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Иако мо жда го ди на ма чи та
мо Фри дри ха Ни чеа (Fri e drich 
Ni etzsche), де ло ве ње го вог ра да 
по не кад мо ра мо из но ва ана ли
зи ра ти, по ку ша ва ју ћи да их раз
у ме мо у са вре ме ном кон тек сту. 
Ни че је дво сми слен и па ра док
са лан ми сли лац ко ји уз не ми ра
ва, про во ци ра, ис пи ри ше, ру ши 
кон вен ци о нал на гле ди шта. Са 

дру ге стра не, Ни че је је дан од 
рет ких фи ло зо фа ко ји је остао 
пе сник у сво јој фи ло зо фи ји.

Књи га Ла ви ринт мо ћи: По-
ли тич ка фи ло зо фи ја Фри дри ха 
Ни чеа Ве сне Стан ко вићПеј но
вић да је есте тич ку пер спек ти
ву на моћ по ли тич ког у се дам 
де ло ва: Шта Ни че ду гу је Гр ци-
ма, За што је по треб на до ми-
на ци ја, Осва ја ње сло бо де као 
пре о бра зба ду ха, Са мо на ди ла-
же ње као се бе-ства ра ње, По-
ли ти ка као моћ код Ма ки ја ве-
ли ја и Ни чеа, Ни че и ли бе ра ли-
зам, На ди ла же ње пер спек ти ва 
– ну жност род не раз ли чи то-
сти. Сва ки оде љак по де љен је 
на под о дељ ке. 

Кри тич коин тер пре та тив
ним ста вом и за кључ ци ма из 
це ли не Ни че о вог ми шље ња, 
аутор ка до пи ре не са мо до Ни
че о вог по и ма ња по ли тич ког, 
већ га кри тич ки ин тер пре та тив
но ре ин те гри ше у це ли ну ње го
вог схва та ња мо ћи као су штин
ског еле мен та жи во та. Ње ни 
ста во ви су под у пр ти ли те ра ту
ром од пре ко сто пе де сет раз ли
чи тих на сло ва на срп скохр ват
ском, ен гле ском, не мач ком, ита
ли јан ском и фран цу ском је зи ку. 
За па жа ња аутор ке осла ња ју се 
на ко мен та ре ра ни јих кри ти ча
ра, иако до ми на ру ју ре фе рен це 
уте ме ље не на ра до ви ма са мог 
Ни чеа. Кри тич ки ин тер пре ти
ра ју ћи бит ну це ли ну Ни че о вог 
ми шље ња, аутор ка от кри ва ње
го во ста ја ли ште у од но су на по
ли ти ку (као бит ног пој ма), али 
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и до вла сти тог раз у ме ва ња тог 
пој ма као он то ло шког, у ње
го вом аутен тич ном зна че њу за 
Ни че о ву фи ло зо фи ју као и ор
ги нал ну аутор ки ну (фи ло зоф
ску и ме то до ло шку) ре флек си ју 
ко ја до во ди до уну тра шњег са
зна ња и пре о бра жа ја.

Књи га пред ста вља све о бу
хват ни при каз Ни че о вог ра да, 
по де љен на не ко ли ко те мат ских 
це ли на. Пре са мог освр та на 
не ко ли ко зна чај них те ма, по
треб но је ис та ћи по што ва ње за 
аутор ку ко ја је ус пе ла у свом на
у му да об је ди ни и у нај по зи тив
ни јем сми слу по јед но ста ви фи
ло зоф ске иде је и по став ке та ко 
ком плек сног ми сли о ца ка кав је 
Ни че. Ла ви ринт мо ћи: По ли-
тич ка фи ло зо фи ја Фри дри ха 
Ни чеа ни је уџ бе ник на ме њен 
са мо сту ден ти ма фи ло зо фи
је или по ли ти ко ло ги је, иако је 
вр ло бр зо по стао уџ бе ник на 
де парт ма ну за фи ло зо фи ју у 
Ту зли. Ова сту ди ја пред ста вља 
сво је вр сну азбу ку за раз у ме ва
ње Ни чеа и као та ква мо же би ти 
при хва тљи ва ши ро ком чи та лач
ком ауди то ри ју му, без об зи ра на 
обра зо ва ње или про фе си о нал ну 
ор јен ти са ност. Ова књи га по ма
же пре ва зи ла же њу стро гог ака
дем скоели ти стич ког при сту па, 
не гу бе ћи, при том су шти ну и 
ду би ну Ни че о ве ми сли. По
треб но је ве ли ко уме ће да се 
јед но став ним из ра зом по ја сне 
иде је јед ног од нај ве ћих фи ло
зо фа ика да што да је су штин ски 
зна чај овом из да њу, пре све га 

са кул ту ро ло шког и про свет ног 
аспек та.  

