ми је севнула прва муња зара-

тустровске мисли” (Исто, стр. 81), бележи Ниче, као и: „Бесмртан је тренутак у 
коме сам створио вечно враћање. Зарад тог тренутка подносим вечно враћање” 
(Friedrich Nietzsche, KSA 10, стр. 210). Он такође тврди да последња партија пр-
вог дела Заратустре „беше завршена тачно у онај свети час, у који је у Млецима 
умро Рихард Вагнер” (Фридрих Ниче, Ecce homo, стр. 76–77).

164 Подсетимо да су најпознатији теоретичари светог, Рудолф Ото и 
Мирча Елијаде, искуство светог везивали за продор трансценденције у сферу 
иманенције. У суочавању са оним нуминозним, натприродним, сасвим другим, 
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Ма колико поједини аутори са симпатијама истицали Ни-
чеову ведрину, његову храброст да исмеје чак и оно што је миле-
нијумима важило као свето, та његова црта личности пре је израз 
нихилизма него што је знак антинихилистичке животности.165 За 
разлику од Ђурићеве благонаклоне оцене, по којој „Ничеово фи-
лозофско дело обилује изливима необуздане духовитости, тако да 
напросто мами на смех”, јер је наводно натопљено „неком неопи-
сивом веселошћу, чак и онда када говори о непријатним, тешким 
и мучним стварима”,166 склон сам да будем много уздржанији и 
скептичнији према таквим изливима радости. Морам да признам 
да за разлику од појединих тумача Ничеове филозофије његови 
текстови у мени не побуђују смех. Та чињеница сведочи или о 
томе да заиста немам смисла за хумор, штавише да можда и не 
схватам његову филозофију,167 или пак да Ничеов хумор нали-
кује на демонски хумор,168 који не подстиче на смех него изазива 
жаљење због судбине душе која му прибегава.

Занимљиво је иначе да Ниче сугерише да му је демон шап-
нуо мисао о вечном враћању истог.169 Ту изјаву, као и сличне, у 
којима се позива на демоне170 или себи намењује улогу advocatus 

човек је доживљавао себе као крхко ефемерно створење, као прах и пепео, и у 
страхопоштовању према светом падао ничице на колена.

165 Ниче заправо није био ни духовит ни опуштен човек. Лу Саломе 
говори о његовој склоности „ка патетичном начину говора”, којој се још „Ваг-
нер подсмевао”, као и о проповедничком маниру. У њему су пријатељи могли 
да наслуте пророка или утемељивача нове религије, али не и весељака и коме-
дијанта. Уп. Хорст Алтхаус, Фридрих Ниче, стр. 306, 318–320. По властитом са-
моразумевању, Ниче је био ратоборне, агресивне природе: „Нападање спада у 
моје инстинкте” (Фридрих Ниче, Ecce homo, стр. 21). Његов цинично-ироничан 
став није одлика особе са смислом за хумор, тим пре што је такав став ретко 
примењивао на себе. 

166 Михаило Ђурић, Ниче и метафизика, стр. 332.
167 Ђурић је склон да се сагласи са Делезовом тврдњом: „Онај ко чита 

Ничеа а да се при том не смеје, да се не смеје много, да се често или понекад не 
смеје као луд, тај као и да није читао Ничеа” (Исто).

168 Иако духовитост није страна људима од духа, иако је дозвољена уме-
рена доза смеха, да би се пренапета душа опустила, с аскетске тачке гледишта, 
неумерен, а поготово разуздан „смех и шале прљају људску душу” и уништавају 
„осећај страхопоштовања као расположење нашег срца”. Подсећање да се демон 
у хришћанству „често приказује као неко ко се церека” (Архимадрит Рафаил 
Карелин, Хришћанство и модернизам, стр. 81), ко исмејава свето, неизбежно 
нас асоцира на атмосферу неких Ничеових дела. 

169 Фридрих Ниче, Весела наука, стр. 235–236.
170 За своје дело, Сумрак идола, Ниче је рекао да је оно „ведро и кобно 

у тону, демон, који се смеје” (Фридрих Ниче, Ecce homo, стр. 93), док другом 
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diaboli,171 Ниче је по свему судећи узимао метафорично, и у томе 
га следе његови тумачи. Међутим, можда је он, и не слутећи, био 
у праву када је написао да му је демон шапнуо ту мисао. Подсети-
мо, ма како то звучило неприхватљиво људима који с „просвети-
тељске висине” с ниподаштавањем, неки чак и с презиром, гледају 
на религију, да свети оци непрекидно упозоравају на опасност 
прелести, у коју западамо уколико неопрезно узимамо мисли које 
нам демонске силе нашаптавају као своје. Штефан Цвајг описује 
епизоду када је у студентским данима млади Ниче, у припитом 
стању, позивао демоне и изливао у њихову част жртву леваницу. 
По Цвајгу, ма како се то Ничеу чинило као пука младалачка игра, 
отада су га демони пратили и подстицали у његовим изливима 
мржње према Богу и хришћанству.172 Из описа властитог искуства 
инспирације које нам је оставио немачки песник-мислилац мож-
да би се могао наслутити њен извор. О природи инспирације као 
такве, сагледане на основу личног искуства, Ниче каже: „Човек 
не слуша, не тражи; узима, не пита ко то даје; као муња засвет-
ли нека мисао, нужно, у облику без оклевања – ја нисам никад 
имао да бирам. (...) Све се догађа у највишем степену недобро-
вољно, али као у олуји осећања слободе, неуветованости, моћи, 
божанствености...”173 У том некритичком повиновању инспира-
цији Ниче се понашао као уметник, не као филозоф, те не чуди 
што га је превелика самоувереност одвела на погрешан пут, који 
се по њега завршио катастрофално – лудилом, о чему би ваљало 
да размисле његови млади следбеници, и из те чињенице изведу 
одговарајућу поуку.

