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ПОРЕКЛОКАОГРИМАСА:
НИЧЕОВОСХВАТАЊЕ

ГЕНЕАЛОГИЈЕ
Сажетак: Док класична генеалогија, као родослов,трага за по
четком,настојидаутврдипореклоособе,појаве,илипојма,дасе
спустидооногакојебиопрвиулози,какобисампочетакизвела
из временаиисторије, односно зачетника лозе учврстила уње
говојмитскојулози,какоби,дакле,почетакначиниланужними
натајначингалишилаконтекста–јерконтекстјепосебаниу
њемунеманужности–Ничеовагенеалогијапоказуједајепочетак
увекконтекстуалан,случајан,дајеионпроизведен,да,најзад,и
изапрвогулозипостојијошпрвијитедајесвакипочетак,запра
во, ствар конвенције. Класична генеалогија деконтекстуализује
почетак,докгаНичеовауправоконтекстуализује.Последицени
чеанскогсхватањагенеалогије,пак,какопоказујеФуко,доносене
саморадикалнодругачијеразумевањеметоде,већпресудноутичу
на разумевање почела, оног грчког аrche, које је одувек било из
ванвремена,изванконтекста:генеалогијапоказуједауправокон
текстодређујечакионозаштасмоверовалидаизмичесваком
контексту.

Кључне речи: генеалогија, почетак, идентитет, контекст,
историја,критика

Ничеовагенеалогија–контекстуализација

СведоНичеове(Nietzsche)Генеалогијеморалаизмеђуфи
лозофијеигенеалогијенијепостојалазначајнавеза.Теку
наслову овог ремекдела срећемо их као повезане, тек са
Ничеом генеалогија добија филозофску важност, она по
стајефилозофском.Усвомпрвобитномзначењу(одгрчког
γενεά–род,племе,колено),генеалогијајепроучавањепо
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рекла,састављањеродослова,трагањезапочеткомлозе,за
онимпрвимуроду.Појамгенеалогијеформирасевећуан
тици,његоваупотребавезанајезаказивањемитова,генеа
логијасабиревезепредакаипотомакабоговаиљуди.Ме
ђутим,изобаХесиодоваспеваможемоишчитатиинешто
друго,нештобитнијезафилозофију:генеалогијанесамода
се односи на садржај мита, већ га обухвата и методски –
„каоначингледањанасвет,каообликмишљењаоствари
маипојавамауњему”1.Митприповедаопореклубогова
ињиховимроднимвезама,алитежиитомедаутврдикоје
првиулози,којеотацсвихочева,првипредак.Првипредак
јеонајкочитавомродудајепостојање,атимеивредност
тогпостојања.Митнастојидакрозпотомкеистакневезуса
начелникомпореклаидатувезупотврдиусвакојнаредној
генерацији.Вредностпостојањасе,дакле,задобијаизпро
шлостииучвршћујепонављањемкрозгенерације.Утомеје
смисаослављењародоначелника:читавсеродпоистовећује
сњима,родутврђујесвојидентитетпозивајућисенањега.
МихаилоЂурић, утолико, примећује да је генеалогија ру
диментарниобразацдедуктивногметода,даонасведочио
„спекулативнојсназимита”2.Наовомместусеуспоставља
везаизмеђугенеалогијеиантичкефилозофије:генеалогија
трагазаначелникомпорекла,афилозофија,каорефлекси
јаопрвимпочелимаствари,постајесвојеврснаархеологија
(одгрчког ̓αρχή–почело,начело,узрок).Arche јеоношто
сеодржаваусвемупостојећемкаосавршенојединствоко
јесерастачеунесавршенојмноштвености,алитимештоу
њој и даље постоји, опскрбљује је вредношћу.Алиarche,
какоупозораваЂорђоАгамбен(Agamben),нијесамопоче
ло,већинаредба.Глаголаrchoзначи„почети”,ализначии
„наређивати”.Архонт, „онајкојипочиње”,уАтини јебио
врховнипоглавар.3Почетакстварањасвета,оноenarcheу
Јовановомјеванђељу,почетакукојембешереч,истовреме
но је и наредба. Бог ствара свет наредбом, он каже „нека
будесветлост”,накончега„бисветлост”.Агамбенупућује
наовудвозначносткојанијеслучајнаикојаје,поњему,фи
лозофскирелевантна:archeјеувекистовременоипореклои
наредба.„Изтеструктуралнехомонимије”,пишеАгамбен,
„потичепрестижпореклаунашојкултури:пореклојеоно
штонаређујеивладанесаморођењем,негоирастом,разво
јем, током и преносом – једном речју: историјом – оним

1Ђурић,М.(1997)ПутевикаНичеу,Београд:НИУСлужбенилистСРЈ,
Терсит,стр.385.
2Исто,стр.384–387.
3Упоредити:Агамбен,Ђ.Шта јенаредба?,у:Диспозитивидругиесеји,
(2012),НовиСад:Адреса,преводМаријаРадовановић.
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чемуједалопорекло”4.Оноштозачињепореклонаставља
датимпорекломвлада.Утомејесмисао„старе”генеалоги
је,слављењародоначелника,враћањунапочетаккакобисе
пронашаоизворвредности.