Чи та ју ћи По ли тич ку фи ло-
зо фи ју Фри дри ха Ни чеа пр ви 
пут, по стао сам за ин те ре со ван 
за мо тив аутор ке да се упу сти 
у ви ше го ди шње ис тра жи ва ње, 
ко је је ре зул ти ра ло об ја вљи ва
њем по ме ну тог из да ња. Пре ма 
ре чи ма и ис ку ству са ме аутор
ке, Ни че је по себ но за ни мљив 
сту ден ти ма књи жев но сти због 
свог стил ског из ра за, об ја шња
ва ју ћи исто вре ме но оно скри
ве но у чо ве ку, стра сти ко је га 
раз ди ру и ру ко во де, та мо где 
ум не ма мо гућ ност го спо да ре
ња. За ху ма ни сте, ми сли о це и 
фи ло зо фе Ни че је ин три ган тан
тан, јер у ње го вој пер спек ти ви 
са гле да ва ња исти не и до га ђа ја 
ум ни је ап со лут ни упра ви тељ 
људ ског по на ша ња. Упра во за то 
Ни че под сти че чи та о це да на ђу 
сна ге и на ди ђу се бе про на ла же
њем рав но те же из ме ђу стра сти, 
ин стинк та и те жњи, уз исто вре
ме но про на ла же ње соп стве них 
вред но сти и пра ви ла.

Стан ко вићПеј но вић ис ти
че да је у вре ме по ли тич ке ко-
рект но сти Ни че за ни мљив 
упра во као ми сли лац ко ји је по-
ли тич ки не ко рек тан, от кри ва
ју ћи да је по ли тич ка ко рект ност 
тек еуфе ми зам за ли це мер је ду
бо ко уко ре ње но у са вре ме ној 
по ли тич кој и дру штве ној сфе
ри. Чо век је по стао ма са ко ја се 
од ре кла ствар не сло бо де у име 
ли бе рал них иде ја и по ли тич ки 
не ствар не сло бо де, све ви ше  
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при ста ју ћи да бу де дре си ра на 
жи во ти ња. На тај се на чин чо
век при бли жа ва кра ју ху ма но
сти; при бли жа ва се вир ту ел ном 
ве штач ком чо ве ку оту пље них 
осе ћа ња, по ста ју ћи роб и кон зу
мент ка пи та ла. По ред све га, чо
век је рав но ду шним уби ством 
Бо га остао сам, упла шен од 
сло бо де, пре стра вљен од хлад
не и кру те исти не ко јој са да 
мо же ски ну ти вео при ви да, не 
по ста је спо со бан про на ћи се бе.

У по гла вљу Шта ни че ду гу-
је Гр ци ма? мо гу ће је са гле да ти 
са ме те ме ље Ни че о ве фи ло зо
фи је и раз ми шља ња пред со кра
тов ских фи ло зо фа ко ји на дах
њу ју Ни чеа. Хе рој ка ко га Гр ци 
схва та ју по ла зи ште је Ни че о ва 
про ми шља ња о сло бод ним ду
хо ви ма, а ка сни је и над чо вје
ка јер они ме ња ју дру штво, а 
уса мље ност и са мо ћа су ње гов 
за ви чај (40). Ни че под вла чи 
да су хра брост, да ре жљи вост, 
ауто но ми ја, пра вед ност, по нос, 
оса мље ност и его и зам кључ не 
вр ли не, из два ја ју ћи хра брост 
као нај ва жни ју вр ли ну и про то
тип оста лих вр ли на (32). Ни че 
на гла ша ва да су Гр ци пси хо ло
шки здра ви ји од сво јих са вре
ме ни ка, пре све га емо ци о нал
но. Ја чи те и са мо у ве ре ни ји, ма
ње оту ђе ни од сво је при ро де и 
од при ро де уоп ште; те су би ли 
спо соб ни  пре по зна ва ти зна че
ње и сми сао сво је ег зи стен ци је, 
зна чај на тје ца ња и свог кул тур
ног  је дин ства.

