
249

ФИ ЛО ЗО ФИ РА ЊЕ СКАЛ ПЕ ЛОМ
(Дра ган Про ле: Ни че о ви тру ба ду ри, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на  

Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 2021)

Жи ви мо у све ту из ко јег ви ше не ви ди мо из ла за. У све ту ко ји ми сли да је с њим 
исто ри ја до сти гла ко нач не гра ни це свог раз во ја, да смо ми, ци ви ли за ци ја у ко јој жи-
ви мо или чак ге не ра ци ја ко јој при па да мо, ул ти ма тив ни циљ исто ри је. Ни че у дру гом 
Не са вре ме ном раз ма тра њу убе дљи во по ка зу је да ова по зи ци ја им пли ци ра са мо до-
па дљив кон фор ми зам „по след њег чо ве ка“, гла сни ка ни хи ли зма и про па сти. Овој по-
зи ци ји се пру ски „сло бод ни дух“ су прот ста вља не ми ло срд ном кри ти ком мо дер не 
епо хе, кри ти ком свих ње них бит них иде ја, иде а ла и вред но сти, све га што та епо ха 
сма тра ва жним и трај ним у кул ту ри и тра ди ци ји. Ни че раз гра ђу је те мељ не пој мо ве 
фи ло зо фи је, на у ке, кул ту ре, ре ли ги је, умет но сти, ети ке, есте ти ке, пра ва, др жа ве, по-
ли ти ке и го то во све нај ва жни је мо дер не фе но ме не: ли бе ра ли зам, де мо кра ти ју, тр жи-
шно-ка пи та ли стич ку иде о ло ги ју и прак су, хри шћан ство, со ци ја ли зам, ко му ни зам, 
на ци о на ли зам, евро пеј ство, мо дер ног чо ве ка, мо дер ну на у ку, мо дер не ин сти ту ци је 
и још би смо мо гли на бра ја ти. Ти пич не пред став ни ке кул ту ре зна ња Ни че на зи ва „иде-
ал ни уче ња ци“, они су ту да би, по пут кра ва, пре жва ка ли све ака дем ске са др жа је. 
Пре ма Ни че о вом ми шље њу са вре ме но дру штво и ње го ва про све ти тељ ско-ху ма ни-
стич ка тра ди ци ја из ра зи то су ни хи ли стич ки и де ка дент но устро је ни. Ни хи ли зам је 
от крио упра во та мо где би се то нај ма ње мо гло оче ки ва ти   – у иде а ли ма и вред но сти-
ма на ко ји ма је за пад но дру штво са гра ди ло сво ју мо ну мен тал ну исто ри ју, свој мит о 
ци ви ли за циј ској и кул тур ној су пер и ор но сти. 

Ме ђу тим, па жљи ви чи та о ци бр зо ће утвр ди ти да Ни че о ви ра до ви до но се мно го 
ви ше од кри ти ке мо дер не епо хе. Ње го ва ан ти ре флек си ја про би ја се до тач ке уну тра-
шњих гра ни ца фи ло зо фи је, тач ке ин хе рент не не мо гућ но сти фи ло зоф ског дис кур са, 
ко ју „уче ник фи ло зо фа Ди о ни са“, ка ко сам се бе Ни че на зи ва, ак ти ви ра као по тен ци јал 
ства ра ња но вог све та и но вог чо ве ка, ко ји ће би ти су про тан оној вр сти људ ско сти 
ко ју про из во ди мо дер на епо ха. Ни че о ва фи ло зо фи ја ни је тер ми нал на, већ је фи ло зо-
фи ја по чет ка, но ва фи ло зо фи ја, фи ло зо фи ја бу дућ но сти. Ње на ве дри на или, ка ко 
Ни че то ка же, „ра до сна на у ка“ је „пла ћа ње за ду гу, хра бру, мар љи ву и под зем ну озбиљ-
ност ко ја ни је за сва ко га“. Ње зи ни по гле ди „зву че по пут лу ди ла, по не кад чак и по пут 
зло чи на“, а пре све га они су „по зив на пре вред но ва ње вред но сти“.

Ни че ве ру је „да чу ла тре ба усме ри ти ка но вој хра ни, но вом Сун цу и но вој бу дућ-
но сти, јер свет је још бо гат и нео т кри вен“. Ова ми сао је, чи ни ми се, лајт мо тив књи ге 
Ни че о ви тру ба ду ри. Уме сто уво да, пи сац се пи та да ли нам Ни че о во екс пе ри мен тал но 
фи ло зо фи ра ње по ру чу је да би ва ља ло у сво је вре ме ре ин те гри са ти ли ко ве по пут 
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Ди о ни са, За ра ту стре и тру ба ду ра? Да ли смо у ери „Хо ли ву да“ уоп ште у ста њу да ове 
ли ко ве за ми сли мо као на ше уз о ре и ин спи ра ци је? Мо гу ли ови ли ко ви би ти уве де ни 
у са вре ме ном тре нут ку као под сти цај за про ме ну струк ту ре ег зи сти ра ња, за но вог 
чо ве ка, за кон сти ту ци ју но вих об ли ка људ ско сти?