ЧитаваНичеовафилозофскамисаосупротстављасефило
зофији каопотрази заонимarche,филозофији која ствар
носттемељинаједномпринципу.Утоликонијечудношто
јеодсвихстарихфилозофаНичеунајдражиХераклит, јер
оннетрагазаједнимначелом,већутемељујесветувечитој
борбисупротности.ПитањеонастанкуствариНичепоста
вљауправопошавшиодборбе,одсукобаразличитихсила:
„Каконештоможеданастанеизсвојесупротности?”Тим
питањем он отпочиње разградњу идеје почетка која обе
лежавагенеалогијууњеномнастанкуиодржавасесведо
„интервенције“којајеуводиуфилозофију.Генеалогија,да
кле,трагазасавршенимпочеткомипроналазига.Заштосе,
међутим,напочетакстварипостављасавршениобликкоји
се,протокомвремена,крозразвојипроменетествари,ка
косесвевишеудаљавамоодпочетнетачке,криви,изобли
чује,опадаилигуби?Заштопостојиотпортомедасепо
четакмисликаонедораслост, несавршеност, недостојност
којасетекимаразвитииобликовати?Зарчовек,питаФуко
(Foucault)којичитаНичеа,није„почеокаогримасаонога
штоћепостати?”5.Човекненастајекаобићеналикбогу,већ
каогримаса,каоколебањесопственоглика.Токолебањеје
борбасанечимстраним,другачијим,чаксасопственомсу
протношћу.УпроблемпостанкаНиче, дакле, уводиидеју
конститутивногсукоба.Међутим,овајсукобнеимплицира
дијалектичност;премда јеречоборбисупротности,оне
комплурализму.Ничеовапозиција јенаглашеноантидија
лектичка.МестонегативногкодНичеа,какосугеришеЖил
Делез(Deleuze)потпуноједругачијенегокоддијалектича
ра:„Однос,чакисуштински,измеђуједногинечегдругог,
ниједовољанзадијалектику:свезависиодулогенегатив
ног у том односу. (...) Плурализам понекад личи на дија
лектику;алион јој јенајљућинепријатељ, јединистварни
непријатељ”6.Плурализамличинадијалектикујеримпли
циранекакавсукоб,неслагање,нескладутојмногоструко
сти елемената.Међутим, плурализам опстаје захваљујући
томнескладукојисукобљенеелементедржизаједно.Улога
негативногудијалектици јеелиминативна,дијалектикасе

4Исто,стр.35.
5 Фуко, М. (2010) Ниче, генеалогија, историја, у: Списи и разговори, ,
Београд:Федон,преводИванМиленковић,стр.63.
6Делез,Ж. (1999)Ничеифилозофија,Београд:Плато,преводСветлана
Стојановић,стр.13.
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увекдржиидејеоједномначелу,отомедаусукобунекону
жнопобеђује.Алитамогдејенаделуплурализамтаулога
једругачија,онасукобљенеелементедржизаједно,тераих
даопстајујерсесукобљавају,анеупркостомештосесуко
бљавају.Затојеплурализамнепријатељдијалектике,њихо
висуциљевисупротстављени.Улоганегативногкојууводи
Ничемењасмисаосукоба,мењањеговциљ.Онразумесу
кобнекаооноштосепревазилази,већкаооношточинида
сеопстане.Плурализамје,кажеДелез,битнофилозофски
начинмишљења,филозофијагајеизмислила,акодНичеаје
оннајприсутнији,најбеспоговорнији,ондобијаснагуприн
ципа.Тоје јошједанразлогзаштојеНичеуХераклитбио
учитељнадучитељима:онговориоборбисупротностикоја
афирмише саму себе, која опстаје без тежње да се разре
ши,којанемааrcheнитијој јепотребан.Ничеовподухват
јеутомедапокажекакофилозофијаморабитианархична
– данепретпостављааrche.Његова је читавафилозофија
безначелна,односноанархична.

Мишљењекојесетемељилонааrche,наономештоствари
мапретходикаоњиховпрвиинајважнијиузрок,каоуслов
њиховемогућности,настојидастваримаобезбедииденти
тет. Као наредба, аrche кроз порекло наставља да влада
тимидентитетом.Линеарностуизвођењукласичнегенеа
логијејестепраћењеидентитетакојисежедосвогпочетка,
досуштинекојагајеуспоставила.Тојесуштинакоја,тиме
штостваримапружаидентитет,штоимомогућавадабуду
истоветне себисамима,њимавлада.Ничеоваидеја генеа
логије,међутим,показујенештодруго:наисторијскомпо
четку јенеслога, сукоб, ане „идентитетидаље заштићен
од сопственогпорекла”7.Идентитет заштићенод сопстве
ногпореклазначидајепореклонеупитно,генеалошкимис
траживањемоткривеноиучвршћено.Идентитеткаонеокр
њеностсуштине,јединаинстанцаугенеалошкомнизукоја
имаправанаискључивуаутореференцију.Наисторијском
почеткуствариби,дакле,билонештонеисторијско,попут
непокретногпокретача,попутоногаштоувихоруисторије
остајенеисторично,оноштојеванисторије.Тојеоночему
нас„учи”класичнагенеалогија.Насупроттоме,Ничеоваге
неалогијапоказујенамдаисâмпочетакимаисторију,дана
почеткунијенеокрњенасуштинастварикојанастајеизсебе
саме,већдајенастанактестварисмештенунекиконтекст,
уисторију.Почетакнијенужан,онјеувекнекапроизвољ
ност.То,дасезапочетакузиманешто,аненештодруго,
увекјестварконвенцијекојојпретходинеобјављенисукоб
моћи.

