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ABSTRAKT 

 

Cílem této práce je rozbor, charakteristika a zdůraznění figury svobodného ducha 

v Nietzschově díle Lidské, příliš lidské I a Lidské, příliš lidské II. Primární snahou bude 

ukázat svobodného ducha jako ucelený koncept, ve kterém se navíc sbíhají Nietzscheho 

důležitá témata, kritika náboženství, metafyziky a kultury, důležitost vývoje a výchovy. Na 

figuře svobodného ducha vykreslím Nietzscheho vizi budoucnosti a popíšu cesty, které 

k ní vedou. V první části práce se zaměřím na vznik svobodného ducha s důrazem na 

„velké odpoutání“ a na poměry, ze kterých vychází, především na kontrast s duchem 

vázaným. Centrálním motivem poté bude význam kultury, důležitost jejího vývoje a 

stupňování a její provázanost se svobodným duchem. Závěr práce je věnován působení 

svobodného ducha, jeho úkolům a možnostem a významu, který má pro ducha 

nevázaného. Nevázaného ducha představím jako praktickou realizaci Nietzscheho 

myšlenek a budu k němu směřovat svůj výklad. Důležitou součástí práce je ukázat 

Nietzscheho myšlení jako zaměřené na zkoumání a pozorování člověka, které má vést 

k jeho prospěchu a zušlechtění, a to nejen k růstu jeho individuality a samostatnosti, ale i 

k posílení radosti, vlídnosti a přátelství.  

 

Klíčová slova: svobodný duch, vázaný duch, nevázaný duch, kultura, vyšší kultura, 

výchova 
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Abstract 

 

The main aim of this thesis is the analysis, characterization and emphasis of the 

phenomenon of Free Spirit in Nietzsche’s Human, All Too Human, volumes I. and II. The 

thesis attempts to portray the Free Spirit as a holistic concept which, in addition, converges 

Nietzsche’s most prevalent subjects, the criticism of religion, metaphysics and culture, and 

the importance of education and development. The character of Free Spirit shall be used to 

illustrate Nietzsche’s vision of the future and the possible roads, which lead to it shall be 

described. In the first part of the thesis, I intend to focus on the creation of the Free Spirit 

with emphasis on „the great liberation“ and on the circumstances from which it emerges, 

especially in contrast to the fettered spirit. The central motive then shifts to the importance 

of culture, its development and escalation and its cohesion with the Free Spirit. The final 

part is dedicated to the effects of the Free Spirit, its tasks and possibilities, which it has for 

the free ranging spirit. I shall introduce the free ranging spirit as a practical manifestation 

of Nietzsche’s thoughts and I intend to lead my exposition in that direction. An important 

part of the thesis is to unveil Nietzsche’s thinking  as centred around researching and 

observing humans, which is then to manifest in their benefit and ennoblement, not only in 

the areas of individuality and independence but also in strengthening their inclination 

towards happiness, kindness and friendship. 

 

Key words: Free Spirit, fettered spirit, free ranging spirit, culture, higher culture, 

education 
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ÚVOD 

 

Figura svobodného ducha se v knize Lidské příliš lidské objevuje postupně, po 

kouscích. V různých souvislostech. V různých aforismech. Nejedná se o žádné ucelené 

představení konceptu. A právě to bude cílem následujícího textu. Podat figuru svobodného 

ducha komplexně a v souvislostech. Zasadit ji do Nietzscheho myšlení v Lidském, příliš 

lidském I a Lidském, příliš lidském II a vykreslit ji jako samostatný ucelený koncept. 

Knihu Lidské, příliš lidské napsal Nietzsche v letech 1876/1877 a vydal v roce 

1878. O deset let později, v roce 1886 k ní přidal předmluvu, která se téměř výlučně věnuje 

svobodnému duchu. Než předmluvu doplnil, napsal Ranní červánky (1881), Radostnou 

vědu (1882), Tak pravil Zarathustra (1883) a Mimo dobro a zlo (1886). 

Kniha Lidské, příliš lidské II byla vydána roku 1886. Ze stejného roku pochází 

předmluva. První část knihy ale vyšla samostatně už roku 1879, druhá část samostatně 

roku 1880. 

V předmluvě k prvnímu dílu Nietzsche reaguje na odezvu na svá předchozí díla. 

Uvádí, že jeho spisy bývají označovány za podezíravé, pohrdavé, ale i odvážné a smělé. 

Sám o sobě Nietzsche tvrdí, že není jiného člověka, který by na svět pohlížel s tak 

hlubokým podezřením. Jeho odlišnost pohledu ovšem vede k „mrazivé úzkosti osamění“
1
 a 

k nutnosti zotavovat se ze sebe samého. V takové situaci i Nietzsche potřebuje oporu a té 

se mu dostalo v podobě svobodného ducha.  

Na jednu stranu tak Nietzsche s figurou svobodného ducha čtenáře v předmluvě 

seznamuje, na druhou stranu zpětně dotváří obraz. Na rozdíl od roztroušených aforismů o 

svobodném duchu, které se objevují v průběhu knihy, především v hlavách Znaky vyšší a 

nižší kultury a Člověk sám sebou, je předmluva jasně věnovaná svobodnému duchu a 

popisuje jej sebevědoměji, s jasnější vizí a uceleněji, s důrazem na jeho původ. Motivy, 

které se postupně objevovaly v jednotlivých aforismech, jsou v předmluvě popsány 

systematičtěji. Nietzsche vypichuje momenty, které mu zřejmě na svobodném duchu 

připadaly zásadní. A to jeho vznik, jeho utrpení, jeho osamění. 

Nietzsche Lidské, příliš lidské svobodným duchům věnuje. Tím, jaký prostor jim ve 

své předmluvě dává, se ukazuje, že je považuje za důležitou figuru, jak z osobních důvodů, 

tak pro svou filosofii. 

                                                 
1
 NIETZSCHE, FRIEDRICH. Lidské, příliš lidské. Oikoymenh, Praha 2010, str. 9. 
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V předmluvě k druhému dílu Lidského, příliš lidského, Nietzsche naplno přiznává, 

že v Lidském, příliš lidském mluví o svém prožitém období nejniternější samoty, že zpětně 

píše o tom, co překonal a přemohl. Lidské, příliš lidské je pro něj radostné, uvolňující a 

zvídavě psychologicky zkoumající. Je to kniha o putování, o uzdravení a o nalezení vlastní 

cesty, vlastního úkolu. Obhajuje život proti bolesti. Život sám nás za „houževnatou vůli 

k životu“ odmění právě nalezením našeho úkolu.
2
 Knihu opět věnuje těm, kdo to „mají 

nejtěžší, těm nemnohým, nejohroženějším, nejduchovnějším, nejodvážnějším, kteří musí být 

svědomím moderní duše.“
3
  Věnuje ji těm, kdo rozumí jeho zkušenosti a těm, kteří mají 

odvahu zhostit se svého úkolu.  

Předmluva k prvnímu dílu Lidského, příliš lidského je tak specifická svým zpětným 

zařazením k textu a zasloužila by si větší komentář a zasazení do kontextu. Figura 

svobodného ducha se objevuje i v Nietzscheho pozdějších knihách, v těch, které napsal 

právě před doplněním předmluvy. Stálo by tedy za to sledovat nejen vývoj svobodného 

ducha v dalších knihách, ale i to, jak tento vývoj ovlivnil předmluvu k Lidskému, příliš 

lidskému. Ve své diplomové práci jsem se ale rozhodla věnovat se výhradně oběma dílům 

Lidského, příliš lidského a předmluvu pojmout jako jejich náležitou součást.  

 Figura svobodného ducha je jak samostatným prvkem Nietzschovy filosofie, tak 

jeho osobní výpovědí, tak i výbornou ukázkou jeho dalších myšlenek. Svobodný duch se 

musí vypořádat s přehodnocením všech hodnot, musí si ujasnit svůj vztah k náboženství, 

metafyzice, umění a morálce a odráží se v něm Nietzschovo pojetí vývoje a historie, 

směřování kultury a důležitost a význam výchovy. 

V následujícím textu ukážu, jak přesně a jak úzce spolu tato témata souvisí. Jaký úkol 

Nietzsche svobodnému duchu připisuje, jakými prostředky ho má dosáhnout a jakou 

budoucnost tím přinese.  

 Jak jsem již zmínila, figura svobodného ducha se objevuje i v Nietzscheho 

pozdějších dílech, především v tvz. „trilogii svobodného ducha“ – ta začíná Lidským, příliš 

lidským a pokračuje Ranními  červánky a Radostnou vědou. Autoři věnující se 

Nietzschemu svobodného ducha samozřejmě nenechávají bez povšimnutí. Pracují s ním 

ale v kontextu celého Nietzscheho díla. Nesledují svobodného ducha jako samostatnou 

figuru Lidského, příliš lidského. Se sekundární literaturou tak budu pracovat jen velmi 

lehce, neboť se chci věnovat čistě svobodnému duchu v Lidském, příliš lidském bez 

přesahů do dalších děl. Budu chtít ukázat svobodného ducha jako samostatně fungující 

                                                 
2
 NIETZSCHE, Friedrich. Lidské, příliš lidské II. Oikoymenh, Praha 2012, str. 12. 

3
 Tamtéž, str. 12. 
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figuru nesoucí význam. Kdežto sekundární literatura jej pojímá spíše jako vedlejší produkt, 

jako ilustraci jiných myšlenek. K této problematice se vrátím a dále ji rozvedu v kapitole 

Figura přechodu.  

