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Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду,  
Фа кул тет ли ков них умет но сти, Бе о град
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НИ ЧЕ О ВЕ МА СКЕ –  
ОГЛЕД О ПЕР СПЕК ТИ ВИ ЗМУ

Сажетак: Ни че о во (Ni etzsche) иден ти фи ко ва ње са хе лен ским бо
жан ством Ди о ни сом је нај и зра зи ти ји слу чај ње го вог ма ски ра ња. 
У овом огле ду се по ста вља ју два основ на пи та ња: ка ква је функ
ци ја тог ма ски ра ња, и шта се кри је ис под Ни че о вих ма ски. Од
го вор се тра жи у ка рак те ри сти ка ма Ни че о вог ге не а ло шкопер
спек ти ви стич ког по ступ ка ми шље ња. Ре зул тат овог по ступ ка је 
ди на ми чан и фраг мен та ран текст, ко ји је игра скри ва ња и по ка
зи ва ња, игра ко ја кон сти ту и ше сво ја пра ви ла, као и са мог игра ча. 
Раз ли чи те пер спек ти ве Ни че о вог тек ста се не сми ру ју у ди ја лек
тич кој син те зи или у хер ме не у тич ком ста па њу хо ри зо на та. Иза 
ма ски не ма ни ка квог „пра вог ли ка”, али то не зна чи да су ма ске 
„ла жне”.

Кључнеречи: Фри дрих Ни че, Ди о нис, ма ска, иден ти тет, текст, 
пер спек ти ви зам

Плод ни смо са мо по це ну да оби лу је мо су прот но сти ма.

Ниче,Су мрак идо ла(GDV,3)1

Такозване„цедуљицеизлудила” (Wahnsin nzet teln)Ниче је
исписиваоизмеђу1.и4. јануара1889.ислаоразличитим
адресатима–одблискихпријатељадоиталијанскогкраља–
непосреднопосвомдуховномсломууТоринукрајем1888.
илипочетком1889.године.Анегдотупокојојсетодогодило

1 НичеоваделацитирампремаиздањуeKGWB(Di gi ta le Kri tische Ge sam
ta us ga be Wer ke und Bri e fe,ed.D’Iorio,P.),чијијетекст,узунетефилоло
шкеиштампарскекорекције,идентичанстандарднимиздањимаKGWи
BKG,којасуприредилиЂорђоКоли(Colli)иМациноМонтинари(Mon
tinari).Конкретнаместаозначаваминицијалиманасловаделананемач
ком,иреднимбројемпоглавља,параграфаилиафоризма.Свацитирана
местасампревеонасрпскијезик.
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наулици,предпризоромкоњакојег јенемилосрднотукао
кочијаш,забележиојеЕрихПодах(Podach),итотек1930.
године,2пајеупитањувероватномањесведочанство,ави
ше накнадна стилизација Ничеовог живота. Много боље
сведочанствопружајуцедуљицеизлудила;онепоказујука
корастетамаокоНичеовогсвесногсопстваикакосесве
бржераспарчавањеговличниидентитет.Изтетамеонвише
нијеизашао,нитисусефрагментињеговеличностипоново
окупилиунекоодрживојединство.

Отприликеполовинаовихцедуљицапотписана јеименом
„Дионис”, а остатак именом „Распети” (Der Ge kre u zig te).
КаоДионис,Ничејеписао,измеђуосталих,КатулуМенде
зу(Mendes),ЈакобуБуркхарту(Burckhardt),ПаулуДојсену
(Deussen) и Ервину Родеу (Rohde), а као Распети –Аугу
стуСтриндбергу (Strindberg),Метифон Залис (von Salis),
МалвидифонМајзенбуг(vonMeysenbug)иКраљуУмберту
Првом.Засадржајиатмосферуцедуљицаизлудилакарак
теристичнајеонаупућена3.јануара1889.годинеудовици
композитораРихардаВагнера(Wagner)Козими,којунадру
гомместуНиченазива„својомАријадном”.Уовомкратком
записуживо се види кретањепредстава уманији величи
не,којесе,међутим,окончаваиспрекиданим,вишенетако
сигурним,исказима,мождапоследњимтраговимаопирања
Ничеовог Ја. Ту се види и чује вртлог лудила које ствара
необичнеинемогућеслике,алисе,изаисфорсираноеуфо
ричнихреченица,изгледачујеивапајоногакогасутеслике
затворилеудоживотнутамницу.Узаписустоји:

„Предрасуда је да сам ја човек.Али већ сам честоживео
међуљудимаипознајемсвештољудимогудадоживе,од
најнижегдонајвишег.МеђуИндијцимасамбиоБуда,уГрч
којДионис–АлександариЦезарсумојеинкарнације,јед
накокаоштојепесникШекспиралордБејкон.Биосамјош
иВолтериНаполеон,мождаиРихардВагнер…Овогпута
долазимкаопобедничкиДионискојићеодземљенаправи
тисветковину…Ниједаимамбашмноговремена…Небеса
серадујуштосамту…Аинакрстусамвисио…“(BVN
1889,1241).

Ка ко се ста вља ју ма ске

Очигледноје,ипосадржајуипоритмуовихреченица,да
супатолошкименталнипроцесиузелимаха.Алибилоби
исувишеједноставнокадабисмоНичеовоидентификовање
саДионисомприписалисамоњеговојболести.Упитањује

2 Niemeyer,Ch.NietzschesLeben,in:Ni etzsche Hand buch. Le ben – Werk – 
Wir kung,ed.Ottmann,H.(2011),Stuttgart/Weimar:J.B.Metzler,р.30.
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многосложенијиоднос,којисетичекакоНичеовогживота,
такоињеговогдела.Даизмеђутогживотаитогделапосто
ји снажна веза, јачаипресуднија него кодмногихдругих
мислилаца,тезајекојујемеђупрвимаизнелаЛуАндреас
Саломе(AndreasSalomé),одкојејеНичеприжељкиваољу
бав,адобио,унајбољемслучају,пријатељскуприврженост.
Онатражимислиоцауњеговимсписима.Премањеномту
мачењу,ононаштатребадаусмеримопогледкакобисмосе
снашлиуНичеовимделимајечовек,анетеоретичар.3Тоне
требаразуметикаозалагањезапозитивистичкибиографски
метод,већкаопорицањедистанцеизмеђуаутораитекста,
каоувиддасеониузајамноомогућујуиобликују.

Ничесепредкрајсвесногживота(апоживећејошједанаест
годинаудушевнојтами)потписујекаоДионисикаоРаспе
ти(Христ).Њимајезаједничкотоштосубоговикојипате,
умируиваскрсавају,икоји,наразличитеначине,афирмишу
живот.ДокХристдоносиљубавиобећавабудућеспасење,
Дионискроззаносиопијеност јачасадашњеелементарне
животнеснаге.Ничеује,несамозбогантихришћанскетен
денцијењеговогмишљења,биоближиДионисовначин,и
имеисимболикаовогхеленскогбожанствапровлачесекроз
читавоњеговодело.Испрва,уРо ђе њу тра ге ди је из ду ха му
зи ке,тасимболикаучествујеуконструисањуметафизичког,
дуалистичкогпогледаначовековедуховнемоћииуметност;
тусејошувекверуједадионискизаносможе,увидухелен
ске трагичке драме, да се помири са аполонском визијом.
У„Покушајусамокритике”,додатом1878.годинеутрећем
издањуовогсписа(првојеизашло1872),Ничесебеназива
„Дионисовим учеником и посвећеником” (GTSelbstkritik,
4);овуформулацијупонавља1886.укњизиСа оне стра
не до бра и зла (JGB,295).ДионискокодНичеапостепено
добијазначењепогледанасвет,начелаафирмацијеживота
усвакомпогледуинеспутанихстваралачкихмоћи.Послед
њафаза,укојојдолазидоидентификације,коликогодно
силанесумњивопатолошкецрте,има,премасвемутоме,и
одликерадикалнедоследности.