7ФукоМ.op.cit,р.63.
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Реконтекстуализација

Главни проблем, дакле, када је реч о разумевању вредно
сти,јестеутомештосеонесматрајунеупитним,беспочет
ним,неисторијским.Означившисукобмоћиукоменастају
вредностихришћанскогморала,Ничеих смешта уњихов
контекст.Међутим,Ничеова„интервенција”нијесамокон
текстуализација,она је,уистомпокрету,реконтекстуали
зација.Првобитниконтекстукомехришћанскевредности
настају јесте читава мрежа правила и наредби хришћан
ског морала. Божије заповести, на пример, зачињу морал
сапатње и самоодрицања.Међутим, проблем настаје када
контекстнастанкапрестанедабудеконтекст,кадагаБожи
јазаповестизведеизисторије,лишиконтекстаивредност
поставикаонеупитну.Чакиусвомнајједноставнијемзна
чењу–каомрежавезанекестварисацелиномкојојприпада
–контекстјеоношторазграђујеидентитет,оноштослаби
нужностпочеткаитајпочетакдоводиупитање.Мишљење
„извора”,„почетка”,оногаrche,недопуштаконтекстуално
мишљење,јероноразграђујејединствобеспочетногпочет
ка. Разматрање вредности уњиховом контексту релативи
зујењиховоутемељењеунечем апсолутном.Онодослов
норелативизујетајапсолут,откривавезе,релацијеизмеђу
вредностииисторијскогконтекстаукојемнастају.

Мораласкетскогсвештеникаињеговихпратилацајеупози
вањунаустројствовредностикојејеуспоставиоБог.Поче
такхришћанскогморала,његоваrchејеуБогу,уономеод
когасвепочињеичемусесвевраћа.Богјеонајкојизачиње,
али и онај који наређује.Контекст настанка хришћанских
вредностијестеконтекстнаредбе.Агамбенупућујенатода
је језикобраћањауБиблији, какообраћањаБогаљудима,
тако и обраћањаљудиБогу, језик императива.Императив
јејезичкиобликБожјихзаповести(„Неубиј”),алијеиоб
ликмолитве („Хлебнашнасушнидајнам...”).Напочетку
Генеалогијеморала, кадаименујенихилизамкао симптом
болестиевропскекултуре,нихилизамкојипотичеодаскет
скогморала и „срамног величања сапатње”,Ниче каопо
следицутеболестивидитошто„садашњостживинарачун
будућности”8.Читавоустројствохришћанскогморалатеме
љисенанаредбидасесадашњостподредибудућности.То
јеимпликацијаконтекстахришћанскогморала.Садашњост
се подређује идеалној будућности, будућности која је по
слесвега,наконживота.Тојеобећанабудућност,онаоко
јојсенеморабринути,уколикосесамодоследноповинује

8Ниче,Ф.(2011)Сонестранедобраизла;Генеалогијаморала,Дерета,
Београд,превод:БожидарЗец,стр.177.
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заповестимахришћанскогморала.Дотесебудућностисти
жетакоштосесадашњостсуспендује–живисе„уБогу”и
„зарадБога”,живисеуодрицању,сапатњи,неактивности,
живисенаначинресантимана.Човекресантиманасуштин
скијереактиван,онјенемоћан.Онмрзионекојисумоћни,
апритомзасвојунемоћокривљујесопственогрешнопосто
јање.Врлојеважноузетиуобзирдачовекресантиманаза
својунемоћнеокривљујеоногкојетворацтогпостојања,
већ сâмо постојање чија грешност потиче из прагреха, из
„рајскогинцидента”,огрешењаобожјунаредбу.Нихилизам
хришћанскогчовекапочиванасамоокривљавању.Кадапо
редихришћанскиигрчкинихилизам,Делезизводизначајну
поенту:„КадаГрциговореопостојањукаопреступничком
и ’хибричком’, они сматрају да су богови излуделиљуде:
постојањејекриво,алибоговиузимајунасебеодговорност
закривицу.”9.Хришћанскообезвређивањепостојањајера
финираније, систематичнијенего грчко.Грцису,кажеДе
лез,уодносунахришћане–деца.Ониокривљујубогове,
сматрају их одговорнима за своје преступе, док хришћан
ствоговориопостојањукојејегрешнозахваљујућисамом
себи,захваљујућисопственомпреступу.Притом,хришћан
ствоговориогреху,окривици,уобезвређивањупостојања
ониидудубљеодГрка,којиостајунапреступу.