Ничеово одбацивање не само хришћанства него и Христа, 
иако додуше у мањој мери, сведочи о његовом, не увек свесном, за-
лагању за месијански лик супротан Христовом, за тзв. Месију жи-

приликом тврди да око себе чује „најзлобније, најживахније и најђаволастије 
смејање” (Фридрих Ниче, Весела наука, стр. 302). Наводни увид да је оповргну-
та идеја тзв. истинског света, прати „ђаволска дрека свих слободних духова” 
(Фридрих Ниче, Сумрак идола, стр. 28). 

171 Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 467.
172 Stephan Zweig, Der Kampf mit dem Dämon: Hölderlin – Kleist – Nietzsche, 

стр. 169–170. Ниче нас уверава не само да комуницира са Дионисом него и да 
му је у младим данима принео жртву: тај исти (Дионис), „коме сам у много 
млађим годинама принео жртву пуну страхопоштовања и чедности” (Friedrich 
Nietzsche, KSA 11, стр. 685).

173 Фридрих Ниче, Ecce homo, стр. 80, подвукао З.К. Иако не можемо са 
сигурношћу тврдити, могуће је да је његова инспирација, бар понекад, била де-
монског порекла, као што су уосталом често и оне тзв. уклетих уметника.
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вота.174 Ниче верује да ће у једном времену, „које ће бити јаче од ове 
труле садашњости која сумња у себе”, доћи „спасилац, човек велике 
љубави и презира, стваралачки дух” и донети стварности „спасење 
од клетве коју је на њу бацио досадашњи идеал”, „од воље за оним 
ништа, од нихилизма”. У мрачном заносу Ниче открива идентитет 
тог наводног спасиоца, обећавајући да „тај антихрист и антинихи-
лист, тај победник бога и оног ништа – он мора једном доћи”.175 И као 
што су езотеричари сматрали да имају бољи увид у природу Месије 
од светине која поштује Христа, тако и Ниче сматра да ниједан пле-
бејац није довољно дубок и изворан за „филозофију антихриста”.176 
Она је намењена само аристократама духа, онима који се попут њега 
у самонадмашивању успињу ка обличју натчовека.

Ничеова аверзија према хришћанству константа је његовог 
живота откако је у младости превладао дечији однос према ре-
лигији.177 У страственом противставу према хришћанству, које је 
доживљавао као слабо и сентиментално, као женску религију, он 
је тражио оно што ће бити израз мужевне снаге и моћи. Да би 
испољио снагу и независност, творац Заратустре се страствено 
обрушавао на хришћанство, показујући управо тиме да није пре-
ма њему равнодушан. Сећајући се својих разговора са Ничеом, у 
којима ништа није смело да као свето буде изузето од преиспи-
тивања, Лу Саломе пише: „да нас је неко слушао, поверовао би да 
се то два ђавола разговарају”.178 Намеће се питање како је дошло 
до тога да „мали пастор” постане поборник Антихриста. Одговор 

174 Види: Слободан Жуњић, Нихилизам и постмодерна, стр. 146. 
175 Фридрих Ниче, Генеалогија морала, стр. 307–308.
176 Фридрих Ниче, С ону страну добра зла, стр. 186.
177 Иако је као дечак важио за веома религиозну особу, о чему сведочи 

његов надимак „мали пастор”, та религиозност је ипак превасходно била плод 
спољашњег утицаја, а не дубоког унутрашњег доживљаја. Отуда његова тврдња 
да је изворни атеиста не мора бити знак намерног извртања чињеница, као што 
је случај са измишљеним пољским племићким пореклом, већ искреног уверења: 
„Не познајем никако атеизам као резултат, још мање као догађај: он се код мене 
разуме из инстинкта” (Фридрих Ниче, Ecce homo, стр. 25). Ниче као да нам суге-
рише да се из његове личне трансформације може ишчитати историјски процес 
самопревазилажења хришћанства у властиту супротност: „Сâм антихришћа-
нин је нужна логика у развоју правог хришћанина, у мени се превладава сáмо 
хришћанство” (Friedrich Nietzsche, KSA 13, стр. 622). Указавши да људи данас 
више нису хришћани не зато што им је хришћанство страно и далеко, него зато 
што су управо из њега израсли, немачки филозоф каже: „наша строжија и раз-
маженија побожност је та која нам данас забрањује да и даље будемо хришћани” 
(Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 165).

178 Хорст Алтхаус, Фридрих Ниче, стр. 319.
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вероватно треба тражити у чињеници да Ниче није имао додира 
са истинским хришћанством, које је у знаку подвижништва, а које 
најбоље репрезентују управо светитељи.179 Њему се чинило, на 
основу властитог бледог протестантског искуства, да је хришћан-
ство слабашно, женско, сентиментално, да уместо јаких личности 
одгаја покорне чланове стада. Да је којим случајем био у прилици, 
као што је случај са Достојевским, да упозна истинске хришћане 
– светитеље, који зраче љубављу, који су огромном снагом воље, 
уз садејство Божије благодати, превладали и сагорели своје старо 
ја, можда би схватио да је изворно хришћанство израз највеће мо-
гуће снаге а не слабости. Мада је и сâм тврдио да су јаке личности 
у стању да владају собом, то јест мноштвом својих порива,180 пре-
видео је да је највећа духовна победа управо она над властитим 
егом. Суочавање са светим људима, који су сасуди Духа Светог, 
који зраче духовном љубављу, бар смо склони да у то верујемо, 
уверило би га да је могуће оно што је по његовом мишљењу не-
природно, а самим тим и немогуће – сагоревање ега. Нажалост, 
лишен тог натприродног, духовног сведочанства, определио се 
за уздизање и јачање властитог ега. Ничеов кључни проблем је у 
томе што није био у стању, а није ни желео, да се ослободи свог 
наглашеног егоцентризма.181 Иако каткад самоуверено тврди да 