КласичнафилологијаXIXвекајеДионисапосматралакао
позног придошлицу у хеленски пантеон, неолимпско бо
жанствочијикултсуГрцинаводнопреузели–поРодеуиз
Тракије,апоВиламовицу(Wilamowitz)изМалеАзије.Од
половинепрошлогвекасликасепреокренула,исматраседа
јепостојбинаовогбожанстваКрит,штоизгледадапотврђу
јузаписидешифрованисалинеарногБписманатаблицама

3 AndreasSalomé,L.(1894)Fri e drich Ni etzsche in se i nen Wer ken,Wien:Carl
Konegen,р.42.
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пронађенимкаконаострву(уХанији),такоинаобалиПе
лопонеза (уПилу).Натаблицама, закоје сепроцењуједа
суисписанеокополовинедругогмиленијумапренашеере,
налазисе,узЗевсово,иДионисовоиме,чимеонулазиуред
заправонајстаријихутекстудокументованихбоговакодГр
ка.ДоданасјеживадискусијаоДионисуињеговомодносу
премаАполону.4

НајмаркантнијакомпонентаДионисовогкултабилесуор
гијастичкеповоркеукојимајеизвртануобичајени,рацио
нално контролисани социјални поредак. Поворке су биле
разузданеинасилне,опонашајућистрадањебожанствако
месубилепосвећене.Учеснициуритуалусусе,најчешће
под дејством вина или других опијата,мењали, постајали
некодруги,делаликаодруги,зањихвишенисуважилесва
кидашњенорменакојимасезасниваоживотзаједнице.Од
облика друштвеног понашања очуваних до данас, једино
карневалисадрженештоодтеатмосфере,алисаублаженом
илисасвимишчезломкомпонентомнасиља.Дионисјебо
жанствотрансформације,повезаннесамосазаносомиопи
јеношћу,негоисапозориштем.Онсепоправилуприказује
самаскомналицу;увезисатимуказаћунаједнузанимљи
вуетимолошкукоинциденцију.Латинскаречзапозоришну
маску–per so na–умногимсавременимјезицимаозначава
лич ност. Занас јеличностнештосупротноодмаске, оно
штосеоткривакадасемаскескину.

КодНичеа,којиДионисавидиусветлузнањасвогвремена,
каобожанствокојесетакорећиколонизовалоугрчкепред
ставе,онодпочетканосисимболикудру го сти,иотуда је
сасвимлогичноштосеповезујесапраксамамаскирања.Јер,
носитимаскузначинештодвојако:саједнестранеприкри
тисвојидентитет(нпр.лоповкојинежелидагапрепознају
докпослује),асадруге–приказатисекаонекодруги(нпр.
шаманкојипредокупљенимплеменомжелидасеприкаже
каототемскаживотиња).Упрвомслучајуречјеомаскира
њукаоскривању,аудругомомаскирањукаопретварању;и
једноидругосувидовизавођења,варања,понашањапозна
тогнесамочовеку,негоимногимдругимживимбићима.
Разумесе,могуће једанекиобликпонашањаукључиоба
ова видамаскирања, као када се неко скрива такошто се
претварадајенекодруги(мимикрија).

4 Преглед дискусије у оквиру класичнофилолошких студија даје: Isler
Kerényi,C.(2007)Dionysos in Ar cha ic Gre e ce,Leiden:Brill,р.235–254.
ОДионису ињеговом месту у религиозним схватањима старих Грка
видети синтетички приказ у: Burkert, W. (2011) Gri ec hische Re li gion 
der ar cha ischen und klas sischen Epoc he, (drugo izdanje), Stuttgart: W.
Kohlhammer,рр.249–257.
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Маскирањеморадајевећнапсихолошкојравнибилобли
скоНичеу,који јесеберазумеваокаостранцауондашњој
немачкојкултури,каонеког„несавременог”.Тојевероватно
једноодиспољавањабазичногосећањанеприпадања,које
јеНичеамучилојошоддетињства,икојејепокушаваода
савладасастављајућиувишенавратааутобиографскески
це.Првисаставтеврстепишевећ1858,кадамујесамо13
година.Утомикаснијимаутобиографскимтекстовимаиз
младости, тематски акценат је на идеји о самоваспитава
њу, коју ће каснијеНиче активирати и у списуШо пен ха
у ер као вас пи тач (SE, 2). Васпитати себе самог, то значи
упуститисеусвесноспровођеносамообликовање,штоје
процес како моралне, тако и естетске природе – то значи
самомсебибитиматеријалзауметничкодело.Процесса
мообликовањаукључује стилизацијуживотнихчињеница
ињиховихсоцијалнихпретпоставкикојакодНичеапонекад
мањеописујеавишепројектује(каопримериовдесемогу
навестиНичеовеизјавеоранопреминуломоцуињеговој
болести,фантазијеоплемствуипољскомпореклупородице
итд.),каоисклоностдасе,изовогилионогразлога,штоће
каснијебитиразмотрено,устицањуидентитетакаоисхода
самоваспитногпроцесаприбегнестављањумаскиипроме
намаулога.„Заштосвет,којинассенештотиче,небисмео
дабудефикција?”,питасеНиче(JGB,34).