 

1 VELKÉ ODPOUTÁNÍ 

1.1.1 Historická filozofie a psychologické pozorování 

 

Svobodný duch je těžko uchopitelná figura prostupující oba díly Lidského, příliš 

lidského. Nejjasnější způsob jak jej vykreslit je prostřednictvím jeho vzniku, tedy velkého 

odpoutání. Velké odpoutání považuji za popis Nietzscheho osobní zkušenosti. Za určité 

terapeutické vypsání se z pocitů, které ho provázely.  

Velké odpoutání je samo o sobě dlouhým procesem, ale musí mu předcházet 

neméně důležitý proces, během kterého zraje ve vázaném duchu určitá vzpoura, nevole, 

pochybnost, podezření. Samotné velké odpoutání popisuje Nietzsche jako náhlé a 

dramatické vyvření vzdoru. Ale rozhodně nejde o náhlý a zázračný okamžik. V tomto bodě 

bych si pomohla paralelou se vznikem génia. Nietzsche se vyloženě brání myšlence 

vnuknutí, zázračné inspirace, nadlidského talentu a nadání, daru shůry. Náhlý projev 

inspirace je „jen“ nahromaděný kapitál, který se konečně projevil. Člověk musel dlouhou 

dobu shromažďovat dojmy, myšlenky, emoce, vyrovnávat se s nimi a zvažovat je, než 

dozrály do zveřejnitelné podoby. Stejně tak u vzniku svobodného ducha bychom se měli 

vyvarovat myšlenky, že přichází na svět zázračně a náhle. 

Nietzsche přikládá velkou váhu pozvolnému a téměř nepozorovanému vstřebávání, 

postupnému vsakování a skromnému zpracovávání událostí. Člověk musí být vnímavý ke 

světu kolem i k sobě samému, ke všem vnitřním pochodům a změnám. Je to velká vnitřní 

dřina, která není vidět, dokud se neprorve na povrch.  

Způsob, kterým Nietzsche v Lidském, příliš lidském postupuje, nazývá historickou 

filosofii, tedy zaměřím se na vznik, vývoj. Neuznává žádné absolutní a věčně platné 

pravdy a fakta. Zajímá ho proměnlivost a různorodost, změny a jejich důvody. I z toho 

můžeme usuzovat, že svobodný duch musí mít svou minulost, že musí postupně vznikat a 

vyvíjet se. Dalším způsobem zkoumání je tvz. psychologické zkoumání, chemie představ, 

pocitů a všech hnutí mysli.
4
 To znamená důkladné psychologické pozorování všeho, co se 

                                                 
4
 NIETZSCHE, F. LPL. c. d, str. 17. 
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v člověku odehrává a hledání příčin. I u svobodného ducha tak musíme mít možnost 

odhalit jeho postupně vznikající motivace. A i svobodný duch se během svého života musí 

měnit, musí mít tu možnost.  

 

1.1.2 Co svazuje vázaného ducha 

 

 Vázaného ducha drží jako řetězy zvyky, tradice a systém hodnot a sdílené 

neproblematické pojetí světa. Jak se stane, že se tyto řetězy začnou uvolňovat, až se 

utrhnou úplně během velkého odpoutání? Co velkému odpoutání předchází?  

Řetězy, které vázaného ducha svazují, vznikají postupně. Jsou mu vštěpovány 

výchovou, utvrzovány jednáním a životem mezi ostatními vázanými duchy. Připadají tak 

vázanému duchu jako samozřejmost, kterou nebere na vědomí. Je pevně zasazen do světa, 

který nezpochybňuje. 

Výchova je tady vnímána negativně, jako utváření a modelování člověka do předem 

připravených a stejných vyjetých kolejí. Výchova tady potlačuje individualitu, zestejňuje. 

Vychovatelé přikazují, nenabízí alternativy, nepovzbuzují k myšlení a problematizaci, 

neukazují možnosti a nerozvíjí schopnost kritického uvažování, nepodněcují zvědavost a 

nepomáhají odhalovat v jedinci jeho silné stránky. Naopak se snaží všechny známky 

odlišnosti co nejdříve odstranit, vedou člověka k poslušnosti. „S individuem vychovatelé 

zacházejí, jako by bylo sice něčím novým, avšak mělo se stát opakováním“
5
 Výchova 

zbavuje svobody, nabízí jen jeden pohled na svět, který vyžaduje a podporuje. Za správné 

považuje to, co už tu bylo, co je odzkoušené a prověřené. A po dítěti chce, aby se podřídilo 

stávajícímu mravu a zvyklostem, aby prokázalo sounáležitost se společenstvím a stalo se 

tak jeho prospěšným členem.  

„Svázanost názorů, jež navykáním přešla v instinkt, vede k tomu, čemu říkáme 

pevnost charakteru.“
6
 Výchova vede k vytváření „charakterních“ jedinců, kteří jsou 

schopni s velkou silou, zápalem a energií bránit své hodnoty a zájmy, ale jen díky tomu, že 

nevidí alternativy, neznají jiné perspektivy a možnosti. Výchova tak vede vyšlapanou 

cestou, která nepřináší nic nového, netvoří, jen udržuje a rozvíjí důvěru ve stávající systém. 

Výchova vede k víře ve zděděné návyky, vytváří zvyky, které posilují svazující řetězy 

poutající vázaného ducha. Síla a stálost charakteru, dobro a hodnota člověka pak spočívají 

v jeho přínosu společenství, v jeho konformitě a síle, s jakou ji zastává a prohlubuje.  

                                                 
5
 Tamtéž, str. 141 (228). 

6
 Tamtéž, str. 141 (228). 
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Zároveň ale člověka zavazuje úcta, povinnost, plachost a pokora. Vlastní pocit 

sounáležitosti a vděku. Tyto provazy svazují nejpevněji a týkají se lidí „vysokého a 

vybraného druhu“
7
. Jedná se totiž o uvědomělé pocity a myšlenky, které prošly reflexí. 

Nejsou tak jen naučené a zděděné, neproblematicky přijaté. Člověk si uvědomuje, co 

všechno ho váže ke společnosti a přikládá tomu hodnotu. 

 

1.1.3 Co vede k velkému odpoutání 

 

Jak se dá z této situace vymanit? Jak se ve vázaném duchu začne probouzet 

pochybnost, nebo spíše podezření, které vede k velkému odpoutání?  

Nietzsche zmiňuje několik faktorů. Prvním z nich je dobrý vychovatel. V tomto 

bodě hraje roli štěstí, díky kterému na dobrého vychovatele narazíme. Dobrého 

vychovatele můžeme vnímat ve dvou rovinách. Dobrý vychovatel podněcuje k přemýšlení, 

nabízí různé perspektivy, je inspirací. Vidí v jednotlivci individuum, které se nesnaží 

zestejnit podle předem daného mustru. Takový vychovatel otevírá možnosti. Je spíše 

motivací, ukázkou, že žít se dá i jinak, než je běžné a vymáhané, je osobním příkladem 

individuality. V ideálním případě by takovým vychovatelem byl svobodný duch.  

Dobrý vychovatel ale zároveň dohlíží na svého svěřence a nejen že je mu inspirací, 

ale dává mu určité mantinely. Mladí, talentovaní a nadějní lidé věří velkému množství 

omylů, jejich stav přirovnává Nietzsche k těhotenství. Můžeme od nich očekávat velké 

věci, ale zatím se jen pozvolna probouzí a potřebují dozrát. Během tohoto procesu se 

formují jejich názory a vychovatel musí umět rozlišit, kdy je nechat v omylu a klamu a kdy 

zasáhnout, „nesmíme škodit omylu, abychom neškodili pravdě“
8
 Je třeba některé neduhy 

promíjet s ohledem na budoucí plody. Nietzsche vyzdvihuje důležitost omylů. Omyly, 

jednostrannosti, vášně, neřesti, přeludy a naděje totiž vedou k touze dále poznávat, 

dodávají sílu, jsou stavebním kamenem, který je potřeba opracovat, ale je skvělým 

začátkem.  