По гла вље За што је по треб-
на до ми на ци ја? про жи ма две 
кључ не те ме: те му до ми на ци је 
и те му мо ра ла. Ни че је ми шље
ња да ја ки те же раз два ја њу, док 
сла би те же удру жи ва њу. Ја ки се 
удру жу ју са мо ра ди за јед нич
ког агре сив ног де ло ва ња. За то 
Ни че на гла ша ва ва жност хи је
рар хиј ског уре ђе ња, јер ци ви
ли за ци ју чи не љу ди раз ли чи тих 
ква ли те та. Роп ство је ну жност 
у хи је рар хиј ски ор га ни зо ва ном 
дру штву ко је се не пре ста но 
кре ће у прав цу на прет ка (70). 
Ова те ма по ве за на је са Ни че
о вим схва та њем мо рал но сти, 
кроз два ти па мо ра ла: роп ски и 
го спод ски (88). Мо рал ност по
ти че из нај ни жих дру штве них 
кла са, пред ста вља ју ћи огра ду 
са мо ра зво ја и уз ди за ња чо ве ка. 
Она је про из вод по тла че них ро
бо ва ко ји се осе ћа ју ин фе ри ор
ним (78). Са дру ге стра не, Ни че 
ни је за го ва рао амо рал ност, већ 
по тре бу ства ра ња соп стве ног 
си сте ма вред но сти.

По гла вље Осва ја ње сло бо-
де као пре о бра зба ду ха до ти че 
се по је ди них Ни че о вих те за ко
је ће аутор ка по но ви ти уну тар 
по гла вља Ни че и ли бе ра ли зам. 
Она на гла ша ва да Ни че ни је 
био си сте ма ти чан ми сли лац, 
иако има ускла ђе но про ми шља
ње (110). На осно ву ње го вог 
опу са, са зна је мо да је сло бо да 
те жња ка мо ћи, стал но пре вла
да ва ње и бор ба (112). Сло бо дан 
чо век је рат ник (113) ко ји је по
но сан и од го во ран за се бе (114). 
До сло бо де се до ла зи бор бом и 
са вла да ва њем пре пре ка. Она је 
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дуг кул тур ни про цес, кроз ко ји 
чо век от кри ва се бе (117). Ни
че је ми шље ња да по сто је три 
глав не фа зе или ета пе у ко ји ма 
се раз ви ја од ре ђе ни ка па ци тет 
или спо соб ност ко ја са др жа ва 
од ре ђе ну иде ју соп ства, иде ју 
се бе као сло бод ног: жи во ти ња, 
чо век, над чо век или роб, го спо
дар и над чо век. У пр вој фа зи 
чо век мо ра овла да ти на го ни ма, 
у дру гој мо ра на пра ви ти свој 
вла сти ти из бор за де ло ва ње, а 
у за вр шној фа зи чо век по сти же 
са мо о ства ре ње.

Мо жда је Пут ка над чо вје ку 
нај у пе ча тљи ви ји део по гла вља 
Са мо на ди ла же ње као се бе-
ства ра ње. Над чо век осли ка ва 
са вр ше ност, а не тран сцен дент
ност чо ве чан ства, спо со бан да  
по диг не гра ни це људ ске са вр
ше но сти. То је чо век ко ји схва
та ре ал ност она квом ка ква је
сте (145). Стан ко вићПеј но вић 
са пра вом ука зу је да над чо ве ка 
мо же мо раз у ме ти као крај њу 
про јек ци ју на ших вр ли на. Су
прот но Ари сто те лу ко ји је ве ро
вао да вр ли не кра се по је дин ца, 
Ни че под вла чи да сва ки по је
ди нац мо ра раз ви ја ти свој скуп 
вр ли на (148).