МаскаДионисаније јединаНичеовамаска;Ниче јеправи
мајстор прерушавања. У списима свог „позитивистичког“
периода он навлачимаску „слободног духа”, а касније ће
проговорити као Заратустра. Његова песничка дела носе
наслове који упућују на праксу маскирања, говора у име
другог:Пе сме прин цаод мет ни ка иДи о ни со ви ди ти рам би.
Поред тихизричитих случајева у којимаНиче говори као
некодруги,маскирањевероватносмемодапрепознамоиу
спремностидаприхватииграњеразличитихулогауодно
су према другимљудима (замајку и сеструњиховФриц,
заакадемскујавностгосподинпрофесорНиче,закругпри
сталицаВагнеранајпреапостолапотомапостатавагнери
зма итд.), као и у начинуњеговог писања, успостављању
динамичногифрагментарногтекстакојисеодликујестал
нимпроменамаперспективе,иотудаостаје вишесмислен,
нестабилнихиотворенихзначења.

За што се ста вља ју ма ске

Ничеовпознатистав,којисечестоузимакаосигналнаозна
кањеговог мисаоног поступка, као и перспективистичког
схватањасазнањаивредности,данепостојечињенице,не
госаморазличитеинтерпретације,можедабудепримењен
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инаделакојајесамписао.Ионасусамоинтерпретације,
датеизодређенеперспективе.Удословномоблику,форму
лацијатогставајесачуванаупишчевојзаоставштини(NF
1886, 7[60]), а на бројним другим местима у штампаним
делима, преписции белешкама налазе сењене варијације
и парафразе. Карактеристична је реченица из Ге не а ло ги
је мо ра ла:„Постојисамоперспективистичковиђење,само
перспективистичко’сазнање’;иштовишеафекатапустимо
дадођудоречионекојствари,штовишеочију,различитих
очију,умемодауправимокаистојствари,утоликоћебити
потпунијинаш’појам’тествари,наша’објективност’”(GM
III,12).Некажеседаћебитипотпун,него„потпунији”,уто
ликоштоћеузетиуобзирвишеразличитихпогледа,више
перспектива.Ниче је око речи сазнање, појами објектив
ностдоследноставиознакенавода.Иаконапрвипогледтај
ставводиупарадокссвојственсвакомрелативизму–који
морадатврдидајеињеговаистинарелативна–заправони
јепротивречнозаступатимишљењедасусвечињенице,од
носнооноштосматрамочињеницама,самоинтерпретације.
Оноштоутомслучајубиванапуштенојеуверењеопосто
јању објективно утврдиве, неперспективистичке истине.
Самеинтерпретацијемогубитивишеилимањекохерентне,
вероватнеиоправдане,алинеиистинитеилилажне.

Ничена другомместуизричито указује намаскуи облик
маскирања као скривања: „Свака филозофија скрива неку
филозофију, свако мишљење је скровиште, свака реч ма
ска”(JGB,289).Размотримоовајзначајан,сигналниисказ,
почевшиодњеговогкраја.Речинисуствари,већзаменеза
њих,њиховемаске.Отуда је и писање увекмаскирање, и
тоуобликупретварања.Писањемсесугеришепредмет,али
иписац; акопостоји текст,морапостојатиињегов аутор.
Некиинтерпретаториизовогодносаизвлачедалекосежне
закључке – рецимо тај, да јеНичеа „створио”његов соп
ствени текст.5У извесном, формалном смислу, то важи за
свакитекстисвакогписца,алијеуНичеовомслучајуоднос
акутан.