Motiv těhotenství je u Nietzscheho častý. Poukazuje na to, že vše má svůj vývoj, 

vše potřebuje svůj čas. I myšlenky potřebují prostor dozrát. A i samotné těhotenství je 

součástí delšího procesu. Početí bychom mohli brát jako impulz pro to vůbec začít 

přemýšlet. Těhotenství jako přípravu na samotné myšlení, které přichází po porodu, kdy 

myšlenky chceme zúročit.  Metaforu těhotenství bychom mohli dovést i ke správné 

                                                 
7
 Tamtéž, str. 11. 

8
 NIETZSCHE, F. LPL II, c. d., str. 106 (285). 
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životosprávě, kterou Nietzsche zmiňuje. Dobrý život potřebuje dobré trávení. Mnoho jeho 

metafor se dotýká právě trávení. I s myšlenkami se musí člověk umět vyrovnat, zpracovat 

je či se jich vzdát a odvrhnout je. Nesmí se jimi kazit myšlení. Stejně jako záleží na tom, 

co jíme, záleží i na tom, jak a o čem přemýšlíme. Těhotenství je zároveň obdobím, kdy se 

člověk pozoruje, dává na sebe pozor, hlídá se, pečuje o sebe. I myšlení potřebuje tento 

přístup.
9
  

Dobrá výchova by měla vést k probuzení energie, k přívalu sil, měla by učit 

schopnosti usuzovat, houževnatosti, výdrži a měla by ukazovat jak dosahovat cílů a 

dosahovat jich účelně. „Vědou se pěstuje dovednost, nikoli vědění“
10

 stejně tak výchovou 

se člověk učí dovednostem, přístupům, otevírá si možnosti.  

Výchova má taky vést k tomu, aby naučila vyhledávat to nejlepší, konat to nejlepší 

a vyhýbat se všemu špatnému a průměrnému. V těchto případech nemá smysl bojovat, 

člověk se tomu musí zdaleka vyhnout.
11

 Jinými slovy člověk si musí umně vybírat, jaké 

vlivy na sebe nechá působit a jaké rozhodně ne.  

Úspěšná výchova vede jedince k samostatnosti, k vlastnímu názoru, k tomu, aby za 

sebe převzal zodpovědnost a byl schopný sebevýchovy, sebeurčení. Vychovatel se tak 

musí umět upozadit, jeho cílem je, aby ho vychovávaný nadále nepotřeboval, aby ho 

přerostl.  

Zároveň je ale výchova tvrdou průpravou, kdy vychovatel využívá zranění svých 

svěřenců, aby do nich naočkoval něco nového a ušlechtilého, což časem přinese ovoce.  

Nietzsche se domnívá, že v učení ctnostem je důležitější cíl než cesta. Ať jsou motivy, 

které člověka vedou k ctnostem jakékoli, třeba i touha po pozornosti, dobré pověsti či 

slávě, pokud člověk ctnosti dosáhne, ta ho nakonec zušlechtí a přinese víc plodů než 

negativní motivace, které k ní vedly. Ctnosti by tak vychovatel měl vynucovat. „…ctnost 

sama, jako slunné letní ovzduší duše, už pak vykoná své vlastní dílo a přidá nádavkem 

zralost a sladkost.“
12

 

Svou úlohu hraje i škola. Ta má především učit „přísnému myšlení, obezřetnému 

souzení, důkladnému vyvozování závěrů“.
13

 Správné vyvozování závěrů ostatně Nietzsche 

považuje za velké umění, za jeden z největších pokroků, kterého můžou lidé dosáhnout.
14

 

                                                 
9
 Viz kapitola o Nemoci a uzdravení. 

10
 NIETZSCHE, F. LPL, c. d., str. 156 (256). 

11
 NIETZSCHE, F. LPL II, c. d., str. 77. 

12
 Tamtéž, str. 42 (91). 

13
 NIETZSCHE, F. LPL, str. 161 (265). 

14
 Tamtéž str. 164 (271). 
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Vychovatel ale hraje důležitou roli i jako opora, člověk potřebuje uklidňující pocit 

blízkosti a ochrany, která by v reálné situaci pravděpodobně selhala a nepomohla, ale 

přesto působí jako pomocná hůl, o kterou se člověk opírá, ačkoli je příliš křehká a zátěž 

plné váhy by neunesla.  

Dalším faktorem je osobnost jednotlivce. V tomto ohledu je výhodou určitý 

hendikep, slabost. Člověk, který nezapadá, outsider. Člověk, kterého společnost vázaných 

duchů nepovažuje za přínos, nevidí v něm svého plnohodnotného člena. Takový člověk, 

odstrčený, slabý, zdánlivě neužitečný, má mnohem více prostoru pro vlastní pohled na 

svět. Není s takovou silou tlačen do předem připravených rolí, protože se do nich nehodí. 

Z této pozice se tak může odrazit k vlastnímu pohledu na svět, má podmínky pro to 

prokouknout svázanost a vymanit se z ní a svou počáteční slabost tak využít ke svému 

prospěchu a osvobození. Hendikep člověka omezuje, ale zároveň mu umožňuje soustředit 

se na jiné stránky života, posilovat se v nich a dosáhnout v nich úspěchu, na úkor jednoho 

hendikepu tak posílí své ostatní přednosti. „Právě slabší povaha, jakožto subtilnější a 

vhodnější, vůbec umožňuje veškerý vývoj.“
15

 Slabší povaha je v tomto významu člověk, 

který vychází ze ztížených podmínek, zdá se společnosti neprospěšný, ale má tak více 

prostoru věnovat se sám sobě, rozvíjet se, posilovat se a to mimo největší tlak na zapadnutí 

do společnosti vázaných duchů. 

K velkému odpoutání může vést cesta i přes touhu vyniknout. Odlišit se, zviditelnit 

se, prosadit se, být výjimečný. Touha po velikosti potom vede do nezmapovaných míst, 

mimo vliv vázaných duchů. Takový člověk možná neuznává vžité hodnoty z potřeby 

odlišit se, z určité revolty, ze vzdoru, ze zatím nereflektovaného odporu či z mladické 

nerozvážnosti. 

S tím souvisí i možnost, že k velkému odpoutání vede uvolněnost mravů a jednání. 

Nechuť dodržovat pravidla a podřizovat se.  

Důležitým faktorem je i specifické dějinné rozpoložení a nastavení. Příkladem 

může být přístup starých Řeků, kteří v člověku nepotlačovali jeho slabosti, nepotírali je a 

netvářili se, že neexistují, naopak své slabé stránky a vlastnosti připsali i samotným 

bohům, udělali z nich součást běžného života, přijali je jako svou lidskou, příliš lidskou 

součást, jako nevyhnutelnost a jakési „právo druhého řádu“
16

. Tento přístup vedl k určité 

svobodomyslnosti a uvolněnosti. Nenutil k výčitkám, sebemrskačství, zpytování svědomí, 

nesvazoval člověka, neobracel se na jeho viny a hříchy. Dával mu prostor. To, co bychom 

                                                 
15

 Tamtéž, str. 139 (224). 
16

 NIETZSCHE, F. LPL II, c.d., str. 88 (220). 
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si z něj mohli odnést jako inspiraci, je důležitost přijetí slabých stránek. Ne jejich 

oslavování, ale vědomí, že mají pro člověka také svou hodnotu. „Naše nedostatky jsou oči, 

jimiž vidíme svůj ideál.“
17

 Přílišné soustředění se na své zdatnosti zaslepuje. Vědomí 

nedostatků naopak mění perspektivu, rozšiřuje pohled. K člověku patří „nesmyslné 

zaslepenosti a vášně“
18

 a jejich potlačování nejen zabírá energii, ale zplošťuje člověka. 

Místo aby své slabé stránky přijal a naučil se s nimi pracovat, táhne si je sebou, hluboko 

ukryté, aby je nikdo nespatřil.  

„Potřebujeme dějiny, neboť minulost v nás proudí dál stem vln, my sami nejsme nic 

jiného, než to, co v každém okamžiku z tohoto pokračujícího proudění vnímáme.“
19

 

Postupné vznikání člověka a poznání se odráží i v současnosti. Člověk je tím, co přinesli 

jeho předkové, odráží se v něm jejich práce, jejich boje, jejich způsob myšlení, jejich 

morálka. Dějinnost člověka má vliv, který nelze opomíjet.
20

  Stejně tak určité dějinné 

rozpoložení doby může přispívat rozvoji individuality a svobody, může mu být více 

nakloněno. 

Osobnost jednotlivce je důležitá i v tom, kolik síly člověk má. A kolik energie 

zdědil. 

Ne všichni jedinci obdaření talentem a potencionálními schopnostmi mají dost sil, 

energie, motivace, vůle, vytrvalosti, odolnosti, aby své talenty rozvíjeli a prosadili, aby je 

převtělili v činy, v jednání. Odolnost může samozřejmě posilovat právě výchova. 

Posilujícím momentem jsou i těžkosti, trápení a nepřízeň, které člověka provází. 

Pokud je dokáže překonat, vyjde z nich posílen, zocelen. Problémy ho donutí mobilizovat 

síly, prosadit se, bojovat, vydat veškerou energii, objevit ji v sobě. Naučí se být 

houževnatý, vydržet a vytrvat. 