179 За разлику од својих младих дана, када је имао позитивно мишљење о 
свецима, као онима који се попут хероја и генија издижу над масом просечних, 
касније ће Ниче, величајући вољу за моћ и одбацујући аскезу као израз нихи-
лизма, о њима говорити са ниподаштавањем. У склопу беспоштедног напада на 
морал неизбежно је уследио и његов прилично траљав покушај дискредитовања 
светаца. „Светац као најмоћнија врста човека –: ова идеја је тако високо уз-
дигла вредност моралног савршенства” (Friedrich Nietzsche, KSA 12, стр. 561). 
По Ничеовом мишљењу, у представи коју имамо о светитељима неоправдано се 
оно што је противприродно кривотвори у натприродно. Немачки мислилац иде 
чак толико далеко да тврди да „досад није било ништа лажљивије од светаца” 
(Фридрих Ниче, Ecce homo, стр. 103). За разлику од светине која је фасцинирана 
њиховим моћима, просвећени Ниче сматра да су тзв. измењена стања свести 
напросто халуцинације. За њену појаву немачки филозоф нуди вулгарномате-
ријалистичко објашњење поста: „Дијета је тако изабрана да подстиче морбидна 
привиђења и надражује нерве” (Фридрих Ниче, Антихрист, стр. 29). Непозна-
вање функционисања тела условило је, сматра Ниче, да се „опијеност, наслада, 
екстаза свирепости погрешно схвата као обожење, јединство са Богом”. Осим 
тога, не треба прецењивати екстазу, јер њу нису искусили само побожни него 
чак и они „који пуше хашиш” (Friedrich Nietzsche, KSA 11, стр. 233). 

180 „Највиши човек би имао највеће мноштво нагона, и то у релативно 
највећем интензитету који се може поднети” (Friedrich Nietzsche, KSA 11, стр. 289).

181 Упркос великом уважавању Ничеових интелектуалних способности, 
Лу Саломе истиче да је он „егоиста великог стила”, као и да се његово „срце на-
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је његово мишљење лишено индивидуалистичког пренаглаша-
вања ега, иако сугерише да је у његовој филозофији сâм живот 
дошао до свести о себи, није тешко уочити да је Ничеова мисао 
прожета огромном гордошћу. Временом, како се приближавао 
његов душевни слом, све више је јачала манија величине.182 Ње-
гово залагање за страхопоштовање према себи,183 као и тврдње 
да је удес човечанства, динамит, весели гласник будућег времена, 
а поготово његово крајње нескромно очекивање да ће се будуће 
генерације заклињати његовим именом,184 довољно говоре о ду-
ховној странпутици на коју је забасао, која је неизбежно водила 
трагичном крају.

Ничеова лађа, којом се отиснуо у непознато, пун великих 
очекивања, доживела је страшан бродолом. Разлог томе треба 
тражити како у претераном поуздању у свој наводни генијални 
инстинкт тако и у недостатку духовних оријентира. Лишен сми-
рења, бар смо тако склони да верујемо, постао је плен морских 
немани, тј. демонских сила које су га мамиле на пучину. Ничеово 
западање у лудило могуће је иначе тумачити из различитих перс-
пектива, при чему се оне вероватно међусобно прожимају. Док је 
из физиолошке перспективе његово лудило последица завршне 
фазе оболелости сифилисом, из психолошке перспективе резул-
тат је његових бројних дугогодишњих унутрашњих напетости, од 
истовремене страсне привржености Вагнеру и жеље да се осло-
боди те везаности,185 преко жарке жудње за признањем на јавној 

лази у мозгу” (Хорст Алтхаус, Фридрих Ниче, стр. 320).
182 О њој сведочи и Лу Саломе, и то много пре него што га је та манија 

величине одвела у лудило. Замерке Лу Саломе, сачуване у преписци коју није 
уништила Ничеова сестра, усмерене су против његовог „лудила величине”, „по-
вређене сујете” и „егоизма” (Исто, стр. 337). Своје опуштање након завршетка 
последње четвртине Сумрака идола Ниче описује као „седми дан; одмор једног 
бога уздуж Поа” (Фридрих Ниче, Ecce homo, стр. 94–95).

183 Уместо у религији саморазумљивог става страхопоштовања према 
Богу, односно према оном што је свето, Ниче пледира за страхопоштовање пре-
ма себи. О важности тог егоцентричног уверења за његов поглед на свет све-
дочи и чињеница да Ниче те речи подвлачи: „Отмена душа осећа страхопош-
товање према себи” (Фридрих Ниче, С оне стране добра и зла, стр. 214), као и: 
„Страхопоштовање према себи” (Фридрих Ниче, Антихрист, стр. 7).

184 У писму фон Штајну од 22. 5. 1884. Ниче каже: „и ако постигем све 
што желим да постигнем умрећу са знањем да ће будући миленијуми полагати 
своје највише завете с мојим именом” (наведено према: Рег Џ. Холингдејл, Ниче: 
живот и филозофија, стр. 218).