Зна ча јан по ли ти ко ло шки до
при нос аутор ка је да ла кроз по
гла вље По ли ти ка као моћ код 
Ма ки ја ве ли ја и Ни чеа. Ни че је 
сма трао да је по ли тич ко де ло ва
ње зна чај но због са мог де ла, а 
не због по сле ди ца. Он од ба цу
је пар ла мен та ри зам и устав не 
ре жи ме као об ли ке хи по кри зи
је ста ре Евро пе. За Ни чеа вла

да ви на љу ди је из над за ко на 
(175). Ни че је твр дио за се бе 
да је ан ти по ли ти чан, по ку ша
ва ју ћи да ис так не да је про тив 
де мо крат ских ста во ва у од но су 
на не мач ку кон зер ва тив ну по
ли тич ку фи ло зо фи ју. Ме ђу тим, 
Ни че ни ка ко ни је ан ти по ли ти
чан ми сли лац бу ду ћи да је ње
го во по ли тич ко ми шље ње мо
жда про во ка тив но, про ниц љи
во, али ду бо ко ука зу је на про
пу сте и не до стат ке са вре ме ног 
по ли тич ког жи во та (176).

Иако књи га има по ме ну
тих се дам под на сло ва од ко јих 
сва ка по ме ну та те ма за слу жу
је по себ ну ана ли зу, па жњу ћу 
усме ри ти на по след ња два под
на сло ва: Ни че и ли бе ра ли зам и 
На ди ла же ње пер спек ти ва – ну-
жност род не раз ли чи то сти. 
Чи ни се да су те ме ли бе ра ли зма 
и род не раз ли чи то сти по себ
но ва жне да нас, ка да жи ви мо у 
вре ме ну ап со лут них сло бо да и 
мо гућ но сти, где до и ста из гле
да да по не кад оста је мо из гу
бље ни. Са дру ге стра не, род на 
раз ли чи тост као и те ме бли ске 
род ним пи та њи ма по не кад се 
чи не те ме љем за раз у ме ва ње 
ци ви ли за циј ских и кул ту ро ло
шких до стиг ну ћа ли бе рал ног 
све та. Шта нам Ни че пру жа 
што кон тек сту ал но мо же би ти 
при ме њи во да нас? Ко ли ко је 
Ни че ми сли лац, а ко ли ко чак 
ви зи о нар?

По гла вље Ни че и ли бе ра-
ли зам по де ље но је у че ти ри 
де ла: Ин ди ви ду а ли зам, Сло бо-
да, Јед на кост и Раз ли чи тост 
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пер спек ти ва ка бо љем чо вје ку. 
Го во ре ћи о ин ди ви ду а ли зму, 
Ни че сма тра да је ин ди ви ду а
ли зам јед на од че ти ри за јед нич
ке осо би не (ин ди ви ду а ли зам, 
ега ли та ри зам, уни вер за ли зам и 
сло бо да) свих об ли ка ли бе ра ли
зма. Ин ди ви ду а ли зам је те мељ 
ли бе ра ли зма, па чо ве ка по ста
вља пред ње га са мог, чи не ћи га 
од го вор ним за сво ја де ла, као 
са мо стал ног ства ра о ца и ор га
ни за то ра вла сти те ег зи стен ци
је (188). Ли бе ра ли зам чо ве ка 
схва та као осо бу усме ре ну на 
бу дућ ност, а бу дућ ност сва ког 
по је дин ца за ви си од ње го вих 
мо рал них и ин те лек ту ал них 
де ло ва ња. По пут Ари сто те ла 
и Лајб ни ца (Gottfried Le in biz), 
Ни че при па да кру гу ми сли ла
ца ко ји на гла ша ва ју он то ло шки 
при мат ин ди ви ду ал но сти, ис
ти чу ћи да по сто је са мо ин ди ви-
дуе. Он се су прот ста вља те жњи 
да се ста до раз у ме као ин ди ви
ду ум ко ме се да је ви ши ранг не
го по је дин цу, јер је ин ди ви ду ум 
не што по све но во и но во тво-
ре но (191). Ни че да је те о ри ју 
ин ди ви ду ал но сти ко ју по ку ша
ва да об ја сни аде кват ним кон
цеп том. Стан ко вићПеј но вић 
за па жа да Ни че у Не са вре ме-
ним раз ма тра њи ма на сто ји да 
оправ да ем пи риј ску одр жи вост 
сва ке ин ди ви дуе. Он опи су је 
ин ди ви дуу у пар ти ку лар ним и 
је дин стве ним тер ми ни ма, ис
ти чу ћи да је сва ка ин ди ви дуа 
је дин стве но чу до, об да ре но ап
со лут ном спе ци фич но шћу ко ја 

пред ста вља те мељ ње го вог би
ћа (192).

