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Vít Hrouda: Nietzscheho nešťastné vědomí a asketické ideály v Hegelově Fenomenologii 

ducha. 

 

Je zvykem chápat Hegela a Nietzscheho jako antipody. Vždyť co může být protikladnějšího 

než spekulativně-idealistická teorie pojmu a absolutna na straně jedné a filosofie vůle k moci 

a přehodnocování všech hodnot na straně druhé? Jak je patrné již z názvu předložené práce, 

předsevzal si autor narušit tuto obvyklou představu, a již to je třeba hodnotit pozitivně. 

Konkrétně se to pokusí ukázat tím, že doloží existenci hegelovského motivu nešťastného 

vědomí u Nietzscheho a naopak motiv nietzscheovské kritiky asketických ideálů v Hegelově 

Fenomenologii ducha. Obě filosofie by se tedy měly minimálně v těchto dvou motivech 

prolínat. Tomuto záměru je podřízeno zcela přirozeně i členění práce. Autor nejprve analyzuje 

Nietzscheho kritiku asketických ideálů v Genealogii morálky, poté analyzuje Hegelovo pojetí 

nešťastného vědomí ve Fenomenologii ducha, samozřejmě se stručným nastíněním 

předpokladů tohoto pojetí v předchozí kapitole Hegelovy knihy, v kapitole pojednávající 

elementární dialektiku pohybu uznání, dialektiku pána a raba. Nakonec v poslední kapitole se 

pokusí dát obě koncepce do srozumitelné souvislosti a porovnat je. 

 Kromě již zmíněné dobře promyšlené strukturace práce a zvoleného tématu, je třeba 

hodnotit pozitivně autorovu práci s primárním textem v originále a se sekundární literaturou. 

Autorovi se rovněž dobře daří přesně charakterizovat základní myšlenky analyzovaných 

koncepcí u obou autorů. Dalším kladem práce je, že se autorovi daří plnit zamýšlený záměr, 

totiž nacházet a přesvědčivě dokládat nietzscheovské motivy u Hegela et vice versa. Vcelku 

lze tedy práci hodnotit jako zdařilou. Některé problematické body, spíše interpretačního rázu, 

lze v práci nicméně identifikovat. Tak je např. otázkou, zda skutečně není Nietzscheovým 

cílem prosadit proti dobové morálce a jejím hodnotám hodnoty nové, jež plynou jako 

důsledky z nauky o vůli k moci a o nadčlověku. Autor se v tomto bodě dostává do rozporu na 

str. 9, kde nejprve řekne právě to, že Nietzsche se neobrací proti dobové morálce proto, že by 

chtěl prosadit vůči ní protikladné hodnoty, aby ovšem na konci téhož odstavce řekl, že dobová 

morálka zamezuje silným jedincům „tvořit nové hodnoty.“ A co by nakonec měla znamenat 

Nietzscheova nauka o přehodnocení všech hodnot, pokud by toto přehodnocení nemělo vést 

k ustavení hodnot nových? (Wilhelm Weischedel je ve své knize „Skeptická etika“ dokonce 

vyjmenovává). Na str. 22 mluví autor „komediantech“ asketických ideálů. Čtenář si není jist, 

zda je to míněno jako kritika, byť to tak na první pohled vypadá, protože jestliže vlastně 



destruují asketické idealy tím, že se do nich pouze odívají, mělo by to být z hlediska 

Nietzscheovy koncepce v zásadě pozitivní.  

 K autorově interpretaci Hegela mám tuto výhradu: autor průběžně tvrdí, že panské 

resp. rabské vědomí se jako taková vyskytují i v následující kapitole o nešťastném vědomí. 

Pokud to autor skutečně takto míní, jedná se o problematickou tezi, neboť Hegelovou 

představou bylo, že struktury vědomí vypracované na jedné úrovni jsou na nasledující rovině 

„překonány“, tj. zůstávají zachovány, avšak v novém vyšším epistemickém resp. epistemicko-

praktickém kontextu. To znamená, že postavy (autorovo vyjádření) pána a raba jako takové 

mizí a jsou zachovány v nové formě, totiž jako bytí pro sebe a bytí pro jiné, sjednocené 

v jednom vědomí, jehož první podobou je stoické vědomí. V textu jsou formulace, které 

naznačují, že si to autor uvědomuje, takže se možná jedná jen o neuvážené formulace. Celá 

věc může být předmětem diskuse. V této souvislosti bych ovšem řekl, že autor zpětně 

extrapoluje do souvislosti pána a raba pojmy definované v termínech změny explikující 

podobu nešťastného vědomí. Pro explikaci vztahu pána a raba jsou spíše dominantní typicky 

hegelovské termíny bytí pro sebe a bytí pro jiné.  

 Práci celkově považuji za poměrně zdařilou, srovnání Nietzscheho a Hegela vyznívá 

ve vymezeném kontextu přesvědčivě. Navrhuji hodnotit mezi 1-2.    
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