185 Између 1873. и 1880. Ниче је „прошао кроз период неурозе, чији је 
темељни узрок био психички сукоб”. У његовом бићу интензивира се временом 
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сцени и глумљења незаинтересованости за мишљење светине, све 
до оне између реалне психофизичке патње, која се манифестова-
ла стањима малодушности, безнађа, самосажаљења, па и поку-
шајима самоубиства, и теоријске апотеозе живота. Иако реално 
слаб, неуспешан и болестан, Ниче је уображавао да се у њему у 
пуној снази испољава воља за моћ, да својим дубоким филозоф-
ским увидом у нихилистичку природу хришћанског морала исто-
рију дели на два дела,186 да је оличење великог здравља.187 Управо 
пред распад своје личности Ниче је био у стању велике еуфорије, 
из које би искусан психолог лако могао наслутити оно што пред-
стоји. Распад Ничеове личности могао би да се тумачи и као по-
следица његовог непромишљеног настојања да теоријски у потпу-
ности дискредитује супстанцијалистичке категорије као што су 
идентитет, биће, субјект, ја.188 Оно што је филозофски заступао, 
то му се на крају и десило у реалности. Његова личност се дезин-
тегрисала у мноштво сукобљених, противречних разлика.189 Из 
религиозне перспективе пак Ничеова тужна судбина је неизбеж-
на последица његовог страственог ружења не само хришћанства 
него и Христа. Сходно речима чувеног псалма „Рече безумник у 
срцу својем: Нема Бога” (Пс. 13, 1), и он је сишао с ума, поставши 
дословно безумник.

„све већа напетост између његове жеље за независношћу и осећања потчиње-
ности Вагнеру”. Унутрашњи сукоб досегао је кулминацију 1876: „емотивно је 
још увек био уз Вагнера, интелектуално га је одбацио”. Ничеови тадашњи пси-
хосоматски проблеми, по Холингдејлу, потичу управо од ове напетости. Уп. Рег 
Џ. Холингдејл, Ниче: живот и филозофија, стр. 115 и 128.

186 Онај ко просвећује не само о хришћанском моралу него и о хришћан-
ству и метафизици, уверен је Ниче, „ломи хисторију човечанства у два комада. 
Живи се пре њега, живи се после њега” (Фридрих Ниче, Ecce homo, стр. 110). 

187 Милошевић сматра да су у Ничеовом карактеру упоредо присутне 
како агресивна тако и блага црта личности, те не чуди што је немачки мислилац 
испољавао крајности у свом понашању. Иако претпоставља да се Ничеово пси-
хичко растројство десило „под фаталним дејством спирихоте палиде, а не под 
притиском психичких чинилаца”, Милошевић истиче да су тада, када више није 
било интегришуће силе, „у огољеном, радикално патолошком облику избиле 
обе поларне тачке Ничеовог животног стила”: агресивни пол његовог карактера 
оваплотио се у фигури Диониса, док се блага црта његове личности испољила у 
лику Распетога. Види: Никола Милошевић, Психологија знања, стр. 51.

188 Ђурић остаје у дилеми да ли је Ничеа управо укидање основне разли-
ке „између истине и привида одвело у лудило” (Михаило Ђурић, Утопија изме-
не света, стр. 223).

189 У последњим писмима, када је већ полудео, он се потписује и као Дионис 
и као Антихрист и као Распети. Види: Фридрих Ниче, Изабрана писма, стр. 392–395.
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VII

Када говоре о Ничеу, многи са тугом констатују да је так-
ва осетљива и истинољубива природа напросто била осуђена на 
крах у сусрету са суровом, прозаичном, недуховном стварношћу 
свог времена. Имати сажаљење према његовој тужној судбини, 
наравно не значи оправдавати оно што је чинио, поготово не гаји-
ти неутралан став према ономе што је написао, поготово уколико 
ће то имати негативне последице по друге људе. Будући да мла-
де особе, очаране његовом романтичарско-песничком фигуром, 
у настојању да се одупру спутавајућој друштвеној средини и из-
граде властиту личност, лако потпадају под његов потенцијал-
но погубан утицај, неопходно је нагласити да Ничеова филозо-
фија, упркос своје оригиналности, ипак представља ћорсокак у 
егзистенцијалном смислу. Као што она својим наглашеним ан-
тихришћанским ставом не изводи из нихилизма него нас у њега 
још дубље потапа, тако ни младалачки бунт, уколико је погрешно 
усмерен, а поготово елитистички умишљен, неће изаћи на добро. 
Из суочавања са човековим унутрашњим подземљем,190 као и са 
друштвеном стварношћу нагризеном црвом нихилизма, бар тако 
показује пример Достојевског, могу се повући потпуно супротне 
консеквенце од оних за које се Ниче одлучио.191 Пружајући нам 
читаву лепезу нихилистичких ликова, поготово у Злим дусима, 
који репрезентују различите фазе растакања хришћанске вере у 
Русији,192 Достојевски нас није усмерио ка нихилизму и натчовеку 

190 Лу Саломе је осетила да Ниче „има у свом бићу, као какав стари за-
мак, много мрачних подрума” (Хорст Алтхаус, Фридрих Ниче, стр. 319).

191 Ниче је веома ценио Достојевског као психолога, као истанчаног по-
знаваоца скривених дубина људске душе, те је као аргумент за своју тезу о су-
периорној вољи преступника користио описе сибирских робијаша из Записа 
из мртвог дома. Уп. Фридрих Ниче, Сумрак идола, стр. 86. Иако се у његовим 
белешкама налазе опширни изводи из романа Зли дуси (уп. Friedrich Nietzsche, 
KSA 13, стр. 141–152), који се тичу управо проблема нихилизма, он се опреде-
лио за сасвим другачије тумачење овог феномена. 