Ин ди ви ду а ли зам ни је са мо 
јед на од че ти ри ка рак те ри сти ке 
ли бе ра ли зма, већ је по Ни че о
вом ви ђе њу по ве зан са сло бо
дом. Ли бе ра ли зам се за ла же за 
јед на кост у свим сфе ра ма жи
во та, од ба цу ју ћи укљу че ност 
др жа ве или не ког ауто ри те та 
у при ват ни жи вот гра ђа на. У 
сре ди шту Ни че о ве фи ло зо фи је 
на ла зи се по је ди нац. Ме ђу тим, 
су прот но ли бе ра ли зму ко ји по
ве зу је иде је о људ ском на прет
ку и о стал ној ево лу ци ји дру
штва, Ни че ис ти че да је сва ко 
по сто ја ње бор ба. Ли бе ра ли зам 
на гла ша ва при о ри тет пра ва, 
по ла зе ћи од ин ди ви дуе као ра
ци о нал ног би ћа. Ин ди ви ду ал
на сло бо да пред ста вља услов 
на прет ка, те же ћи хар мо нич ном 
по рет ку као по жељ ном ци љу у 
ко јем вла да оп ште бла го ста ње. 
Су прот но ова квом ста ву, Ни
че сма тра да озбиљ ност на ших 
стре мље ња и ми сли мо ра би
ти усме ре на на све на до ла зе ће, 
на по ти ски ва ње се бе као по је
дин ца и про ма тра ње све та кроз 
мно штво аспе ка та. По ла зи ште 
ли бе ра ли зма је те жња ка скла
ду, док је Ни че о во по ла зи ште 
ин стинкт и су коб. Ни че сма тра 
да ауто ном на су ве ре на ин ди ви
дуа по се ду је са мо сво је вред но
сти. По је ди нац се мо ра бо ри ти 
за сво ју ин ди ви ду ал ност, а не 
по ко ра ва ти уни вер зал ним за ко
ни ма. Сло бо да пред ста вља са
мо о ства ре ње соп стве не ин ди
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ви ду ал но сти. Због то га је ве ра у 
сло бод ну во љу из вор на гре шка, 
јер ми те жи мо по ста ти оно што 
је смо; ства ра о ци ко ји са ми од
ре ђу ју за ко не, сво ју вр ли ну и 
свој ка те го рич ки им пе ра тив. За 
ли бе ра ли зам по је ди нац оства
ру је сло бо ду, де лу ју ћи у скла
ду са за ко ном. Са дру ге стра
не, Ни че сма тра да по је ди нац 
по ста је сло бо дан, бо ре ћи се и 
осва ја ју ћи оно што не ма. Сло
бо да зна чи да му шки, рат нич ки 
и по бед нич ки ин стинкт го спо
да ре над дру гим ин стинк ти ма, 
јер је сло бо дан чо век рат ник. 
Сло бо да се же ли све док не ма 
мо ћи, па ме ра сло бо де под ра зу
ме ва стал но пре вла да ва ње. За то 
Ни че ви ди сло бо ду као не што 
што се има и не ма, што се хо
ће и што се осва ја (194). Сва ки 
чо век кроз сло бо ду по ста је не
по но вљи ви и је дин стве ни свет 
за се бе, што са јед не стра не 
во ди кон се квен ци и Ни че о вом 
за кључ ку да јед на кост љу ди 
не по сто ји, док са дру ге стра не 
ука зу је на не рас ки ди ву по ве за
ност ин ди ви ду ал но сти и сло бо
де.

Ни че сма тра да је не га ци
ја свих раз ли чи то сти и по себ
но сти из ме ђу људ ских би ћа 
нај и стак ну ти ја ка рак те ри сти
ка ста да. У мо рал но сти ста да 
Ни че ви ди иде о ло ги ју јед на
ко сти, од но сно суб ор ди на ци
ју ви шем ауто ри те ту ко ји све 
по је дин це тре ти ра јед на ки ма 
(199). Ова ква мо рал ност ста да 
је већ за сту пље на у слу жбе ном 
мо ра лу За па да, па Ни че твр ди 