Овомначинузакључивањасенеможедоскочитипитањем
којеНичекаданепише,јерсетопитањеодносинапрет
постављено стање ствари које је или образовано претход
нимписањемиутоликовећрешено,илипретходиписању,
пајеирелевантно.Алиуистомафоризму(JGB,289)нала
зисеиследећепитање:„Непишемоликњигеуправозато
даприкријемооноштоскривамокодсебе?”–питањекоје

5 Nehamas,A.(1985)Ni etzsche: Li fe as Li te ra tu re,Cambridge,MA:Harvard
UniversityPress,р.8.
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упозоравадаНичеаникаданесмемодасхватимодословно,
неузимајућиуобзирдаузоноизреченомождапостојии
нештонеизречено,иличакнеизрециво.ПатакоиНиче,та
креатурасопственихтекстова,морадасадржиусебиила
виринтејезичког,крозкојесеуначелу,узсветешкоће,може
проћи,алиибезданекојејезиктектребадапремости.Исто
тако,читалацНичеовогтекстаморадабудеосетљивзање
говестилскореторичкефинесе,којечестоноседодатназна
чења.Уцитираномафоризму,тајзадатакјеповеренопози
цијама,односнодихотомнимпаровимапојмова,којисупо
стављенитакодасеузајамнонаглашавају:мишљење/маска,
површина/дубина,предњиплан/позадина,темељ/понор…6

Акојесвакомишљењескровиште,ондатоморадаважииза
Ничеовомишљење.Предкојомопасношћуонтражискло
ниште?Каква јефункцијамаскипомоћу којих се скрива?
Одговорнаовопитањенијеједнозначан.Скровиштетражи
онај ко сеосећаугроженим, а скривајућисемаскираонај
конежелидаобелоданисвојидентитет.КодНичеасуоба
односауигри.

У једном скорашњем тумачењу, изнето је мишљење да је
речосвојеврснојсоцијалнојмимикрији.Прематојсугести
ји,Ничеовомаскирањеможемодаразумемокаообликод
брамбеногпонашањазаснованогнаконвенцијамакојеваже
удатомдруштву: „Маскапредстављабаријеруизмеђуне
когасамогидругих;онајеинстинктодстојања.Онаможе
битииформаобзира,респектапремаонимакојидругачије
мисле.Умилност,углађенауљудност,привиднанормалност
иизвештаченаосредњостсунепрозирнаповршинаизакоје
усамљеник скрива своје јаде, алии експлозивнипотенци
јалсвојихмислиињиховеразорнеперспективе.”7Ничејеу
свакодневномопхођењусадругимаувекбиоуглађениуљу
дан,алисамореткојесаопштаваодругимасвојанајдубља
осећањаинајважнијемисли.Тонезначидајебионеискрен,
него да се из опрезности (аможда и „из сажаљења и до
броте”)устручаваодаизложисвојебиће.Утаквомначину
скривањаимаоjeједногвеликогпретходника–Гетеа(Go
ethe)–начијусеизјавуо„путовањуin cog ni to”иопотреби

6 Dellinger,J. (2012)Zwischen‘Meinung’und‘Maske’.Überlegungenzum
UmgangmitNietzschesTechnikenderSubversion,Ni etzsche for schungVol.
19,Nr.1,р.317.

7 Vivarelli,V. (1998)Ni etzsche und die Ma sken des fre ien Ge i stes. Mon ta
ig ne, Pa scal und Ster ne,Würzburg: Königshausen und Neumann, р. 15;
упoредитиприлогтомтумачењуНичеовафоризамиз„Путникаиње
говесенке“:„медиокритетјенајсрећнијамаскакојуможеданосинад
моћнидух,јеронавеликојмаси,штозначимедиокритетима,недаједа
мислеомаскирању:аонјестављауправозбогњих,даихнебидражио,
чак,неретко,изсажаљењаидоброте”(MAII,WS175).
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дасепредљудимаприказујекаонезнатнијиинижегранга
негоштозаистајесте,освртаовишепута.8Највероватнијеје
томидејомбиоинспирисаниафоризамиздругогделаЉуд
ског, су ви ше људ ског:„Људидубокогумасеусаобраћању
садругимапоказујукаокомедијанти:јеронисе,дабибили
схваћени,увекпрвоморајупретваратидасуповршни”(MA
II,VM232).Изузетни,стваралачкипојединциугроженису,
премаовомсхватању,већсамомсвојомизузетношћу,тиме
што се разликују од просечних и уобичајенихљуди, и да
бидоскочили стањуугрожености, ониприбегавајумаски
рањукаокомбинацијискривањаипретварања,наизгледсе
утапајућиумасуизкојеимдолазипретња.