192 Док по годинама старији ликови овог романа изражавају почетке 
процеса слабљења православне вере, млађи јунаци су већ отворени нихилисти, 
те с поносом тако чак себе и именују. Иако неки од споредних ликова негирају 
традиционалне вредности, те као атеисти ниподаштавају Цркву, државу, брак 
и породицу, или пак кују планове за ново друштво, за које без оклевања вреди 
жртвовати милионе људских живота, они у свом нихилизму заостају за Ставро-
гином и Петром Верховенским. Петар Верховенски, лик за који је Достојевски 
инспирацију нашао у Нечајеву, бескрупулозан је у уверењу да су сва средства 
дозвољена у име племенитог револуционарног циља. Ставрогину нема премца 
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већ ка свечовеку, Христу. На његовом трагу, ава Јустин (Поповић) 
је уверљиво показао да нововековни европски пројект устоли-
чења човека на место Бога, односно Богочовека, неизбежно води 
нихилизму. За разлику од Ничеа, Достојевски и ава Јустин склони 
су да скривену клицу нихилизма виде не у темељу метафизике, 
већ у кобној замени Богочовека човеком, која се одиграла у окви-
ру нововековног хуманистичког пројекта, а чију религијску пре-
дигру су уочили у западном хришћанству, које ће на крају, сасвим 
доследно свом изобличавању у хуманистичку идеологију, форму-
лисати јеретичку „догму” о непогрешивости папе.193 Ава Јустин о 
темељу нихилизма каже: „Човек је мера свих ствари видљивих и 
невидљивих, – то је основни принцип хуманизма, и критеријум. 
Али пошто човек не поседује ни апсолутни смисао живота, ни 
апсолутну истину, онда то значи: све што је људско – релативно 
је. Релативизам је душа хуманизма.”194 Будући да се више не ве-
рује ни у какве апсолутне вредности, да је све релативно, свако 
има права да своје становиште покуша да наметне другима. Услед 
сукоба мноштва претензија на устоличење властитог становишта 
као доминантног, наступа стање анархије. По ави Јустину, анархи-
зам и нихилизам су „завршна форма европског хуманизма и рела-

у гордости, па не чуди што неке од његових познаника подсећа на човекобога. 
Он је због своје хладнокрвности и аморализма, по речима аве Јустина, „најјезо-
витија личност у светској литератури. Ни свирепијег ума, ни леденијег срца. По 
дрскости мисли и циничности поступака, нико му није сличан, чак ни Ничеов 
надчовек” (Преподобни Јустин Ћелијски, Достојевски о Европи и словенству, у: 
Сабрана дела светог Јустина Новог, књ. 6–7, стр. 293). Ипак, можда је најинте-
ресантнији лик овог романа Кирилов. Њега опседа проблем односа слободе и 
Бога. „Ако нема бога, онда сам ја бог”, тврди Кирилов, појаснивши у наставку 
свој смели закључак: „Ако бога има, онда је све његова потпуна воља и ја не 
могу изван воље његове. Ако га нема, онда је потпуна воља моја и дужан сам да 
обзнаним своју вољу” (Фјодор Достојевски, Зли дуси, II, стр. 324). Та тврдња у 
извесној мери подсећа на Ничеову аргументацију: „кад би било богова, како бих 
ја издржао да не будем бог! Стога нема богова” (Фридрих Ниче, Тако је говорио 
Заратустра, стр. 121). Да би доказао апсолутну слободу воље, коју угрожава 
постојање Бога, Кирилов сматра да се мора убити: „Ко сме себе убити, тај је 
бог” (Фјодор Достојевски, Зли дуси, I, стр. 128) „По дијалектичкој аритметици 
Кирилова, врховна дужност првог човекобога јесте извршити самоубиство, и 
кроз самоубиство – богоубиство” (Преподобни Јустин Ћелијски, Достојевски о 
Европи и словенству, стр. 290). 

193 „Западни религиозни хуманизам је свудаприсутног Богочовека огла-
сио за неприсутног у Риму, због чега Му је поставио заменика у лицу непогре-
шивог човека” (Преподобни Јустин Ћелијски, Философске урвине, стр. 332).

194 Исто, стр. 289.
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тивизма. Хуманизам се неминовно извија у атеизам, пролази кроз 
анархизам, и завршава нихилизмом”.195

Ако бисмо се одважили да успоставимо паралелу између 
Ничеовог животног пута и његовог очекивања даљег развоја ни-
хилизма, могли бисмо закључити да су оба у знаку илузорног уве-
рења о предстојећем великом оздрављењу. И као што је Ниче еу-
форично стање уочи растакања јединства своје свести погрешно 
тумачио као знак великог здравља, тако би и његово тумачење фе-
номена нихилизма, којим се за нихилизам оптужује хришћанство 
а као избавитељ наводи надолазећи Дионис, односно Антихрист, 
било крајње погрешно тумачити као знак цивилизацијског оздра-
вљења од болести нихилизма. Лек који Ниче нуди, о чему уоста-
лом речито сведоче досадашња историјска дешавања, која се могу 
тумачити као једнострано и вулгарно испуњење његове замисли о 
тзв. великој политици,196 довешће по свему судећи само до погор-
шања стања оболелог човечанства, тј. до убрзавања нихилистич-
ког процеса, који прети да заврши у апокалипси, након које не би 
било обнове у форми вечног враћања истог.