Наредбаконтекстаукоменастајехришћанскиморал,игра,
дакле,надвострукојравни.Вредностисапатње,самоодри
цања,саможртвовања,настајузбогчинаукоменаредбаније
испоштована.Собзиромнатајчин,свакодаљеобликовање
вредностӣуодносу јепреманаредби.Битиморалан,бити
„Богумио“, значипокорити сеБожијој наредби, односно,
искупљиватисезанепокорност.Обезвређивањепостојања
проистичеизодносапреманаредби.

Другараваннаредбејераванпринципа.Принципнакомесе
темељихришћанскиморалпроистичеизнаредбедасеис
купљујеодгрехакакобисезаслужиоопрост.Дасе,дакле,
истрајавауобезвређивањупостојањакакобиубудућности,
наконживота„уБогу”,заслужио„третман”праведника.То
јенаредбадасеостане,дасебудеонимштосејесте.Наред
бахришћанскогконтекстазадржаваусадашњости,онаод
лажебудућност.Јединабудућносткојојсестремијестеиде
алнабудућносткојаникаданепостајеактуалном.Будућност
сеникаданеконтекстуализује.Човекресантиманалишава
себебудућности,атимеибудућностлишавасебе.Симптом
назадовањаевропскекултурејеутомештобудућносттрпи
због суспендоване активности у садашњости. Садашњост

9Делез,Ничеифилозофија,стр.29.
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живинањенрачун;будућностјенатајначинобезвређена,а
човеконемогућенуразвоју,упостајањудобрим,онакока
коНичесхватапојамдоброг.Упосматрањупостојањакао
грешногонсеодричеживота,онгаунижаваиобезвређује,
онприхватавредностикојесусупротнеживоту.Тевредно
ститрансцендирајуживотназемљи,онесувандометачо
вековогпостојања,вандометатела.Хришћанскичовексебе
лишавателесности.

Ничеовафилозофскапобуна,не самоуГенеалогијимора
ла, већиудругимделима, уЗаратустри, уРођењутра
гедије, јестепобунакоја за једанодсвојихциљеваимада
реафирмишетело.Заратустраје,какосамНичекаже,оли
чењездравља.Онрегенеришетелокојејеподвладавином
хришћанскогморалаизгубилосвојувредност.Ничеоваге
неалогијанемаримногозаметафизику,њуинтересујетело.
Генеалогијаје,пишеФуко,„узглобљавањетелаиисторије.
Онаморадапокажетелопотпунопотиснутоисторијом”10.
Фигура аскетског свештеника, фигура слабог, немоћног
тела,постајефигурамоћиресантимана.Фигурехришћан
ства, слабе, немоћнефигуре – аскетски свештеник, сапат
ник, предани самоодрицатељ – афирмишу вредности које
потискујутело.ЈединаулогатогтелаједаобјединиЈаство,
дамупружи супстанцијално јединство, да буде омотач за
његовидентитет.Међутим,генеалогијапоказујеуправока
косетајидентитетразграђује:„Понудитигенеалогијузна
чи обезбедити историјско поништавање самоочигледних
идентитета”11.

Аrcheхришћанскихвредностијенаредбадасеконтекстза
борави,дасевредностидржепривезанимзасебесаме,као
створене„изничега”,изсвојечистесуштине,каодасу„из
рукуствараоцаизашлесјајне,односноокупанесветлошћу
првог јутра, без сенке”12. Утолико је Ничеова генеалогија
подухватреконтекстуализацијеучинакатогааrcheиконтек
стуализацијасамогааrche.Задатакгенеалогијеједаистра
жујенескладнастанкаствари,дапроналазимаскеподкоји
масусенекестварирађале,даодредимоћикојесујеизне
дрилеизсвогсукоба,даихреконтекстуализује,односнода
ихизбациизконтекстаукојиихјеубациланаредбапочетка.

10Фуко,M.(1997)Ниче,генеалогија,историја,Београд:Просвета,превод
Ана Јовановић, стр. 69.Теломкаопредметом генеалошкогистраживања
ФукосебавиукњизиНадзирањеикажњавање.
11Geuss,R. (2002)Genealogyascritique,EuropeanJournalofPhilosophy,
Malden:BlackwellPublishersLtd,p.212.
12Фуко,М.нав.дело,стр.63.