Nietzsche zmiňuje jako faktor i finanční zajištění jedince, to přispívá k jeho 

možnostem, dává mu prostor, nemusí se starat o malichernosti běžného života, vyhne se 

poníženosti před chlebodárci, nemusí šetřit. Finanční nouze by se dala vnímat i jako výše 

zmíněná těžkost a posilující trápení, ale nutnost zabývat se vlastní obživou zaměstnává 

člověka natolik, že mu nezbývá prostor na přemýšlení a pochybování. Nietzsche ostatně 

                                                 
17

 Tamtéž, str. 40 (86). 
18

 Tamtéž str. 62 (148). 
19

 Tamtéž., str. 90 (223). 
20

 „To nejlepší z nás je možná zděděno z pocitů dřívějších časů, k nimž se dnes už bez zprostředkování stěží 
dostaneme, slunce už zapadlo, avšak nebe našeho života žhne a září ještě jeho světlem, ač je samo už 
nevidíme.“ NIETZSCHE, F. LPL, c. d., str. 137 (223). 
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fyzickou práci a plné zaměstnání člověka nepovažuje za svobodné, člověk potřebuje mít 

vlastní čas, čas, kterého je pánem, aby mohl být svobodný. 

Myšlení potřebuje čas a klid. V opačné situaci často člověk nezvažuje jiné názory a 

jednoduše je raději odmítá nebo nenávidí.  

Nietzsche ostatně kritizuje i přílišnou aktivitu a činorodost. Určitou hektičnost 

jednání a přemíru činností, neklid. Tento způsob vede k mechanickým neoriginálním 

činnostem, takto aktivní člověk se valí jako koule
21

, ale chybí mu schopnost rozjímat a 

tvořit něco přímo ze sebe, což vyžaduje více rozvahy a času.  

S tím souvisí i důležitost zahálky, možnost nechat věci usadit, nežít jen z chvatných 

prožitků.
22

 Pokud dáme ve svém životě prostor i volné chvíli, dokonce až nudě, přiměje 

nás to zůstat pouze sami se sebou. A nejen se sebou vydržet, ale najít si k sobě samému 

cestu, komunikovat se sebou a čerpat ze sebe nové síly a inspiraci.
23

 

Na tomto místě bych si opět vypůjčila Nietzscheho myšlenky týkající se génia a 

umělců. Každý člověk, ale především oni, začíná svou životní dráhu napodobováním, 

kopírováním toho, co na něj působí zvenčí. Každý začátek je tak určitým pokrytectvím, 

kdy člověk ještě nemůže jednat sám za sebe a ze sebe, ale je příliš poháněn a tvořen 

vnějšími motivy. I svobodný duch tak začíná jako obyčejný napodobitel.
24

 

Cesta k odpoutání a osvobození ale musí být individuální, člověk musí projevit 

vlastní invenci a originalitu, neexistuje jednotný způsob a návod. Co jednomu prospívá, 

druhému může škodit. Každý tak k velkému odpoutání dospívá jinak a i po velkém 

odpoutání jej jinak zpracovává. Svobodný duch se vymezuje proti stejným vázaným 

duchům, je originálem, ne kopií a stejně tak jeho vznik. 

 

1.1.4 Velké odpoutání 

 

Tyto vlivy vedou vázaného ducha k velkému odpoutání. Momentu, kdy jeho 

nejasně formulované pochybnosti, otázky, zvědavost, podezření a nechuť vyvrcholí. 

Zvedne se v něm vlna odporu. Touhy vymanit se, žít jinak. Potřeba změny. Je to moment, 

kdy věci přestanou dávat smysl a kdy vázaný duch přestane chtít být jejich součástí. Mísí 

se v něm pýcha, že vidí věci jinak, radost, že před sebou má nové obzory a zároveň hrůza a 

                                                 
21

 Tamtéž, str. 170 (283). 
22

 Tamtéž, str. 171 (284). 
23

 NIETZSCHE, F. LPL II, c. d., str. 217(200). 
24

 NIETZSCHE, F. LPL, c. d., str. 52 (51). 
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zděšení nad tím, čemu věřil a v čem žil a co nyní opouští. Člověk se cítí vítězem, je si 

vědom své síly, cítí se povznesený nad ostatní. Prvotní okamžik velkého odpoutání 

přichází podle Nietzscheho nenadále a překvapivě, s velkou silou a směsicí emocí. Člověk 

je zahlcen a přehlcen. Narůstá v něm energie a potřeba revolty, pocity odporu a 

osvobození. Okamžité touhy něco podniknout. Jedná se téměř o horečnatý stav 

přirovnatelný k nemoci. Člověkem lomcuje touha vyrvat vše z kořenů, převrátit svět 

naruby. Vše ho drážní a drásá. Velké odpoutání je spojeno s agresí, divokostí. 

Na tomto místě si dovolím drobnou jazykovou vsuvku. V němčině velké odpoutání 

– Die Grosse Loslösung doslova znamená velké uvolnění, rozvázání. V angličtině se pak 

pro překlad používá velké osvobození- great liberation. Všechny jazykové nuance 

odpovídají významu procesu, každý ale zdůrazňuje jiný jeho aspekt.  

 

1.1.5 Po velkém odpoutání 

 

Tato první osvobozující revolta dále pokračuje. Po tomto prvním vypjatém a 

náhlém přelomovém vítězství přichází pokusná léta hledání vlastní cesty. Toto období 

bych považovala za klíčové, protože se v něm ukazuje, jestli člověk vytrvá a přetaví 

počáteční energii v plastickou sílu a ve zdraví, ve zralou svobodu ducha nebo jestli 

propadne zoufalství, letargii, nihilismu či se otočí a vrátí se do bezpečí a jistot vázaného 

ducha. Je to doba, kdy musí člověk prokázat, že se nejenom vymezuje vůči vázaným 

duchům a jejich způsobu života a pohledu na svět, ale že má i vlastní představu. Že je 

schopen přehodnotit stávající hodnoty a vytvořit vlastní pohled na svět a obhájit si ho a žít 

s ním. Přebírá zodpovědnost sám za sebe. Výchova, kultura a další faktory už nemají 

takovou váhu, ty už svou roli splnily. Teď je v tom člověk sám. Což je ostatně Nietzscheho 

zásadní charakteristika tohoto období. Samota.  

Přichází ale i první zakoušení pocitu svobody. Člověkem se „rozlévá bledé tlumené 

světlo a prosluněné štěstí, pocit svobody tažného ptáka, jeho rozlet, cosi třetího, v čem se 

pojí zvědavost s mírným pohrdáním.“
25

Člověk „má pocit nevázané svobody, jako kdyby si 

stoupl na špičky a z vnitřní rozkoše se musel dát do tance“.
26

 

Člověk se na svět dívá s hlubokým podezřením a učí se jej definovat, artikulovat, 

popsat, pochopit, prohlédnout. Dívá se tak na svět jinak než vázaní duchové. A právě tato 

odlišnost pohledu ho vyčleňuje. Zároveň se ale od okolí odpoutává sám. Nemůže už ho 

                                                 
25

 Tamtéž, str. 13. 
26

 Tamtéž, str. 125 (206). 
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dále snášet. Jeho samota je tak z části dobrovolná a vytoužená, z části nutná a 

nevyhnutelná a z části se jedná o určité vyvrhelství. Člověk je tak odsouzen k úzkosti 

osamění. Už nechce být součástí společenství tak, jako dříve, ale ještě se nedokázal 

osamostatnit a odpoutat. K tomu je potřeba mnoho let „uzdravování, putování, přísnosti, 

sebeodcizení, pohledů do dálky, do chladných výšin, roky bolestně-kouzelných proměn.“
27

  

Je potřeba sebeodcizení. Když si člověk uvědomuje, že žil v omylu, musí ho to 

zasáhnout, bere to osobně, dotýká se ho to, sám sebe odsuzuje, vzbuzuje to v něm 

negativní emoce. Sebeodcizení mu pak může pomoci oprostit se od toho, co byl a začít 

znovu, pomůže mu vyrovnat se se změnou, odpoutat se od svého starého já. Překlene 

období změny. Umožní mu odstup.  

Člověk si v této fázi potřebuje vypomáhat falší, potřebuje si vybudovat nový pohled 

na svět a k tomu mu slouží i iluze a nepravdy. V sebeklamu je obsaženo mnoho rozumu, 

sebezáchovné lsti, vyšší obezřetnosti. Opět je zde zdůrazněna potřeba falše pro 

pravdivost.
28

 Člověk se v tomto prvotním zmatku a utváření uchyluje k hloupostem a 

lehkovážnostem, aby je postupně mohl odhalit a opustit. Potřebuje se od nich odrazit. 

Nějak začít. Je to pro něj čas experimentování a nehotových myšlenek. Je to období, kdy 

člověk sám se sebou občas nemůže vydržet. Kdy se na sebe snaží zapomenout a to ho také 

vede k útěku k radikálnosti a k experimentům. Má potřebu upravovat svět podle svých 

vznikajících představ.  