да је три јумф иде а ла јед на ко
сти и де мо кра ти је у мо дер ним 
вре ме ни ма ве ли ка тра ге ди ја за 
чо ве чан ство. Јед на кост и де мо
кра ти ја су нај го ре, а не нај бо ље 
вред но сти, јер су у су прот но
сти са при род ним вред но сти ма. 
Чо век до ла зи до сво је при ро де 
са мо на кон ду ге бор бе (201). 
Јед на кост као по ста вља ње јед
на ких за да та ка се би и дру ги ма 
пред ста вља лу дост, ко ја се схва
та све том без ум ног су прот ста
вља ња, јер се те ме љи на ин
стинк ту ста да усме ре ном пре ма 
осред њо сти ко је по ста је нај ви
ше и нај вред ни је до стиг ну ће. 
За то је Ни че про тив ин стинк та 
за јед ни це и за го ва ра по ре дак по 
хи је рар хи ји, твр де ћи да је вла
да ви на иде а ла јед на ко сти ве ли
ки ри зик за чо ве чан ство (202). 
Из два ја њем овог фи ло зоф
скопо ли ти ко ло шког мо мен та 
Стан ко вићПеј но вић по ка зу је 
да Ни че ни је за го ва рао про ра
си стич ке ста во ве, већ је по ку
шао да се иде о ло шки су прот
ста ви трен ду ре ла ти ви за ци је 
ко ји је на и ла зио са, на из ве стан 
на чин ин тер пре ти ра ном, де мо
кра ти јом и ли бе ра ли змом. Овај 
део зна чај но све до чи ко ли ко је 
Ни че био ви зи о нар, јер страх 
ко ји је имао пре ви ше од ве ка 
по стао је ре ал ност са вре ме ног 
чо ве ка. Са мо по вр шно по сма
тра ње свет ске по ли тич ке сце не 
(без ула же ња у ин сту ту ци о нал
не, на уч не, уни вер зи тет ске или 
кул тур не сфе ре) до ка зу је да смо 
до сти гли ста ње вла сти и ти ра
ни је ме ди о кри те та, чак че сто 
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вла сти и ти ра ни је ис под про сеч
них, а све у име јед на ко сти.  

По гла вље На ди ла же ње пер-
спек ти ва – ну жност род не 
раз ли чи то сти та ко ђе за вре ђу
је по себ ну па жњу. По де ље но у 
под на сло ве Пре зир пре ма же-
ни, По шти ва ње же не, Мо же ли 
се би ти ин ди фе рен тан пре ма 
же ни, Ну жност род не раз ли чи-
то сти, Же на као исти на, Же-
на као дис тан ца ово по гла вље 
са би ра Ни че о во ви ђе ње же не, 
због ко јег је овај ве ли ки ми сли
лац по не кад сма тран ми зо ги ни
стом. 

Ни че је твр дио да основ
ни про блем из ме ђу му шкар ца 
и же не ле жи у по ри ца њу ме
ђу соб ног ан та го ни зма, па је 
по сто ја ње бес ко нач не не при
ја тељ ске на пе то сти и не прав
де ну жно у њи хо вом од но су. У 
ве зи са већ по ме ну тим ста вом 
о про бле му јед на ко сти, Ни че 
на гла ша ва ва жност по сто ја ња 
хи је рар хи је и ну жност по сто
ја ња оно га ко по ста је не што 
ви ше, пре ва зи ла зе ћи ис тост и 
јед на кост. За Ни чеа, фе ми ни
зам и де мо кра ти ја су бо ле сти 
ко је Евро пу во де ка но вом роп
ству. Еман ци па ци ја пред ста вља 
по ку шај жен ске по пу ла ци је 
да до би је при ступ све ту ко јим 
до ми ни ра му шка рац. Же на би 
по ста ја ла јед на ка му шкар цу 
кроз ауто но ми ју, обра зо ва ње и 
јед на ка пра ва, исто вре ме но во
де ћи бор бу ко ја умрт вљу је ин
стинк те. Ме ђу тим, Ни че под
вла чи да је род на раз ли чи тост 