122

МИЛИЦА РАШИЋ

Историјаикритика

УГенеалогијиморалаНичекритикујеидејусврхекојахри
шћанског човека лишава активности; он је створен „од
Бога”,асврхањеговогпостојањаубудућности,кадаћесе,
наконживотапроживљеногуизбегавањугреховаикајању
заонекојенијеуспеодаизбегне,под„вођством”аскетског
свештеника, коначно сјединити с Богом. Он Богу дугује
својепостојањеистремикањемукаосвојојсврси.Богје,
дакле,иузрокисврхапостојања.Тосудвакрајателеоло
шкелинијекојој се генеалогија супротставља.Онасе, ка
жеФуко,супротставља„метаисторијскомразвојуидеалних
значењаибескрајнихтелеологија”13.Штајетометаисто
ријскочемугенеалогијавишенеприпада?Метаисторијска
позиција је ван историје, постављена изнад ње, позиција
идеалнихзначењакојаисторијууклапаутазначења.СаНи
чеом,генеалогијанапуштатупозицијуипостаједеоисто
рије,онаучидабудеприземна:„Генеалогијајесива;онаје
скрупулознаистрпљивосакупљадокумента.Онарадина
замршеним, саструганимпергаментимапокојима је више
путаписано”14.Кадакажедајегенеалогијасива,Фукопре
узимамотивизГенеалогијеморала.Угенеалошкојигриса
сопственимпореклом,НиченаводикњигуПаулаРеа(Réе),
Порекломоралнихосећања,и,критикујућије,износисвоју
идејусивегенеалогије:„Желеосамдаједномтакооштром
инепристрасномокудамбољиправац,правацпремаствар
ној историји морала и да Реа благовремено опоменем да
сечувасветаенглескихпретпоставкинасталихупразнини
небескеплавети.Очигледно једазагенеалогаморалапо
стоји једна боја која је сто пута важнија од плаве: наиме,
сива,хоћурећи,свештопочиванадокументима,свештосе
дастварноутврдити,свештојезбиљапостојало,укратко–
цео дуги, тешко одгонетљиви хијероглифски списљудске
моралнепрошлости!”15.Сивилосе,дакле,односинаствар
ност, на „стварну историју морала”, насупрот небеским
висинамачистихмогућностиилиопштостикојесу,будући
небеске–неисторичне.Ничеовакритичкаоштрицаупере
најеутрансценденцију,унебескевредностиињиховаиде
алназначења.Предметгенеалогијеје„тешкоодгонетљиви
хијероглифски спис”, материјални документ, а не идеал
наинстанца.Тајдокументуказујенатодасестварикроз
историјумењају,колебају,дамењајусмисао.Ствари,каже
Фуко,мењајусвојсмисао,идејемењајусвојулогику.Зато

13Исто.
14Исто,стр.59.
15Ниче,нав.дело,стр.177.
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генеалогијамораусмеритисвојпогледкаономезаштасе
сматраданемаисторије:вредностима,осећањима,свести,
инстинктима.

ГенеалогијуморалаНичепишекаокритикувредности.Мо
ра се, кажеон, довестиупитањевредностсамих вредно
сти. Несебичност, саможртвовање, самоодрицање – то су
вредности „алтруистичког”морала које подлежу критици.
Ничеовојегенеалошкоистраживањефилозофскареакција
напоследицеалтруистичкогморалакојије„најзлослутнији
симптомнашеевропскекултуре”,моралакојиводикани
хилизму,којиподстиче„срамотноразмекшавањеосећања”.
СвојеистраживањепорекламоралнихвредностиНичевећ
усамомпочеткуразликујеоддругихпокушајаспровођења
истинскегенеалогије.„Енглескиисторичариморала”су,ка
же,лишенисмислазаисторију.Например,талишеностсе
види у анализи порекла појма „добар”: „Испрва су се не
себичнерадњевеличалеиназиваледобримсастановишта
онихкојимасубилеучињене,значи:онихкојимасубилеод
користи;каснијесезаборавилооткудпотичетаквовелича
ње,инесебичнерадњесусе–простозатоштосусе,пона
вици,увеквеличалекаодобре–осећалетакођекаодобре–
каодасусамепосебибиленештодобро”16.ПрвоштоНичеу
сметајестесампочетакниза,изједначавањедоброгсакори
сним.Наиме,добројеоноштојекорисносастановишта
оногкомејеучињено.Ничеовогенеалошкоистраживањепо
казуједаважиуправосупротно:израз„добар”непотичеод
онихкојимаједоброучињено,већодонихкојису„добри“
каомоћни,племенитогдржања,оникоји„доброту”носекао
аристократску особину. Доброта је супротност свемушто
је нискоинеплеменито.17Учему је недостатак смисла за
историјскоенглескихисторичараморала?Њиховоизвођење
пореклапојма„добар”секрећеодкорисности,прекозабо
рављањатогпореклакоједоводидотогадасепојамнеу
питноусталиунавициупотребе,дасесхватакаодатост,као
вредност„посеби”,инакрајуонидолазедозаблудедокоје
једовелозаборављањепорекла.Међутим,заштопорекло
падаузаборав,односнозаштосеодноспремавредности
маустаљујеунавицикојадоводидо заблуде?Недостатак
смислазаисторијско јеудопуштањудапрелазакса једне
инстанценадругубуде„раван”,случајан,дабуде,напросто,
нештоштоседогодило.Тражењеразлога,оногазаштосе
тонештодогодило,утомејеНичеовгенеалошкиподухват.
Наиме,заштосепојам„добар”лишиозначења„племенит”,