Да би се одмерила ваљаност Ничеовог тумачења нихили-
зма, није на одмет противставити му хришћанско разумевање 
тог епохалног феномена. Тумачећи корене данас преовлађујућег 
нихилизма, отац Серафим Роуз се најпре саглашава са оценом 
да нихилизам наступа захваљујући човековом одвраћању од 
Бога, као и да нараста у мери које се то одвраћање интензивира. 
У жижи његове пажње је модерна европска историја, пре све-
га она након Француске револуције. Попут других хришћанских 
мислилаца, и он сматра да је ренесансни хуманизам израз кризе 
западног хришћанства и далека најава процеса секуларизације. 

195 Исто, стр. 441.
196 Ниче сматра да ће својим преоцењивањем највиших вредности 

допринети да ускоро земља буде у порођајним грчевевима, будући да ће оно, 
када буде акцептирано, довести до кризе „какве није било на земљи”. Он ве-
рује да ће се уз његово име „везати успомена на нешто огромно” – „на најдубљу 
колизију савести, на једну одлуку, изазавану против свега, што је дотад било 
веровано, тражено, освештано”. Упркос преовлађујућем стању пасивног нихи-
лизма, Ниче с великим оптимизмом гледа на предстојећу будућност, тврдећи 
да је „весели гласник”, да тек од њега за свет има наде. „Јер кад истина ступи у 
борбу са вековима лажи имаћемо потреса, грч земљотреса, прометање брда и 
долина, какво се никад није сањало.” Уверен да ће услед судара старих и нових 
вредности доћи ди „ратова каквих још није било на земљи”, Ниче самоуверено 
каже: „Тек иза мене биће на земљи велике политике” (Фридрих Ниче, Ecce homo, 
стр. 102–104).
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Оно по чему је његово извођење посебно занимљиво представља 
теза о нихилистичком менталитету који се убрзано изграђује од 
времена Француске револуције до наших дана, поткрепљена чес-
тим освртима управо на Ничеову филозофију. Иако се површном 
посматрачу може учинити да су либерализам, реализам и вита-
лизам супротстављена становишта, Серафим Роуз уочава да су 
све те појаве тек етапе у нихилистичкој дијалектици. „Једна етапа 
нихилизма супротстваљена је другој, не да би је заиста порекла, 
већ да би њене грешке укључила у сопствени програм и повукла 
човечанство за корак ближе понору који лежи на крају читавог 
нихилизма.”197 Што се тиче либерализма, нема сумње да се још 
увек не ради о отворено испољеном нихилизму, већ је то „пре па-
сивни нихилизам, или још боље, неутрално плодно тле за ‘напред-
није’ етапе”, у којима ће се испољити активан нихилизам. Иако је 
либерал, у свечаним приликама, склон да говори о „вечним ис-
тинама”, па и да себе сматра припадником хришћанске цивили-
зације, за њега је Бог престао да буде живи Бог и претворио се у 
филозофски први узрок. Такву апстракцију Бога „обликује горди 
ум који још увек осећа потребу за ‘објашњењем’, пошто је изгу-
био жељу за спасењем”.198 Либерал не одбацује Бога као идеју, али 
његова пажња усредсређена је на световну сферу. „Жеђ за Апсо-
лутном Истином је нестала; изгубљена је у посветовњачености.”199 
Сама тежња ка апсолутној истини доживљава се као нешто прете-
рано и неумесно, те се предност даје научној скромности, чије су 
одлике релативизам и скептицизам.

Самим тим што је вера те прве етапе нихилизма, у којој је он 
још увек прикривен и пасиван, празна или у најбољем случају мла-
ка, неизбежно долази до још нихилистичкије реакције на ту праз-
нину у форми реализма. Реализам „о свему суди у светлу науке као 
апсолутне и искључиве истине”. Он разобличава оно што је важи-
ло као трансцендентно као пуку илузију, те своди оно „више” на 
„ниже или ‘основно’: материју, осећај, телесно”. „Уместо агности-
цизма или увијеног деизма, ту је отворени атеизам; уместо нејас-
них ‘виших вредности’, огољени материјализам и себичност.”200 
Разлика између либерала и реалисте је у томе што је либерал „рав-

197 Серафим Роуз, „Нихилизам модерног доба: корен револуције”, у: 
Светлост са Запада: живот и учење оца Серафима Роуза, стр. 418.

198 Исто, стр. 420.
199 Исто, стр. 425.
200 Исто, стр. 427.
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нодушан према Апсолутној Истини”, док реалиста према њој ис-
пољава отворено непријатељство. „Ако је улога либерализма била 
да димом ‘толеранције’ и агностицизма помрачи више истине које 
се тичу Бога и духовног живота, задатак реализма је да их сасвим 
поништи.”201 То се дешава у процесу уздизања релативне научне 
истине на пиједестал некадашње апсолутне истине.