Zároveň se tím učí vybírat to, co stojí za to, třídit, zavrhovat, prověřovat, 

propojovat a přetvářet. Cvičí tak a posiluje svou soudnost.
29

 Učí se tak instinktivně 

nedůvěřovat scestnému myšlení.
30

 

Budoucí svobodný duch se učí „chápat nutnou nespravedlnost v každém pro a 

proti, nespravedlnost jako neoddělitelnou od života, život sám jako podmíněný 

perspektivností a její nespravedlností.“
31

 Učí se hledat vlastní cestu, přijít na co, čemu 

věřit, čemu a komu naslouchat.  

Hledání vlastní individuální cesty je provázené samotou. Člověk v takové chvíli 

touží nebýt osamocen, chce vědět, že podobným procesem prochází i jiní. Nietzsche si 

svobodné duchy vynalezl v dobách krize, v dobách nejvyšší potřeby. Hledal ve svém 

přístupu ke světu druhy. Osamění a hlava plná neukotvených radikálních a nových 

                                                 
27

 Tamtéž, str. 12. 
28

 Tamtéž, str. 10. 
29

 Tamtéž, str. 107 (155). 
30

 Tamtéž, str. 269 (635). 
31

 Tamtéž, str. 14. 
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myšlenek může člověka snadno pohltit a vést k horečnatým, drásavým, vypjatým, 

bouřlivým, úzkostným stavům až na pokraj bláznovství. Je to doba, kdy se člověk zříká 

metafyzických představ, odpoutává se od náboženství, ale přesto touží po útěše. Zoufaleji 

než kdy dříve. Je pro něj tvrdou zkouškou nepodlehnout jejich svodům a zachovat si 

intelektuální svědomí.
32

 Člověk už nemůže věřit, ale nachází se v situaci, kdy je zranitelný, 

křehký a léčivé účinky potřebuje, neboť mu hrozí, že mu „poznané pravdy způsobí 

vykrvácení“.
33

 Uchyluje se tak k lehkomyslnosti, skleslosti, k experimentům. Zároveň 

hledá útěchu právě v klamu a iluzích, které si sám vytváří, ale jedná se o klam 

sebezáchovný. Člověk trpí nadmíru zlými bolestmi, „ale bezbolestně se nikdo nemůže stát 

vůdcem a vychovatelem lidstva“.
34

 

Tato fáze může člověka zničit. Pokud nemá dost síly a vytrvalosti. Může pro něj být 

fatální a zhoubná. Může zešílet. Nebo se vzdát. Nebo ji překonat. 

V tom případě postupně přichází uklidnění. Nejprve se člověk dostane do fáze, kdy 

ho nic netrápí. Cítí se odtržený a odpoutaný. Je povznesený nad všechna pro a proti. Je nad 

věcí.  Mnoho věcí se ho najednou netýká, netrápí se jimi. Možná trochu svévolně a pyšně. 

Pomalu se ale zase začíná přibližovat životu. Začíná se uzdravovat, opatrně, téměř 

se vzdorem a nedůvěrou. Postupně se navrací ke známým věcem, které vidí proměněné. 

Začíná si plně uvědomovat, čím prošel a dokáže svůj zážitek zobecnit. Vidí, že byl 

dlouhou dobu mimo sebe, ale konečně přehlédne celý svůj vývoj a svou situaci vidí v jejím 

celku. Dostává se tak do určité stability. Naučil se „naslouchat tichému hlasu různých 

životních situací, nezacházet se sebou jako se strnulým, stabilním, jedním individuem.“
35

 

Naučil se tak vnímat a odlišovat různé perspektivy, měnit názory a stát si za nimi, když je 

to potřeba. Stabilita je pro něj důležitá jako stabilita zdraví a osobnosti, ne jako stabilita a 

jednolitost názoru, jako neměnnost myšlenek a přesvědčení. Naučil se také skromnosti. 

Umí docenit ctnost moudré umírněnosti a zdrženlivosti. Nevnímá se jako výlučný majitel 

pravdy a poznání, ale je si vědom svých hranic a možností, ale zároveň je odhodlaný je 

posouvat a rozšiřovat. Naučil se žít sám se sebou pokojně a radostně. Umí se ovládat a 

omezovat, je si vědom toho, že sebeomezení nakonec osvobozuje. Je sám sobě 

vychovatelem.  

Poslední a finální, cílovou fází je zralá svoboda ducha. Tu Nietzsche charakterizuje 

jako „sebeovládání a kázeň srdce“, dovoluje člověku „vydávat se cestami mnoha 
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33

 Tamtéž, str. 79 (109). 
34
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 Tamtéž, str. 216 (618). 
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protichůdných způsobů myšlení“, „vede k niternosti, k nadbytku plastických sil, 

dotvářejících, hojivých a zotavujících sil“, vede k „k nadbytku, jenž svobodnému duchu 

dává nebezpečnou výsadu žít zkusmo a nabízet se dobrodružství“.
36

 Naplno se tak projeví 

vše, k čemu člověk během velkého odpoutávání směřoval. Vše se usadí a utřepe, zapadne 

do sebe a začne fungovat.  

Plastická síla je síla, která má směr, cíl. Člověk s ní umí pracovat a pracuje s ní. 

Modeluje ji podle svých představ a plánů, dokáže ji využít. Plastická síla je tvárná a 

umožňuje kreativitu, nabízí možnosti. Zároveň ale potřebuje usměrňovat. Vzbuzuje 

energii, kterou člověk musí umět zpracovat.  

I člověk má být takto tvárný, a pokud tvárný je, může se nabízet dobrodružství, 

může experimentovat. Má dostatek vnitřních sil, aby mohl zkoušet nové věci a zorientoval 

se v nich. Pouze plané kupení nových a nových činností není to, co svobodný duch dělá. 

Pro Nietzscheho je důležitá i kvantita zážitků a zkušeností. Do čím více rozličných 

životních situací se dostaneme, tím více nás to obohatí, rozhodně tak podle něj neplatí, že 

kvalita je důležitější než kvantita. Ale i tady platí, že je potřeba určitá míra a kontext. 

Svobodný duch nejedná bezhlavě. Když se nabízí dobrodružství, je otevřený ke změnám, 

ale je k nim rovněž vnímavý a má k nim důvod. V dobrodružství a experimentech také 

není jen pasivním hráčem, ale je co možná nejvíce pánem situace. Žít zkusmo tak 

neznamená žít bezcílně, bezprizorně. Ale nebát se vybočovat a zkoušet vlastní cesty a 

způsoby.  

Jednotlivé fáze vývoje svobodného ducha určitě nejsou neprostupné a mohou se 

prolínat. Svobodný duch se k nim může pravděpodobně i vracet. Jeho stabilita a nabytá 

svoboda dále prochází zkouškami a krizemi, které jej můžou vrátit zpět k chaosu a zmatku 

a potřebě radikálně přehodnocovat své cesty. Výše popsaný scénář je spíše ideální 

„učebnicovou“ verzí. Život svobodného ducha je životem experimentů, hledání, životem 

plným možností a neustálých střetů s nedůvěrou vázaných duchů. Je to život poutníka, 

občas osamělý, občas radostný a společenský.  

Zaměřila jsem se také na odpoutávání se v mládí, ale k velkému odpoutání může 

člověk dojít v jakémkoli věku a impulzem mu mohou být nejrůznější motivy. Výše 

popsaný scénář ale u Nietzscheho zaznívá nejsilněji, je nejsystematičtější a navíc je i 

praktickým návodem a inspirací.  

                                                 
36
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17 

 

Nietzsche často používá metafory pro popis svobody i svobodného ducha. 

Nejčastější je přirovnání k letu, k svobodě tažného ptáka, k putování po horách a v cizině, 

ale i k tanci. Nietzsche tak evokuje určitou povznesenost a lehkost, uvolněnost a hravost a 

zároveň monumentálnost. Používá i přírodních přirovnání. Svěžest a chladnost vzduchu ve 

výšinách, ticho. Se svobodou spojuje světlo, které oslepí, svit. Vypomáhá si i obrazy 

nejvyšších květů a motýlů, kteří prorazí svou kuklu.  

Svobodný duch tak působí jako poetická figura a zároveň jako figura dramatická, 

zmítaná vnitřním pnutím, zmítající se mezi velikostí a hrozícím pádem.  

Svobodný duch je ideálem, příslibem ale i inspirací. A zároveň shrnuje důležité 

motivy Nietzschovy filosofie a uvádí je do praxe. Odpoutává se od metafyziky a 

náboženství, prohlédl i umění, oceňuje poznání a důležitost omylu, je silným individuem a 

zároveň vychovatelem.  

Poznání a věda hrají v Lidské, příliš lidském důležitou roli, od které se Nietzsche 

později odvrací, ale zde je ještě svobodný duch duchem, který používá vědeckou metodu 

pro odhalování pravdy, poznání Nietzsche vyzdvihuje a je pro něj důležitým prostředkem. 