Али заНичеа заштита није јединафункција маскирања у
социјалномконтексту.Узњу,онпостављајошједну,чини
сепотпуносупротнуфункцију.Наиме,маска,осимштопо
мажепојединцудасемимикријскиутопиумасу,можедаму
помогнеидасеиздвојиизмасе,дасеодњеразликује.9„Све
штоједубоковолимаску[…]Свакомдубокомдухупотреб
најемаска:ивишеодтога,окосвакогдубокогдухарасте
маска”, стојиу једномНичеовомфрагменту (JGB,40).На
другомместу,каодамислиосебикадаговориоонимакоји
се„скривајуподкапутомсветла”(JGB,44)–оонимакојисе
завијајуујасноћусвојихмисли.Носитимаскујеовдеосо
бинанадареногпојединца,тојеоноштогаистиче.Обичан
човекизмасененосимаску,онамунијепотребна.

НетребаданасчудитоштосеуНичеовимтекстовимадве
назначенефункцијемаскирањаусоцијалномконтекстура
зилазепосвојиминтенцијама,односноштосаједнестране
упућујунамимикријскузаштиту,асадругенаиздвајањеи
разлику.Јер,кодНичеанепостојиникаквазаокруженате
о ри ја маскирања,чакнистрогадоследностуупотребитер
мина„маска”и„маскирање”.Билобитешкоодговоритичак
инанајширепостављенопитањеоњеговомодносупрема
маскирању:далионупрвомредумаскираилидемаскира?
Несумњиво једачинии једноидруго,алишта јеважни
је:тоштонасебестављаразличитемаскеииграразличите
(стилизоване,даклеартистичке)улоге,илитоштоусвојим
генеалошкоперспективистичким списима усредсређеним
назахтевзапревредновањемсвихвредности,раскринкава
старе,укултурнусвестчовечанстваснажноусађенеидеале?

8 Упоредити:Vivarelli,рр.16–18.
9 Klass,T.N.VonPeitschenundMasken.NietzschesSuchenachStrategien

der SelbstAnrührung, in:Ma sken und Ma ski e run gen, ed. Schäfer,A. and
Wimmer,M.(2000),Wiesbaden:SpringerFachmedia,pр.266–267.
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Наовопитањенеморамодапружимоодговоруобликуис
кључивог„или–или”;уместотога,можемопокушатидара
слојимонивоенакојимасекодНичеапојављујумотивима
скеимаскирања,односнодаразликујемо„теоријскапоља
стратегијесамомаскирања”10уњеговимделима.

Такодолазимодопрвогделанаведеногисказа,покоме„сва
ка филозофија скрива неку филозофију”. У списуСа оне 
стра не до бра и златајисказвариранешторанијеизнетстав
даје„свакафилозофија–филозофијапредњегплана”(JGB,
289).Кадакажемо„предњиплан“(Vordergrund),миодмах
замишљамоињемуодговарајућу„позадину“(Hintergrund),
некадкаотемељ(Grund)предњегплана,анекадједностав
нокаоњеговудругустрану.Лицеиналичје.Повезивањетих
идејасакритичкомамбицијомпросветитељскогпореклаје
оношто покреће деловање такозване хер ме не у ти ке по до
зре ња11–праксекритичкогмишљењакојенастојидаизама
нифестованихуверења,ставова,вредности,паичитавихте
орија,открије(демаскира)њиховескривене,пра ве мотиве.
Тојепретпоставкапоступањатријуважнихобликакритике
модерности,модерногдруштваимодернерационалности,
оличенихуделимаНичеа,Маркса(Marx)иФројда(Freud).
Сва тројица верују да, различитим средствима (генеало
шким приступом, економском анализом, психоанализом),
изаоногаштосепојављујеоткривајунештоскривено,што
појавамаскира.Акакониједанодњихнијеидеалиста, то
скривеносезањихнеуказујекао„суштина”појаве,већкао
нештоодњеосновније,нештоположенодубокоуслојеве
човековогбићанадкојимаовајнемасвеснуконтролу,његов
мотивационииенергетскиизворсасопственомдинамиком:
вољазамоћ,економскиинтерес,либидо.Тоскри ве ноника
даније неутрално, никада неможе зарад „објективности”
даодустанеодсебеиодсопственеперспективе.ПоНичеу,
чак и екстремни духовноисторијски примери пригушива
њасвогаЈа,упојавамааскетизма,украјњојлинијитакође
сесводенаиспољавањевољезамоћ,самоокренутенека
спољашњим,већунутрашњимодносима.