Као реакција на прозаични, безлични свет реализма, који је 
оличење рашчаране стварности, наступа витализам. Он извире из 
неукидиве људске потребе за непосредним духовним искуством. 
Но иако се виталисти страствено устремљују на реализам, они 
су ипак некритички преузели од реализма став одбацивања 
(хришћанске) Истине, те и не помишљају на евентуалну могућ-
ност њеног реафирмисања. Развој нихилизма, по Серафиму Роузу, 
креће се од равнодушности либерализма према Истини, уз задр-
жавање престижа „њеног имена”, преко реалистичког одбацивања 
Истине у корист „ниже, парцијалне истине”, до виталистичког 
одбацивања не само апсолутне истине него и истине као такве. 
По мишљењу Ничеа, „најмоћнијег виталистичког пророка”,202 
будући да наводно нема ни истине ни ствари по себи, лажност 
суда није „још никакав приговор против суда”. Оно што је једино 
битно јесте колико тај суд „доприноси подстицању и одржавању 
живота”.203 За виталистичку етапу нихилизма амерички духовник 
каже да је она „одстрањење Истине као критеријума људског де-
лања и подметање новог критеријума: ‘животодавног’, ‘животног’ 
‘искуства’, ‘свесности’ ”, што представља „коначни разлаз живота 
и Истине”. У складу са Ничеовим величањем виталних вредности 
и непоштовањем духовних ауторитета, псеудодуховна настојања 
виталиста су у знаку обнове паганског култа природе.204 Тај из-
опачени спиритуализам неупоредиво је погубнији од претходне 
две нихилистичке фазе, јер уздижући гордо уверење да нам није 
потребна послушност према духовном ауторитету Цркве, да је 
могуће постићи просветљење без аскезе и поштовања моралних 
заповести, своди духовност на субјективни доживљај и утисак. 
Пука радозналост замењује трезвено истинољубље. Она човека 
понекад наводи на псеудодуховно експериментисање, у коме се 

201 Исто, стр. 432.
202 Исто, стр. 438 и 434. 
203 Фридрих Ниче, С ону страну добра и зла, стр. 14.
204 По мишљењу Серафима Роуза, „Ничеов ’Заратустра’ је моћан ’про-

рок’ овог култа” (Серафим Роуз, „Нихилизам модерног доба: корен револуције”, 
стр. 438). 
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успоставља контакт са тзв. духовним водичима, заправо окулт-
ним силама, чија крајња последица може бити кобно заплитање у 
мреже сатанизма. За витализам о. Серафим Роуз каже да је, упр-
кос свом величању снаге, спонтаности, моћи, „очигледан симптом 
умора од света”. Он „није производ свежине, живота и непосред-
ности”, за чим његови следбеници толико жуде, или пак попут 
Ничеа уображавају да их изражавају, већ напротив „трулежи и не-
верја”. Да се Ничеовим, односно виталистичким противкретањем 
нихилизам не укида него оснажује, сматра и амерички духовник. 
Он тврди да је тобожњи „противотров” за нихилистичку „заразу”, 
сагледан из хришћанске перспективе, заправо „снажна инјекција 
истог нихилистичког бакцила који је изазвао болест”. По њему, 
након витализма следи последња фаза нихилизма, која ће бити у 
знаку разарања. Иако је разарање у великој мери обележило ис-
торију човечанства, „до сада никада није било доктрине и плана 
разарања, никада се раније људски ум није толико довијао да нађе 
оправдање за тако очигледно сатанска дела и изради програм за 
њихово извршење”.205 На трагу Ничеове превасходно културо-
лошке прокламације да је предуслов за стваралачко Да претходно 
разарање традиционалних вредности, да вечна радост постајања 
„у себи укључује и радост у уништавању”,206 уследиће не само 
бескрупулозна идеја оправданости разарања на друштвено-поли-
тичком плану у име утопијског расног или класног пројекта него 
и покушај његовог крвавог спровођења у дело.207

Онима који настоје да проникну у најдубљи извор нихили-
зма, о. Серафим Роуз препоручује да пажљиво ослушну управо 
оно шта поједини нихилисти говоре. Без обзира на то што „не 
верује ни у Бога ни у сатану”, нихилиста готово по правилу лако-
мислено сматра да је „оштроумно” у борби против мрског Бога 
стати у одбрану „његовог исконског непријатеља”. Управо тада, 
„док мисли да се само поиграва речима, он”, по мишљењу Сера-
фима Роуза, „у ствари говори истину”. Наиме, Сатана је, и по оцу 

205 Исто, стр. 441.
206 Фридрих Ниче, Сумрак идола, стр. 99.
207 Савремене друштвене утопије одбациле су Бога, али су задржале се-

куларизовану есхатолошку представу о хиљадугодишњем Божијем царству на 
земљи. Уверен да ће човек постати бог кад савлада и избрише Бога, Кирилов 
се предаје маштању: „Тада ће бити нов живот и нов човек, све ново. Тада ће се 
историја делити у два дела: од гориле до уништења бога, и од уништења бога (...) 
до физичке промене земље и човека. Биће човек богом и промениће се физички. 
И свет ће се променити, и рад ће се променити, и мисли, и сва осећања” (Фјодор 
Достојевски, Зли дуси, I, стр. 127).
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Серафиму, као и по Достојевском и ави Јустину, најдубљи извор и 
главни подстрекач нихилизма.208

Закључак који следи из претходног разматрања је да смрт 
Бога у људским душама представља најдубљи извор нихилизма. 
Из њега ће извирати и оснаживати се нихилизам, претећи да вре-
меном прерасте у бујицу. Преломна тачка нихилистичког проце-
са одиграва се онда када ишчезавање Бога из људских срца узме 
маха и млаки агностицизам, својствен учењацима, прерасте у 
преовлађујући, масовни атеизам. Следећа фаза би била борбени 
атеизам, тј. антитеизам, чији врхунац представља сатанизам. Уко-
лико богоборство превлада, уколико љубав охлади, и нестане све-
тости, свет више заиста неће имати разлога да постоји, те ће усле-
дити апокалиптички крај огреховљеног света.209 Ниче је веровао 
да се налазимо у прелазном периоду, да ће нихилизам обележити 
следећа два века, али да ће он ипак бити превладан и пребољен. 
Могли бисмо се сложити са његовом оценом да живимо у нихи-
листичком добу, али не и са терапијом коју предлаже за излечење 
од ове опаке болести. Човечанство је заиста на прекретници. 
Многи умишљају, попут њега, да је излаз у интензивирању ни-
хилизма. Сведоци смо да се тај процес убрзано спроводи. Ако је 
некада Ниче проповедао да је, будући да нема Бога, апсолутне Ис-
тине, све дозвољено за људе јаке воље, за оне који у највећој мери 
оличавају идеал натчовека, дошли смо до трагикомичне ситуације 
нашег смутног и оскудног времена, у којем је све више оних који, 
иако безлични и лишени сваког стваралачког дара, уображавају 
да имају право да се понашају као надљуди.210