ну жна. Же на је као дис тан ца 
по треб на му шкар цу, јер он тре
ба да сле ди па тос дис тан це ка ко 
би по сти гао са мо на ди ла же ње 
на дру штве ном и ин ди ви ду ал
ном ни воу (222). Мо дер не же не 
су охра бре не да тра же јед на ка 
пра ва. Ме ђу тим, та бор ба, ако 
бу де успе шна, во ди по ступ ном 
ума ње њу же ни ног ути ца ја и 
мо ћи. Еман ци по ва на же на те жи 
род ној раз ли чи то сти и сма ње
њу при род не мо ћи сво је жен
ско сти. Тај об лик со ци је тал не 
де фи ми ни за ци је мо же угро зи ти 
основ но зна че ње сна ге во ље, па 
Ни че твр ди да же не по ку ша ва
ју да на пра ве му шкар ца од же
не, од ри чу ћи се тра ди ци о нал не 
жен ске уло ге и ума њу ју ћи свој 
ве ли ки из вор мо ћи. Ни че ве ру
је да је са вр ше на же на бо ља од 
ве ћи не му шка ра ца. Са вр ше на 
же на је ви ши тип же не, ко ји је 
ујед но мно го ре ђи. Та афир ми-
шу ћа же на је озна ка са мо на ди
ла же ња пре ма во љи ка исти ни 
и во љи ка илу зи ји, про цес на пу
шта ња свих те ме ља и из ве сно
сти, из вор на мај ка и из вор ни 
ства ра лац. Она је не пре су шна 
ства ра лач ка во ља ка жи во ту, јер 
је она во ља ка мо ћи (227). Ни
че о ва афир ма ци ја же не са др жи 
не га ци ју ње ног ауто ном ног би
ћа: он по шту је ње ну енорм ну 
ства ра лач ку сна гу, али за ње
га је крај њи циљ усме рен иза 
уоби ча је них мо гућ но сти. Он 
же ли по сти ћи не мо гу ће, же ли 
сам се би да ти жи вот као са мог 
се бе, као ства ра ју ћег фи ло зо фа 
(231).
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Иако се аутор ка у свом про
ми шља њу кре ће уну тар ди
сци пли нар не, ме то до ло шке и 
тер ми но ло шке ко рект но сти 
фи ло зоф ске стру ке, књи га је 
про же та отво ре ним дис кур сом, 
раз ви ја ју ћи и су протствља ју ћи 
ра зно вр сне ме то до ло шке и епи
сте мо ло шке по ку ша је. Аутор ка 
се ве што при бли жа ва Ни че о вој 
кре а тив ној енер ги ји, па ње ни 
за кључ ци и стил по при ма ју лик 
вла сти тог са мо ра зу ме ва ња и 
пло до твор но сти. То је нај бо љи 
по ка за тељ ду бо ко стра стве ног 
од но са пре ма из у ча ва њу ла ви
рин та мо ћи ко ји до но си сам жи
вот; не са мо би ва ње у нај ве ћој 
бли зи ни Ни че о вог ми шље ња, 
већ и аутор кин из во ран и зна
ча јан до при нос освје тља ва њу и 
раз у ме ва њу фи ло зо фа пе сни ка 
ко ји уни шта ва, а исто вре ме но 
уз ди же чо ве ка, же ле ћи да му 
по ну ди вла сти то ви ђе ње сми
сла.

Те ме љит ис тра жи вач ки рад 
Ве сне Стан ко вићПеј но вић 
под   сти че на мно ге дру ге асо ци
ја ци ја тив не ве зе Ни че о ве ми сли 
са оним што мо же мо ви де ти 
да нас. Ње на књи га пред ста
вља не са мо увод, већ и во дич 
кроз Ни че о ву ми сао, на во де ћи 
на стал но по ста вља ње па ра ле
ле из ме ђу те ми сли и да на шњег 
све та. Са дру ге стра не, оно што 
је Жа на Херш по сти гла у обла
сти исто ри је фи ло зо фи је де лом 
Исто ри ја фи ло зо фи је – Фи ло-
зоф ско чу ђе ње, то Ве сна Стан
ко вићПеј но вић по сти же сво јим 

де лом на ни воу идеј ног пра ће
ња јед ног ми сли о ца. Ве ру јем да 
ова књи га пред ста вља зна ча јан 
до при нос не са мо до ма ћој фи
ло зоф скоху ма ни стич кој на уч
ној сце ни. Вре ме ће је сва ка ко 
по твр ди ти, а ми ће мо на ста ви ти 
да иш че ку је мо бу ду ће ре зул та те 
фи ло зоф ских, али и по ли ти ко
ло шких  ис тра жи ва ња ове плод
не аутор ке.

 