Je ovšem důležité podotknout, že poznání a věda zůstávají prostředkem. Nejsou cílem. 

Nietzsche vyzdvihuje vědeckou metodu pro její logickou přísnost, která se soustředí na 

tento svět a empirická fakta. Věda se snaží svět zpřístupnit tím, že jej vysvětlí pomocí 

teorií, které lze dokázat a není k nim zapotřebí jiného světa, Boha ani uměleckého 

zkreslení. Nepřipisuje ale vědě schopnost náš svět plně poznat, proniknout k jeho podstatě, 

je jen dalším prostředkem, jak jej vnímat přesněji a adekvátněji a jak se zbavit 

náboženských představ. Vědecká metoda učí kázni, pečlivosti, ale především kritickému 

myšlení, díky kterému je člověk schopný tvořit si vlastní úsudek a vlastní pozici. Pokud si 

člověk kritické myšlení osvojí, není tak snadno manipulovatelný. Zastává silnější pozici. 

Vědecká metoda učí člověka ale také sebevědomí a sebedůvěře ve vlastní schopnosti a 

možnosti. Věda je tak určitým emancipačním nástrojem, ze kterého je Nietzsche 

nepochybně nadšený, vidí v něm velkou sílu a možnosti, ale také protiváhu náboženství.  

Stejně tak poznání není vrcholem lidské existence. Je cestou k vyšší kultuře a k moudrému 

lidstvu. Je nepostradatelné, ale učí člověka především přístupu ke světu a vede ho 

k přehodnocování a dalšímu hledání.  

V následujících kapitolách dále rozvedu a prohloubím myšlenky, které jsem zatím 

jen lehce zmínila a nastínila.  
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2 VÁZANÝ DUCH 

 

Kdo je to tedy svobodný duch? Nietzsche jej spojuje především s jinakostí. 

Svobodný duch je ten, který se odlišuje, vymyká, je výjimkou. Svobodný duch je vzácný. 

Začněme tedy tím, vůči komu stojí v opozici, tedy duchem vázaným. Ten je 

charakteristický tím, že je vázaný na zažité morální představy. Klade důraz na to, co je 

známé, co už tu bylo. Základní je pro něj stálost, jistoty, stabilita. Dbá na zvyky, společnou 

víru. Má smysl pro obec, je základem institucí. Nestojí o individualitu. Potřebuje vedení. 

Nevyčnívá. Nevytváří hodnoty. Ale se zápalem dokáže obhajovat své vžité principy.  

Stálost společnosti, kterou svobodný duch udržuje, má své výhody. Je důležitá pro 

to, aby zvládla případné oslabení a přijetí novinek. Na jednu stranu tak vázaný duch 

vytváří trochu zatuchlé prostředí stojatých vod, na druhou stranu může vytvářet stabilitu a 

pevnost, která snese otřesy. Otřesy a narušení stability způsobují právě svobodní duchové, 

jsou anomálními povahami, které jsou důležité pro pokrok. Společnost ale musí být dost 

silná, aby novinky byla schopná vstřebat a asimilovat. Pokud silná je, dokáže „infekci 

něčeho nového přijmout a ke své výhodě si ji přivtělit.“
37

 Pokud se ovšem stabilita 

vázaných duchů udržuje bez vlivů svobodných duchů, bez zásahů, vede k hloupnutí, 

stagnaci a degeneraci. Svobodný duch je svěžím vzduchem, který zčeří hladinu. 

Vázaní duchové věří metafyzickým vysvětlením a snadno tak podlehnou 

představám géniů a výjimečných osobností. Vytváří si tak kult. Mají tendenci zbožšťovat a 

oslavovat, ale staví tím ty, které opěvují, do pozice téměř božské. Zbavují se tak pocitu, že 

by sami mohli něčeho dosáhnout. Zbožštění jim slouží jako omluva, že oni sami na něco 

takového nemají a ani mít nemůžou, protože se jedná o dar bohů a vyvolenost a projev 

geniality. Popírají tak vliv okolností a výchovy a tvrdé práce. Vymaňují se tím ze 

zodpovědnosti za sebe samé.   

Na svobodné duchy se dívají s podezřením a nepochopením. Mají buď tendenci 

chvalořečit je a dívat se na ně jako na vyvolené. Nebo je považují za nebezpečí pro 

společnost. Hledají přínosy, které by svobodní duchové mohli přinést, hledají svůj vlastní 

prospěch, ale nevidí jej, protože svobodní duchové neuchovávají hodnoty, na kterých si 

vázaní duchové zakládají.  

Vázaní duchové jsou lehko ovladatelní a manipulovatelní, ale jen pokud se apeluje 

na jejich hodnoty a nevybočuje se z jejich zajetých kolejí. Svobodný duch na ně mluví 
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jazykem, kterému nerozumí. Chce po nich vybočení z jejich kolejí, chce, aby zvažovali 

věci, které dosud nekriticky přijímali. Chce po nich zodpovědnost a individuální přístup. Je 

jasné, že naráží na nepochopení a obavy. Nedokážou svůj vlastní prospěch zobecnit. 

Nevidí ve svobodném duchu možnost zlepšení.  

Jednou z Nietzschových častých kritik je kritika strachu sama ze sebe. Určitého 

odstupu od vlastních přání a tužeb, kdy člověk radši upozadí sám sebe a dá přednost 

napodobování ostatních. Možnost jednat podle sebe vyžaduje odvahu a vytrvalost, jednat 

jako všichni ostatní je jednodušší a pohodlnější. Vlastní představu o životě, vrchol toho, co 

chceme a můžeme být, nazývá Nietzsche vyšší Já.
38

 Pro mnohé je to však jen ideál, který 

radši zapřou a zapomenou, než aby jim neustále ukazoval jejich vlastní možnosti. Nebo žijí 

v plachosti a v pokoře a netroufají si ani se snažit, pokoušet se a bojovat. Projevuje se u 

nich jakási soukromá lenost, která vede jen k tlumočení veřejných mínění. Nevyrůstají tak 

ze sebe samých, ale jsou tvořeni vlivy okolí. Dobrovolně se tak vystavují masovému tlaku, 

kterému s úlevou podléhají. 

Vázaný duch má jistě svůj potenciál, ale volí si cestu, která se mu vyhýbá či před 

ním dokonce utíká. Vázaní duchové se tak nevystavují riziku vytváření vlastní cesty, ale 

používají cesty ostatních.  

Vůči davu, stádu, masám je Nietzsche neúprosný. Charakterizuje je jako 

„násilnické, kořistnické, pletichářské, lichotnické, podlézavé, nafoukané.“
39

 To nejhorší, co 

může člověk udělat, je být jejich součástí.  

Vázaní duchové jsou ale součástí historického vývoje. Nietzsche se o nic vyjadřuje 

tak, že ještě nedorostli, nedospěli do fáze, kdy by rozuměli svobodným duchům.
40

 Všichni 

lidé byli dlouho spoutáni řetězy, aby se odnaučili chovat jako zvířata a tyto řetězy teprve 

povolují, u některých už povolili úplně, mnohdy ale zůstala „nemoc z  řetězů“
41

, zaryly se 

příliš hluboko a i po jejich odstranění po nich zůstávají šrámy. Vázaní duchové tak 

potřebují více času, sejmout jejich řetězy a zbavit je jejich pozůstatků je a bude náročnější 

a zdlouhavější. Ale teprve když se člověk od řetězů úplně oprostí, může se stát 

svobodným.  

Vázaní duchové si samozřejmě svou vázanost neuvědomují. Považují se za svobodné a 

myslí si, že by všechny své závislosti byli schopni objevit. Člověk má tendence cítit se „ve 

světě nesvobody tím, kdo je svobodný“ jako „věčný divotvůrce, úžasná výjimka, nadzvíře, 
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téměř-bůh, neodmyslitelný, smysl stvoření, odpověď na kosmickou záhadu, velký vládce 

přírody a pohrdač přírodou, bytost, která svou historii nazývá historií světa“.
42

  

Vázaný duch je tak pro Nietzscheho lehce komickou figurou. Je domýšlivý a 

sebestředný. Lpí na sobě, ale nezná se. Zakládá si na svých zvycích, ale neví proč. Je 

hlasitý a okázalý, ale nemá co sdělit. Je sebevědomý, ale o sobě nic neví.  

Jeho jednání je nerozumné a mnohdy mu samotnému škodí, mnohdy mu naopak udržuje 

jeho iluzi světa. Zůstává mu tak zachována určitá životní rovnováha, ve které setrvává. 

Nietzsche je vůči nim samozřejmě kritický, ale nechce je zesměšňovat. Vázaní duchové 

dělají svým způsobem své maximum. Svobodný duch musí najít způsob, jak s nimi mluvit 

tak, aby mu rozuměli. Člověk sám sebe mnohdy nevidí a není schopný sebereflexe a 

potřebuje vnější impulz. Stejně tak vázaný duch není ztracený a zavrženíhodný případ. 