16Исто,стр.180.
17Упоредити:Ниче,Ф.нав.дело;Прварасправа:„’Доброизло’,’Добро
ирђаво’”.
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„отмен”, „моћан” и задобио значење „моралан”, „несеби
чан”,„скрушен”?Овајпреображајдесиосекадајеједнамоћ
надвладаладругу,кадајемоћ„свештеника”надвладаламоћ
„ратника”.Надјачавање,преузимањевласти–тојеоношто
преображаваконтекствредности,оноштозаслужујеправо
да преименује, да прекраја значења. „Право господарâ да
дају имена сеже тако далеко да се сâм извор језикаможе
сматратиизразоммоћионихштовладају:оникажу ’то је
тоито’,свакустваридогађајзапечаћујузвукомитимеих,
унекуруку,присвајају”18.ЗаНичеа,апослењегазаФукоа,
Делеза,историјскомишљењејемишљењекојепочињеуви
домдајенастанакстварионоштоиходвајаодсопственог
идентитета,штоуказујенаигрумоћиизкојесерађају,на
игрумоћикојаихпреображава.

Када у Предговору за Генеалогију морала Ниче именује
„новизахтев”генеалогијекаозахтевзакритикомморалних
вредности,онизлажечитаво једноновосхватањеморала,
познавање морала које „нити је досад постојало, нити се
иолеприжељкивало”19.Онразграђујеморалкаоскупвред
ности„посеби”,измештагаизконтекстаипружасхвата
њеморала на које се нико дотад није усудио: „морал као
последица,каосимптом,каообразина,каотартифство,као
болест,каонеразумевање;алииморалкаоузрок,каолек,
као подстрек, као сметња, као отров”20. Реконтекстуализа
цијаморалаотваравратаистинскојкритици,довођењумо
ралаупитањетимештосеповезујесаодредницамауправо
супротнимодконтекстаукојемпроналазисвојидентитет.
Ничеоткриваперспективукојаморалповезујесаонимшто
мујестрано.Онпоказуједасечакионошто,наизглед,има
„право” на чисту суштину, везује за друге силе, да наста
јеизигресупротстављенихмоћи.ТакоФукоузимапример
ума,слободеилиљубавипремаистиникаонечегазаштасе
сматрадаиманеоповргљивусуштину,чакикадаонаније
сасвим јасна.Међутим,каосуштинаовихстварипоказује
сеоноштоимјестрано:умјерођенизслучајности;слобо
даје„изумвладајућихкласа”.Чакионошто,наизглед,има
највећеправоналишеностисторијскогпочетка–логика–
потиче из оногшто јој је страно: „када сељуди докопају
стварикојесуимпотребнедабипреживели,кадаимнаме
ћу трајањекоје овенемају, односнокадаихприсвајајуна
силу–тадасерађалогика”21.Чакјеиодлогикенештоста
рије,чакињунештопроизводи.Упркоссвимслављењима

18Исто,стр.181.
19Исто,стр.177.
20Исто.
21Фуко,М.нав.дело,стр.71.
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порекла,историјскипочетакстваријемногониже.КадаФу
кокажедајечовекнастаокаогримасаоногаштоћепостати,
иликадкажедајепочетакниско,оннемислинаскромност,
нанејакосткојаћеојачатиилинаједноставност,већнапо
другљивост,наиронију,наподсмех.Дакле,насупротоном
идеалном, чистом, савршеном, појављује се оно нечисто,
мноштвено,несигурно,колебљиво.Можемочакрећидаје
почетакствариироничан,подругљив.Историјскоупориште
којеузимамокаопочетакствари,акојесмопровукликроз
генеалошкумашину,сада,контекстуализовано,ругасетом
слављењуивеличању.Оногатрезнииобесмишљавањего
вузанесеност.НичеовогЗаратуструустопупратимајмуни
вучегазаскуте,препречавамупут.Тајмајмунсепремање
муодносибезмалокаогримаса.Не,дакле,каонеразвијени
облик,каостепенсопственогразвојакојигаподсећанато
одаклепотиче,штоизазиванелагоду,већкаогримаса,као
изобличење,каоискривљеност.Онпокушавадасепонаша
каоЗаратустра,имитирага.22Наликгримаси,мајмунподсе
ћанањега,онизговарањеговеречи,понашасекаоон,али
изобличено,унакажено,подругљиво.Заратустрапредњим
осећастрепњу,јер,онјеЗаратустриндисторзираниоблик,
онгаопонаша,онјењеговагримасакојапредстављаиро
нијупочетка.Настанакумаизслучајностиилислободеиз
моћивладара–тојеуправомсмислуиронијапочетка.Иро
ничнипочетакбесповратноукидасуштинуствари.Генеало
гијасеослањанаисторијукаонаоноштоћејојпомоћида
демаскирапорекло,атимеисуштину.Потребнојепоказати
дасвеимаисторију,пачакисâмаистина.Суштинаистине
закојомтрагамо,њеннајчистијиоблик,заправојеоношто
имаисторију:„...начиннакојијенајпребилаприступачна
мудрацима,потомрезервисанасамозапобожнељуде,затим
повученау једаннедостижни свету којем јеистовремено
играла улогу тешитељке и наредбодавца, најзад одбачена
као бескорисна, сувишна, свуда противречна идеја – није
лисветонекакваисторија,историјазаблудекојаносииме
истине?Истинаињенопрвобитноцарствоималисуисто
ријууисторији”23.Какосупојмовиивредностиизгубили
својуванисторијскусуштину,атимеиузвишеностпорекла,
генеалогијасеокрећеономештојеуњиховомнастанкуслу
чајно, занемареним епизодама и „успутним” догађајима у
историји.