208 „Сваке антихришћанске идеологије творац је Антихрист, посредно 
или непосредно” (Архимандрит Јустин Поповић, Православна црква и екумени-
зам, Манастир Хиландар, стр. 31). Не само што Иван Карамазов страхује, па и 
наслућује да је ђаво инспиратор његових атеистичких мисли, него Достојевски 
како насловом тако и атмосфером свог романа Зли дуси сугерише да је нихили-
зам демонског порекла. У делима не само популарних рок група, него и поје-
диних авангардних уметника, па и неких револуционара, као што су Прудон 
и Бакуњин, лако је уочити мноштво излива мржње према Богу и нескривених 
симпатија према Сатани. Види: Серафим Роуз, Нихилизам: корен револуције мо-
дерног доба, стр. 453–459.

209 О непроцењивом значају светих, Св. Силуан Атонски каже: „Свети-
тељи су со земље. Они су смисао њеног постојања, онај плод ради кога она и 
постоји. И кад земља буде престала да рађа светитеље, нестаће и силе која чува 
свет од катастрофе” (Архимандрит Софроније, Старац Силуан, стр. 199). При-
метимо овде да би Ниче рекао да је натчовек смисао Земље.

210 Свакако не чуди што на декадентном Западу огромну популарност 
има Кроулијева сатанистичка девиза: чини како ти је воља и нека ти то буде 
једини закон. 
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Из хришћанске перспективе, пребољевање нихилизма може 
се догодити само уколико човечанство одустане од свог хума-
нистичког пројекта, од кобне идеје да на место Богочовека буде 
устоличен човекобог, односно натчовек. За разлику од натчовека 
који са висине, издвојен и усамљен, гордо и хладно гледа нани-
же, божанска енергија свечовека Христа љубављу прожима чита-
ву творевину.211 Што је неко више пријемчив за њу, утолико више 
осећа космичко свејединство, утолико више воли, утолико живот 
осећа смисленијим.212 Осећање празнине и бесмисла, које повре-
мено обузима савременог човека, издвојеног из људске и космич-
ке заједнице, расплињава се у мери у којој он бива способан да 
прими божанску благодат.213 Отуда наш духовни подвиг треба да 
буде усмерен на то да се удостојимо примања божанске благодати. 
Будући да се, по духовном увиду Св. Серафима Саравског, циљ 
и смисао хришћанског живота састоји у стицању Светог Духа,214 
уколико смо усредсређени на тај циљ, а поготово уколико осетимо 
предукус вечног смисла, нихилизам нас неће угрозити. Напротив, 
властитим преображавањем и уподобљавањем Христу постајемо 
део духовне бране која се одупире надолазећој бујици нихилизма, 
која прети да потопи читав свет.215*

211 По хришћанском учењу, осећање свејединства испуњавало је Адама док 
је пребивао у рају. Човековим првородним грехом, након кога је уследио пад, све-
колика твар не само што је постала трулежна него је и дезинтегрисана. Ипак, так-
во отуђено стање не треба да нас наведе на очај, будући да нам Божији промисао 
отвара могућност избављења. Наиме, некадашње рајско стање космичког свеје-
динства, могуће је поново искусити уколико се уподобимо Христу, новом Адаму.

212 Имајући у виду да је спасоносни излаз из свог младалачког револу-
ционарног нихилизма нашао у обраћању Христу, не чуди што Достојевски сма-
тра да је „Богочовек смисао и циљ човека, смисао и циљ историје” (Преподобни 
Јустин Ћелијски, Достојевски о Европи и словенству, стр. 225).

213 „Све што је човеково, док се не врати Богочовеку, док се не ологоси, не 
обогочовечи, бесмислено је и у основи нечовечно. Јер је човек прави човек једино 
Богочовеком и у Богочовеку” (Преподобни Јустин Ћелијски, Философске урвине, 
стр. 380). Осврћући се на пут који је прешао по многима највећи руски писац, 
коме су из личног искуства били познати и најдубљи понори човекове греховне 
таме, условљени нихилистичком побуном против Бога, као и могућност преобра-
жаја властите страствене природе, ава Јустин каже: „Пресветли лик Богочовека 
Христа занео је и заувек освојио избезумљеног богоборца. Богоборац је постао 
богопримац. (...) Некада ђавоиман, Достојевски је постао Христоиман” (Препо-
добни Јустин Ћелијски, Достојевски о Европи и словенству, стр. 344).

214 Уп. Н. Левитски, Свети саровски старац Серафим, стр. 449.
215 На изазов нихилизма позвани смо да одговоримо лично и саборно. 

Наиме, по хришћанском веровању, све што неко од нас мисли, говори и чини, 
„има значај за све светове и утиче на сва бића у свим световима. Зато је човек 
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