Jeho způsob myšlení jen neodpovídá skutečnosti. A to si Nietzsche přeje změnit. Ovšem 

uvědomuje si, že možnosti změny jsou omezené. Mluví tak o zušlěchtění lidstva, o jeho 

postupném pozvedávání, o procesu, o postupných drobných změnách, které ale ve 

výsledku udělají velký rozdíl.  

  

3 SVOBODNÝ DUCH 

 

 Svobodnému duchu je určena „nebezpečná výprava k ledovcům a ledovým 

mořím“.
43

 To znamená do neprobádaných končin. Do výšin, odkud má rozhled a přehled. 

Ale i do míst, kde je těžké ho následovat, do míst, kde je i pro něj těžké se pohybovat. Do 

míst, kde vidí jasněji a pronikavěji, ale těžko svůj zážitek zpřístupní těm, co jej neprožili. 

Do míst, odkud se těžko vrací a do míst, kam ho vyhnalo přílišné horko lidské společnosti. 

Horko potlačovaných vášní a bujících omylů. Bublající prostředí horkého silně 

aromatického stojatého rybníka zaneseného odolnými řasami. 

Svobodný duch může hrát roli inspirace. V té nikoho k ničemu nenutí. Nevytváří 

nátlak. Po nikom nic nechce. A pro některé to může být sympatický motivující začátek. 

Může hrát roli vychovatele. Zaměřit se na jednoho svěřence a s tím pracovat. Ale to 

nestačí. Svobodný duch má větší úkol. Plošnější. Velkolepější. Má se stát vůdcem a 

vychovatelem lidstva. Má vést lidi k vyšší kultuře. Domnívám se, že když Nietzsche 
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používá slova „vůdce“ a „vychovatel lidstva“, nespokojil by se s pouhým inspirováním 

nebo výchovou nadějných jednotlivců.  

V tomto místě bych jen poznamenala, že Nietzsche vidí rozdíl mezi vychovatelem a 

myslitelem. Myslitel by neměl být vychovatelem. Svobodný duch není myslitelem. 

Nietzsche jej vždy popisuje jako silné individuum s vlastním názorem. Už samotný vlastní 

názor je hodnotná věc, ke které se nedopracuje každý, (vázaní duchové setrvávají radši ve 

veřejném mínění) ale ještě neznamená vlastní myslitelskou pozici. Svobodný duch dokáže 

hodnotit myšlenky, které k němu přicházejí, dokáže vyhledávat informace, které mu chybí, 

ale nevytváří nové a vlastní myšlenkové systémy. Není to ani jeho cílem. Mnohem spíše 

chce uvést do praxe myšlenky, které už má. Je společensky aktivnější než myslitel. 

Myslitel je zase preciznější, s hlubším teoretickým zázemím, s více detaily a širším 

kontextem. Samozřejmě se jedná o schematické rozdělení, nicméně svobodný duch nemusí 

být intelektuál. Přílišná komplexita myšlení ostatně mnohdy člověka spíše brzdí od jednání 

a svobodný duch má už tak dost těžkou pozici.  

Prvním velkým úkolem svobodného ducha je naučit se žít sám se sebou radostně a 

pokojně. Najít si cestu k životu i přes poznání, které ho tíží, i přes samotu a opuštěnost, 

kterou způsobuje jeho výjimečnost. Dalším úkolem potom je najít si cestu k vázaným 

duchům. Přijít na to, jak na ně zapůsobit.  

Svobodný duch nemůže duchy vázanými pohrdat, nemůže se jim vysmívat. 

Nemůže se jim vyhýbat. Nemůže žít bez nich. Způsobem, jak k nim cestu najít, by mohlo 

být psychologické pozorování. Je to metoda, jak jim porozumět. Jejich obavám, 

zakořeněným představám, jejich přáním a pochybnostem. Svobodný duch jim musí 

naslouchat. Díky psychologickému pozorování se může stát znalcem lidí a využít to pro 

práci s nimi. Nejspíš ale bude potřebovat na své straně i čas, aby si na něj vázaní duchové 

zvykli a něco z toho, co jim předává, přijali. Svobodný duch navíc dobře zná prostředí 

vázaných duchů, také z něj pochází a nedívá se na něj zpětně s nenávistí, spíše jej bere 

podobně jako náboženství a metafyziku, jako fázi vývoje, ze kterých si je možné odnést 

pozitiva, třeba smysl pro společenství, ale je třeba je překonat – postupně uvolňovat řetězy.  

Svoboda svobodného ducha je svoboda myšlení, možnost a umění kritického 

myšlení, je to otevřenost poznání bez svázanosti metafyzickými předsudky. Je to tvoření 

vlastního života. Je to zodpovědnost za to, jak bude život vypadat. Zodpovědnost za 

mantinely, které mu dáme, svoboda i zodpovědnost sebevýchovy. Je to svoboda, která 

vede svobodného ducha k tomu, aby ji rozšiřoval, aby ji ukazoval i vázaným duchům. Je to 

svoboda, které se musel učit. Kterou si musel vybojovat. Kterou si musel sám definovat. A 
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kterou si uvědomuje. Svoboda svobodného ducha je přístupem k životu, který je otevřený 

možnostem, je to nastavení člověka, který si vybírá své vlastní životní cesty, a to 

uvědoměle. Ví, co volí a proč to volí a jaké byly alternativy a čemu se tím zavazuje. Je to 

svoboda dělat chyby a poučit se z nich. A nést si jejich následky. Je to svoboda stát se 

někým a být někým. Být individuem. A zároveň je to plné přijetí života. Vědomí 

nevinnosti lidského jednání, jeho podmíněnosti, danosti ale i velkých možností.  

Svobodný duch má být hybatelem pokroku, vývoje. Má vést lidstvo morální 

k lidstvu moudrému. Moudrost Nietzsche vidí jako poslední stádium vyššího lidství. To 

znamená „sílící poznání, návyk chápat, nikoli milovat a nenávidět, návyk nadhledu.“
44

 

Moudrost Nietzsche popisuje jako „mírný sluneční třpyt stálé duchovní radosti“ a poznání 

jako ten „nejsladší med“
45

 Zároveň ale moudrost spočívá i v tom, že nepodléhá dobrotě. 

Moudrost si jde za svým, je si vědoma důležitosti divokého a násilného charakteru života. 

Stojí o silná individua, nemůže tedy podporovat vřelé a soucitné srdce, které chce vše 

násilné ze života odstranit a tím ho oslabit.
46

 

 

3.1.1 Důležitost vývoje a dědičnosti 

 

Zajímavým motivem svobodného ducha je fakt, že Nietzsche jej teprve vidí 

přicházet. Věří v jeho příchod. To znamená, že v minulosti ani mezi svými současníky 

nenachází nikoho hodného označení svobodný duch. Proč? Svobodný duch je ve své 

podstatě velice niterným, hloubavým, introspektivním jedincem, který je schopný 

hlubokého ponoru do svého vlastního nitra, zároveň se ale dokáže sám nad sebe povznést a 

myslet na lidstvo jako celek. Je kritický vůči sobě i okolí, je nedůvěřivý a neustále 

připraven k přehodnocování všech svých postojů. Nehledá jistoty a bezpečí. To z něj dělá 

vysoce „moderního“ člověka. Nietzsche mu připisuje hodnoty, které nejsou běžné, které se 

teprve možná jednou stanou běžnými. Jsou výtvorem současné duše, jsou to hodnoty, ke 

kterým jsme přišli během dlouhého vývoje. Velké postavy dějin tak pro Nietzscheho 

zůstávají velkými, ale nebyly jim vlastní hodnoty a vlastnosti svobodného ducha. Ne snad 

z jejich slabosti či neschopnosti, ale z čistě dějinného rozpoložení, které svobodným 

duchům přeje teprve nyní. Nietzsche používá sousloví „moderní duše“ a ukazuje, že lidské 

vnímání a prožívání se během historického vývoje zásadně proměňuje. Tento vývoj 
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 NIETZSCHE, F. LPL, c. d., str. 77 (107). 
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 Tamtéž, str. 174 (292). 
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 Tamtéž, str. 145 (235). 
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ukazuje například na krutosti. Dnes jsme vůči ní nastaveni odmítavě, považujeme ji za 

něco nepřípustného a nepřijatelného. Její projevy Nietzsche vidí jako pozůstatky dřívějších 

kultur, pro které byla samozřejmou součástí života. Samozřejmě ji nehodnotí ani jako 

špatnou ani jako zlou, spíše jako nutnou pro tehdejší styl uvažování a způsob života, jako 

danou souhrou okolností. Mozek dnešního člověka je však mnohem subtilnější, i přesto se 

v něm vyskytují „rýhy a závity, které odpovídají myšlení předchozích generací, avšak 

jejich řečištěm se dnes proud našeho cítění nevalí.“ 
47

 Mozek svobodného ducha tak prošel 

vývojem, který umožňuje rozvětvené, rozmanité, hluboké a subtilní uvažování. Je tak dost 

možná napřed před ostatními, kteří jej postupem času za vhodných podmínek a okolností a 

vlastního úsilí doženou. Když Nietzsche vidí přicházet svobodného ducha, vidí tak 

přicházet i specifický styl myšlení, vnímání, cítění a hodnocení, předpokládá tak určitý 

další vývoj člověka, další kulturní epochu specifickou svým citlivým, důsledným, 

detailním naladěním.  