Генеалогијаразбијауходанестазе,онапроналазизатрпане
рупеуњима.Онапокрећерефлексијукојаутврђенетокове

22Упоредити:Ниче,Ф.(1980)ТакојеговориоЗаратустра,Београд:Гра
фос,преводМиланЋурчин,поглавље3,Омимопролажењу.
23Фуко,М.нав.дело,стр.64.
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знања замењује токовима који су занемарени или забора
вљени.Генеалогијанијенаука,пачакнинаучниметод.Она
је противнаучна.Докнаукаполази од безупитногиденти
тета ствари, генеалогија контекстуализује, она удаљава од
идентитета, открива почетну нестабилност настанка, хи
мерупорекла.Генеалогијапочињесвојеистраживањетамо
гдесеидентитетстварипоказујекаосамоочигледан.Насу
прот „историјиисторичара”,Ничеоваисторија једелатна
историја (wirkliche Historie). То је историјско мишљење
својствено генеалогу, то је критичкомишљење, оно се не
ослањанинакаквупостојаност,нинакаквуапсолутност.
Делатна историја је мишљење које обесмишљава настоја
њедасе„прикупи,утоталитетупотпунозатвореномусебе,
најзадсведенаразноликоствремена”24.Историјавишени
јекорпуссведенихпроцесаукомесвакопроналазинешто
себиблиско:„ништаучовеку–чакнињеговотело–није
довољночврстодабисеразумелидругиљудиидабисмо
се препознали у њима”25. Делатна историја разбија сваки
контексткојипружаутемељену,континуирануисамоиден
тичнуистину.Докисторичаргледауоноштојенајдаљеод
њега самог, у велике догађаје, значајне епохе, револуцио
нарнадостигнућа,генеалоггледауоноштомујенајближе.
Онсеспуштадостваридабиихосмотриоизблиза,онсе
негадипропадања,труљења.„Делатнаисторија(...)поглед
управљанаоношто јој јенајближе–на тело,нервниси
стем,хрануипробаву,наенергије;онакопапоономешто
пропада;уколикосесуочавасаузвишенимепохама,чинито
саподозрењем–беззлобе,весело–узварварскуинепри
знатљивувреву.Онасенебојидапогледанадоле”26.Ме
ђутим, карактеристика делатне историје није само поглед
изблизаиконцентрацијанаононајближе,већитодајеона
перспективистичкознање.Историчарсегрчевитотрудида
одстранисвакитрагсубјективности,свакиелементсопстве
ногпогледа,даизбришекоординатеместасакојегпосматра
историјукакобибиоштообјективнији.Генеалогсе,напро
тив,неодмичесместанакојемстоји,својугаопосматрања
онвидикаоконститутиванзасвојпоглед,засопственупер
спективу,зазнањекојећеоформитииартикулисати.Исто
ријскисмисаокојионоцртава,несамодајеперспективи
стичкознање,он„неодбијасистемсопствененеправде”27.
Оннеглуми,попутнаучника,скромностпогледапредса
држајемкојибескрајновећиодњега,онненастојидабуде

24Исто.
25Исто,стр.75.
26Исто,стр.77.
27Исто,стр.78.
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самосредствопреношења.Онзнадапреношењеникадани
јепукопреношење,знадапреношењеникаданијеневино.
„Уместодаизиграва увиђавнуповученостпредонимшто
гледа,уместодаутомештогледатражисвојзаконидаму
подређујесвесвојекретње,његовпогледједнакодоброзна
одаклегледаиштагледа.Историјскисмисаопружазнању
могућностданаправисвојугенеалогијууистомпокретуу
којемисазнаје”28.Штазначитодазнањеправисвојугенеа
логијууистомпокретуукојемсазнаје?Тозначидаисториј
скисмисаонеудаљавазнањеодоногаштосесазнаје,онако
какојеисторијаисторичараудаљенаодоногаштосазнаје,
постављенаизнадњега,каометазнање.Перспективизамге
неалогијенедопуштајојдаправикоракизмеђу„бележења”
и „извођења”.Генеалогунијепотребанодмакисторичара,
одмаккојисепоказујекаонамерадасеодржилинеарност,
хтењекојепретходиистраживању.