10Видeти:Klass,стр.256.идаље,гдесеразматрајусазнајнотеоријско,со
цијалнотеоријско,ипољеонтологијесопства.

11ОвајтерминпотичеодПолаРикера (Ricoeur),којига јекористиокао
опозицију„херменеутициповерења”,подкојомјеразумеваоонестра
тегијетумачења,којеверујудамогударасветлеиреконструишусми
саосвојихпредмета,односнодаостваре„стапањехоризоната”сањим.
Првиоблик„поверења”наћићемокодШлајермахера(Schleiermacher),а
другикодГадамера(Gadamer).
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Шта је ис под ма ски

Говоромаскирањуипраксамаскирањасуускоповезаниса
говоромипраксомдемаскирања.Разликаизмеђутројицеза
говорникастратегијеразоткривањаоногаштомаскаскрива,
јестеутомештоМарксиФројдверујудајемогућезаузети
позицијукојаосвешћујеодносизмеђупозадинеипредњег
плананашихвредности,икојајеотудаспособнадаразвла
стионајскри ве ниизворнашегмишљењаиделања.Техника
тог освешћивања за првог је револуција која ће изменити
материјалнеодносепроизводњеумодерномдруштву, а за
другогтерапија,којаћеизменитипсихичкеодносеунутар
личности.Садругестране,Ниченеделињиховоубеђење
да јенекатакваметапозицијауопштемогућа.Уњеговом
мишљењунемаспасоносногтелеолошкогрешења,немади
јалектичке„синтезе”нити„укидањапротивречности”,чак
нихерменеутичког„стапањахоризоната”.Његовапредстава
оздрављуукључујепуноиспољавањеживотнихпотенција
ласасвимпратећимпротивречностимаитешкоћама,болом
ипатњом,анелечењеиублажавањетешкоћа.Онсенеод
ричесвогперспективизмадабимаштаоонепротивречном
рајскомстањунакрајучовековеисторије;штавише,склон
је идеји да човека треба заменитиновимчовеком,његове
вредностиновимвредностима,анесамоизменитиих,ма
колико радикалним, поправљањем постојећих личности и
друштва.

Ничеовгенеалошкимисаонипоступакполазиодактуелног
феноменаиидекањеговомпореклу(штонијеистоштои
утврђивањеузрочнопоследичнихвеза).Оннастојидаразу
менесамокакосеобликоваласадашњаконстелацијаствари
идогађаја,негоизаштосеобликовалабаштако.Тајпосту
пакмунедопуштапројекцијеубудућност;кадатаквепро
јекцијеипакправи,онесеготовопоправилутичуперсонал
неравни,будућностињеговихкњигаињеговебудућеславе.
Оненајчешћеизгледајунаивне,патетичнеи,познајемоли
његову„спољашњу”биографију–тужне.

Маскирање кодНичеа, према до сада изнетим запажањи
ма, захвата епистемолошке, етичке и естетичке аспекте.
Први се тичу перспективистичког сазнања чији идеал је
мањеистина,авишеафирмацијаживотнихснага,штопо
некадуспешнијемогудапостигнулажи заборав.Етички
аспектиодносесенапраксескривањаипретварањаусо
цијалном контексту, мотивисане потребама за заштитом,
односно разликовањем. Трећи, естетички аспекти односе
сенасамоваспитавање,самообликовањеживота,насамо
конституисањеличностиутекстукојипише,намаскукоју
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јојобликујетекст.Усватрислучаја,маскаучествујеунеком
обликуизражавањавиталистичкогсхватањаосновнихвред
ности,исматрасенесамонеизбежном,већипотребном.

НесагласностиипротивречностикојесепојављујууНиче
овомтекстукаорезултатприменегенеалошкоперспективи
стичкогпоступкапоказујудасетајпоступакнеможеуокви
ритииимобилисатистабилномпојмовномапаратуромтра
диционалнефилозофије.Генеалошко„откриће”извораније
линеарнокретање,већтребадапокажекривудавепутевена
којима се, често случајно, нехотице или чак као последи
цагрешака,формиралоданашњестање–нпр.пореклоvi ta 
con tem pla ti vaуаскетскомидеалу,аовогаустрахуодживо
та.12Такавпоступак,којијесроднијитумачењууметничких
деланегопојмовнојанализи,дајекаорезултаткомплексан
исемантичкивеомабогаттекст,начијимслојевимасеиз
водииграскривањаипоказивања,играчијаправиланису
унапредзадата,већсеконституишудокигратраје,зависно
одактивнеперспективетекста.Поштосеонамењаускладу
сагенеалошкимкретањемкапореклу(извору)појавеокојој
јереч,ипоштоистојпроцедуритребадабудеподвргнутаи
ауторскаперспектива,тражећиодауторадабудекритичан
премагенеалошкимкоренимасопственеактивности,13тј.да
не апсолутизује сопствену перспективу, неминовно је на
пуштањестабилностиструктуретекста,каоистабилности
ауторскогидентитета.