Про ле по ка зу је да Ни че уз по моћ кла сич них ли ко ва, по пут Ди о ни са, тра гич ког 
чо ве ка и тру ба ду ра, кре и ра кри тич ку дис тан цу од по сто је ћег, на ду у но ву бу дућ ност, 
но во вре ме ко је ће до не ти спој ар ха ич ног и са вре ме ног. Фи гу ра Ди о ни са до но си моћ 
по твр ђи ва ња, она пре ма ау то ру зна да учи ни оно што чо век ху ма ни зма не зна: сме је 
се, игра се, пле ше. Као та кав, Ди о нис је по тен ци јал кре а ци је но вог, по тен ци јал про ме-
не. За раз ли ку од све га то га, на шем са вре ме ном ан ти квар ном све ту пре све га је ста ло 
да очу ва са мог се бе, да оста не она кав ка кав је сте. Са вре ме на на уч на су бјек тив ност 
по шту је обу ку и уче ње, во ли да бу де екс перт ски пре ци зна, на у че на је да ба ра та у по-
сто је ћем и ни је рас по ло же на да на пу шта сво је вре ме, да за ко ра чи у не по зна то и да 
ри зи ку је: Ан ти ква ри смо у ду хов ним на у ка ма без кра ја и кон ца. За то не ма но вог.

Ако за Ни чеа ва жи да по вре ме но „фи ло зо фи ра че ки ћем”, он да за ау то ра ове књи-
ге мо же мо сло бод но да ка же мо да фи ло зо фи ра скал пе лом. По пут Ни чеа (упр кос су-
прот ној ре пу та ци ји), Про ле је пре све га ми сли лац ни јан се, ње го ва ре флек си ја је оштра 
и пре ци зна, исто вре ме но „ме ка“ и не у мо љи ва. Пи сац у два на ест по гла вља књи ге у 
свом пре по зна тљи вом сти лу са за во дљи вом ми са о ном оштри ном раз ма тра, из ме ђу 
оста лог, ка ко раз у ме ти ни че ан ске фи гу ре по пут Ди о ни са и Тру ба ду ра. Шта је то тру-
ба дур ски дух фи ло зо фи је („тру ба дур ско ви ђе ње не ви ђе ног“), за што је Ни че о во „фи-
ло зо фи ра ње че ки ћем“ аван гард но, ко је су нај ва жни је пре ми се Ни че о ве „ве се ле на у-
ке“ и ње го вог не га тив ног ста ва пре ма ин сти ту ци о нал ној на у ци и на уч ни ку („ве ру ју ћем 
чо ве ку на у ке“), ка ко у ни че ан ском сми слу го вор про из во ди исти ну, ко је су глав не 
кон ту ре са вре ме не кри зе по ве ре ња и кра ја кул та лич но сти, за што у ни че ан ском дис-
кур су де мо кра ти ја по ста је „спек такл па ци фи ко ва ња“ и пре све га ко је су им пли ка ци је 
Ни че о ве ан ти по ли ти ке у кон тек сту раз у ме ва ња кри зе са вре ме ног дру штва (и „ра до-
сне по ли ти ке“) и ње го вих ме га кон це па та као што су мо рал (и кул ту ра) ре сан ти ма на, 
веч но вра ћа ње јед на ког и пре вред но ва ње свих вред но сти. 

Ори ги нал ност овог ра да је, из ме ђу оста лог, у то ме што по ла зи од пре ми се да ства-
ра лач ке епо хе ка рак те ри ше успе шан спој са вре ме ног и древ ног (пре ма пи сцу јед ним 
сво јим де лом са вре ме на кре а ци ја про сто из и ску је осве жа ва ње не ке про шло сти). 
Ка ко Про ле сам ка же, ње го ва је књи га спе ци фи чан ко рак „уна траг“, осве тља ва ње фе-
но ме на без ко јих не би смо мо гли да раз у ме мо мо гућ но сти про дук тив ног са деј ства 
есте ти ке, фи ло зо фи је исто ри је и ан тро по ло ги је. Он по ка зу је да по је ди не пе ри о де 
ци ви ли за ци је мо же мо да на зо ве мо пре лом ним упра во због то га што су до шли до са зна-
ња ко ја су ле ко ви та по жи вот, јер омо гу ћу ју ра ђа ње но вих жи вот них об ли ка. Са зна ње 
пре ма ау то ру је сте оно што нас мо же на у чи ти да жи ви мо на дру га чи ји на чин, што нам 
по ка зу је ко јим пу тем би наш жи вот мо гао да по ђе. У том кон тек сту Ни че о ви тру ба ду ри 
ука зу ју на са вре ме ну по тре бу осло ба ђа ња људ ске ег зи стен ци је, на по тре бу жи во та 
да се вра ти фо ку су на се бе.

Књи га Ни че о ви тру ба ду ри Дра га на Про леа да ле ко пре ва зи ла зи ста тус „још јед не 
у ду гач ком ни зу сту ди ја о Ни чеу“. Ди сци пли нар не ег зе ге зе, ка ко пи сац сам ка же, одав но 
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има пре ви ше. Он не ис ка зу је сво је ис тра жи вач ке мо ћи ти ме што би ре ци кли рао, се-
ци рао и „пре жва ка вао“. Про ле ис пи су је стра ни це сво је књи ге та ко што по ла зи од 
ори ги нал не ин тер пре та ци је Ни че о вих кон тро верз них и ми сте ри о зних уви да и кон-
цеп та на јед ној, и кри ти ке са вре ме не ло го цен трич ке на у ке и фи ло зо фи је на дру гој 
стра ни. Као ау тор, Про ле на пу шта „сво је“ вре ме и за ко ра чу је у не по зна то, да би се 
опет вра тио и про бле ма ти зо вао по тен ци јал са вре ме ног све та и чо ве ка за вла сти ту 
тран сфор ма ци ју. У том по гле ду Ни че о ви тру ба ду ри су екс пе ри мен та лан и про гре си ван 
на уч ни рад пр ве ка те го ри је, ко ји се ла ко мо же упо ре ди ти с нај о да бра ни јим ра до ви ма 
да тог жан ра у ме ђу на род ном про сто ру.