Генеалогијајеноваврстазнања.Ничестварапојамгенеало
гије29.Онуфилозофијууводипојмовесмислаивредности.
То,наравно,незначидаихуфилозофијидотаднијебило,
већдаимсемораприступитинадругачијиначин,наначин
критике.Ничеовафилозофијајекритичкафилозофија.„Фи
лозофијавредности,онаквакакву јеонуводиикако јеон
схвата,представљаистинскоостварењекритике,јединина
чиндасеостваритоталнакритика,тојест,дасефилозофира
’чекићем’”30.Генеалогијајекритика.КодФукоасмовидели
дајеонавезаназатумачење,дајеона,каоисторијаљудског
рода,историјатумачења.Међутим,упућујеДелез,онаније
само тумачење, већи процењивање.Она тумачинастанак
вредности,алигаипроцењује.Проценаједиференцијални
елементгенеалогије.Издиференцијалногелементаизводи
севредноствредности.Билодасуупитању„филозофски
радници”(Кант,Шопенхауер)којисматрајудавредностине
подлежукритици,билодасуупитањуутилитаристикоји
вредности изводе из „објективних” чињеница, уњиховим
учењима критика вредности не постоји, вредности остају
равнодушнепремасопственомпореклу.Узајамностодноса
(вредностпремапореклу,пореклопремавредности)којауз
дрмаваравнодушност,оцртавапросторукојемсепојављује
диференцијалниелемент,елементразлике.Диференцијални
елементуспостављадистанцуизмеђувредностиињихове

28Исто.
29Делезфилозофевидикаоствараоцепојмова.Филозофомсеможена
зватисамоонајкостварасвојепојмове.Упоредити:Делез,Ж.иГатари,Ф.
(1995)Штајефилозофија?,СремскиКарловци/НовиСад,Издавачкакњи
жарницаЗоранаСтојановића,преводСлавицаМилетић,стр.518.
30Делез,Ж.нав.дело,стр.5.
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процене,вредностивредностӣ.Тадистанцајеупојмовима
високогиниског,племенитогипростогкојинисувредно
сти,већразликаизмеђувредностиињиховевредности.

Иако се генеалогија успоставља као критика, иако је она
својеврснареакцијана„опхођење”премавредностимакоје
захтевадругачијиприступ,онанијереактивна.Онасесу
протстављареактивнојмоћиресантимана,моћикојајеиз
недрила хришћанске вредности. Напротив, генеалогија је
акција, она је „активни израз једне активне врстеживље
ња“31.Каокритика,генеалогијајестваралачка,афирматив
на.Шта значи „филозофиратичекићем”?Управобити ак
тиван, не пристати намоћ као реактивни принцип. „То је
начинживотасвојственфилозофу,јеронсебидајеузадатак
управоруковањедиференцијалнимелементомкаокритич
кимистваралачким,даклекаочекићем”32.Ничеовафилозо
фијаје,тврдиДелез,управомсмислукритичкафилозофија
која,чак,увећојмерисадржисмисаокритикенегоКанто
вафилозофија:„ТоштоКантнијеспровеоистинскукрити
ку,јерпроблемнијеумеодапоставиутерминимавредно
сти,представљачак једанод главнихпокретачаНичеовог
дела”33. Увођењем генеалогије у филозофију Ниче прави
битанкоракзаразумевањекритикеиразвијањеновогфило
зофскогметода.Штавише,одгенеалогијеоночекујечитаво
једноновоустројствофилозофије,акаоњензадатаквиди
утврђивањевредностибудућности.
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ORIGINASAGRIMASE:
NIETZSCHE’SVIEWOFGENEALOGY

Abstract

Classicalunderstandingofgenealogyseesitasaprocessoftracingan
origin though lineage:a search for thebeginning. Itdescendsall the
way to thefirst ancestorand tends to take theverybeginningoutof
the lineage, to consider it as somethingatemporal, something that is
createdinitself,thathasnoorigin,butproducesone.Thatatemporal
beginning is considered necessary. Since it has no origin, it has no
contexttocomeoutof.Nietzsche’sgenealogy,however,showsthatthe
beginningisalwaysarbitrary:itisalwayscontextual,becauseithasits
ownhistory.Thereisalwayssomethingthatprecedesthatwhichisseen
asanoriginal,someonewhois„morefirst“thanthefirst.Establishing
a beginning is always a matter of convention. Classical genealogy
decontextualizes the beginning, while Nietzsche’s genealogy does
exactly the opposite: it puts it in a context, it contextualizes it.The
consequencesofNietzsche’sunderstandingofgenealogy,asFoucault
shows us, bring not only a radically different understanding of a
method,butalsocruciallyaffecttheunderstandingoftheGreekarche–
the basic principal that transcends time and any historical context.
Genealogyshowshowpreciselythatcontextdeterminesevenwhatis
consideredtobeoriginless–somethingthatescapeseverycontext.

Keywords:genealogy,context,beginning,identity,history,critique