Ничеовпоступакизграђујетексткојиналажеауторовома
скирање, а маскирање опет подржава мисаони поступак.
Проблемису таконашлисвојметод,мисаосвој стил, али
штајесааутором?ШтајеисподсвихНичеовихмаски,иза
свихњеговихтекстова?Какавсупстрат,којасубјективност?

УдосадашњиминтерпретацијамаНичеовефилозофијефор
мулисанојенеколикоодговоранатопитање.ЛуСаломеми
слида„прави”Ниче,маколиконесталанипротивречанбио,
можедасетакорећиишчитаизсвојихтекстоваитеорија,
имамолисамоувиду„коликојеНичететеоријеподређивао
стању своје душе, колико снажно је уњима одразио соп
ственобићеикакојеконачночакиосновнизаконживота
извеоизсвојихнајдубљихпотреба”.14Тајначинзакључива
њапружаједну,аранијепоменутосхватањедаНичеаствара
његовтекст,другукрајњумогућност.Каокрајњости,тадва
одговора умањују значај неких аспеката ситуације на коју

12Упоредити:Gilmour,J.C.(1995)Genealogy,Interpretation,andHistorical
Masks,Hi sto ri cal Re flec ti ons / Réfle xi ons Hi sto ri qu esVol.21,Nr.3,р.500.

13Исто,стр.495.
14AndreasSalomé,стр.196–197.
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сеодносе–првиумањујезначајартифицијелности,адруги
значајинтенционалностиНичеовогписања/маскирања.

Негдеизмеђусеналазиодговоркојимиизгледанајадекват
нији,азаснованјенасхватањуомозаичкојкомплексности
идентитета:изанекемаске,Ничеовеилибилочије,кријесе
следећамаска,итакоредом,садвамогућаисхода.Илидасе
једномдођедопоследњемаске,изакојејеслепо,немушто
и безоблично, неизрециво постојање, или да семаске ни
жуубесконачност.Изперспективенашемоћидасазнајемо
иартикулишемосазнања,обаисходасууједномсагласна:
неманичеганепроменљивогитрајногизамаски,онесаме
себе носе, скривају и показују.Што не значи да сумаске
лажне.Каоинтерпретацијерезултатасамоваспитања,оне
могубитивишеилимањекохерентне,вероватнеиоправда
не,алинеиистинитеилилажне.КадајеоНичеовомтексту
реч,уњемунемаједнејединствене,свакојдругојнадређе
неперспективе,идеалногсубјекта,филозофског Ја.Онне
саопштаваапсолутну,безусловнуистину,алитименијени
препуштенслучајуисамовољи.Онувекприпадаодређеном
контексту,одређенојперспективи–или,боље,умножини:
контекстимаиперспективамаписањаичитања.
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NIETZSCHE’SMASKS–ANESSAYONPERSPECTIVISM

Abstract

Nietzsche’sidentificationwiththeHellenicdeityDionysusisthemost
obviousexampleofhismasking.Inthisessay,twobasicquestionsare
examined:Whatisthefunctionofthismaskingandwhatliesbeneath
Nietzsche’s masks? The answer is sought in the characteristics of
Nietzsche’sgenealogicandperspectivisticwayofthinking.Theresult
of this contemplation is a dynamic and fragmentary text,which is a
gameofhideanddisplay,agamethatcreatesitsownrulesaswellas
theplayers.DifferentperspectivesoftheNietzsche’stextdonotfindthe
endinthedialecticalsynthesisorhermeneutical“fusionofhorizons”.
Behindthemask,thereisno“real”characteralthoughitdoesnotfollow

thatthemasksaretherefore“false”.

Keywords: Friedrich Nietzsche, Dionysus, mask, identity, text,  
perspectivism
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