Pro vývoj bylo důležité náboženství, umění i metafyzika. Tím, že člověk prošel 

jejich výchovou, nabyl rozletu a povznesení mysli a ducha.
48

 Nietzsche je nazývá 

„smysluplnými omyly“
49

 Dává tak najevo jejich důležitost a přínos. Je ale potřeba 

přistupovat k nim jako k „matce kojné“
50

, milovat ji, poučit se, ale dívat se za ni, „umět jí 

odrůst“
51

. Překonání je ale jen prostředek, první krok, ten další a podstatný je začít s něčím 

novým, pokračovat dále. Pokud chceme překonání dosáhnout, musíme se ale vzdát 

odsuzujícího tónu, náboženství a metafyziku nehanět, ale pozvolna „ukládat k ledu“
52

, 

odsouvat do minulosti, veřejné očerňování vede jen k výbuchům emocí a k neustálému 

přetřásání a vytahování. Jako z hnijícího materiálu tak raší nové a nové výhonky. Jsou to 

myšlenky, které mají tuhý kořínek a drží se pevně a usilovně a jsou nejtrvalejší z lidských 

výtvorů.  

Specifickou kapitolou je pro Nietzscheho vyrovnávání se s poznanou pravdou. To 

se týká každého poznávajícího člověka, svobodného ducha ale o to silněji, o co více pravdy 

se odvažuje nahlédnout a přijmout. Jeho vnitřní boj jsem popsala už výše, přesto bych se 

chtěla u tohoto tématu ještě zastavit s větším důrazem na jeho historickou a dědičnou, 

vývojovou důležitost. Jednou z největších a nejneřešitelnějších disharmonií bytí je fakt, že 
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jsme schopni nahlédnout to, že jsme jako lidé nelogické a nespravedlivé bytosti.
53

 

Dokážeme si uvědomovat paradoxy našeho bytí, dokážeme odkrývat nahromaděné omyly 

a lži, ale přesto se z nich nedokážeme vymanit a nejen že je potřebujeme, dokonce z nich 

vzniká mnoho dobrého a propůjčují životu hodnotu.
54

 Svět jako omyl a představa je 

významuplný, hluboký a zázračný a umožňuje člověku být vynalézavý, jemný a hluboký.
55

 

Nietzsche charakterizuje svět jako poklad nashromážděných omylů, ve kterých spočívá 

naše lidství.
56

 Tyto omyly formovaly člověka a jeho vnímání světa. Učily ho dívat se na 

svět různými pohledy, zaměřovat se na různé záležitosti. Vychází z nich naše současná 

kultura. Všechny nashromážděné omyly jsou bohatstvím lidstva. Je to zásoba myšlenek i 

pocitů, způsobů řešení.
57

   

Proces vyrovnávání se s poznanou pravdou je důležitý sám o sobě jako tvořivá síla, která 

formuje člověka. Všechny myšlenky a city, které zažívá, v něm zůstanou a především jej 

proměňují. Je tedy nesmírně důležité, co cítíme, protože to předznamenává, co cítit 

budeme.
58

 Člověk musí dávat pozor na své vnitřní pochody, neboť ho formují. Musí jim 

věnovat pozornost a nestydět se za ně, protože jsou základem nových cest a způsobů 

uvažování, které se zapíší do našich mozků a budou formovat i budoucí generace. 

Poctivost k sobě samému a náš boj s poznanou pravdou je tak i poctivostí vůči našim 

potomkům. Způsob, jakým cítíme, předáme i následujícím generacím, které jej opět 

transformují svým vlastním způsobem. Paradoxem je, že právě schopnost poznávat pravdu 

a vyrovnávat se z ní tvoří člověka křehkého, zranitelného, neboť je přecitlivělý vůči sobě 

samému, ale je to cesta jak člověka v důsledku posílit. 

Naše současné pocity a způsoby myšlení jsou zase zděděny po našich předcích. Mnohým 

z nich už dnes nerozumíme, mnohými opovrhujeme a některé už jsme zapomněli. 
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„…slunce dřívějších časů už zapadlo, avšak nebe našeho života žhne a září ještě jeho 

světlem…“
59

 

 Pozoruhodné je, že mnoho myšlenek a způsobů vnímání dědíme, aniž si to 

uvědomujeme. Zpracováváme poznatky dřívějších generací a procházíme fázemi vývoje 

celých dějin v malém měřítku každý sám. A to čím dál rychleji, během prvních let našeho 

života.
60

 Mnohdy tak ale člověk spotřebuje veškerou svou energii a nedostane se dál, je tak 

jen zrychleným a nahromaděným opakováním, ale nepřináší svůj vlastní nový přínos. 

Naopak velcí lidé dokážou jít mnohem dále, tak, že jim jejich současníci mnohdy 

nerozumí.  

O tom, jak se s pravdou vyrovnáváme, rozhoduje mimo jiné náš temperament.
61

 Za 

dobrý temperament považuje Nietzsche určitou vyrovnanost, ustálenost, míru v emocích. 

Naladění, jež se dokáže bez větších výkyvů vyrovnat se situací a nesklouzává k výbuchům, 

reptání, zarputilosti, závisti, rozmrzelosti, dokáže se zříct mnohého. 
62

 Dobrý temperament 

znamená klid a stálost v srdci i hlavě.
63

 Klid podle Nietzscheho naší současné společnosti 

chybí. Příliš si ceníme činorodých, to znamená neklidných lidí. Je proto podle něj potřeba 
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„posílit rozjímavý element“
64

. Zároveň je doba příliš uspěchaná a nepřeje myšlení, jen 

rychlému souzení, které vede pouze k rychlým emocím, ne k porozumění. Není dost času 

na zvažování odlišných názorů, v tomto zrychleném čase „si duch i oko zvykají na 

polovičaté nebo chybné vidění i souzení.“
65

 „Netvoří-li horizont života pevné, klidné linie, 

podobné liniím pohoří a lesů, pak je nejniternější vůle člověka neklidná, rozptýlená a 

žádostivá…“
66

 „Vznešená duše není ta, která je schopna nejvyšších vzletů, nýbrž ta, která 

se málo pozvedá a málo padá, avšak stále přebývá ve svobodnější a prosvícenější 

atmosféře a výši.“
67

 Klid dává člověku stabilitu, ze které se může vydávat na nebezpečné 

cesty, a který vytváří zázemí pro životní experimenty. 

Výše zmíněný neklid vede k nenávisti vůči míře a omezením, vede k úzkosti a k hrůze ze 

sebe samého.
68

 Nezaměňujme ovšem tento klid s neproměnlivostí člověka. Člověk není nic 

pevného a stálého. Pokud ovšem člověk dobrý temperament má, Nietzsche v tomto bodě 

přirovnává stav takového člověka k „svobodnému a nebojácnému vznášení se nad lidmi, 

obyčeji, zákony a tradičním hodnocením věcí“
69

, což připomíná jeho metafory týkající se 

svobodného ducha. Zároveň takový stav přináší člověku radost.  

 

3.1.2 Radost 

 

Radost Nietzsche zmiňuje mnohokrát. Je většinou vykoupena odříkáním a 

odpoutáním se od tradičního života, je spojena se svobodou, s osvobozením se, 

s vítězstvím a prodělanou změnou. Radost je emoce, která následuje po úspěšné 

transformaci člověka. Je tím pádem ale spojena se samotou, opuštěností, člověk ji 

v Nietzscheho podání často prožívá sám. I svobodný duch ale touží mít s kým sdílet svůj 

osud, hledá své druhy, další svobodné duchy, hledá příležitost, jak svou radost prožívat 

s ostatními.  

Kromě této velkolepé radosti zmiňuje Nietzsche radost i jako určité životní 

pozitivní nastavení, životní lehkost. „Čím je duch radostnější a jistější, tím více se 

odnaučuje člověk hlasitému smíchu, naproti tomu v něm ustavičně pramení úsměv 
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duchovní, známka jeho údivu nad bezpočtem skrytých příjemností dobrého bytí.“
70

 Radost 

spojuje s moudrostí, s životním klidem a rovnováhou. Jen málokdo dnes dokáže žít 

radostně a pokojně sám se sebou. Přesto je právě v tom obrovská hodnota. I život 

v Nietzscheho pojetí tak může být radostný a mnohdy příjemný. Je to ale radost, která 

pramení z prozření, poznání, pochopení, které vede člověka k povznesenému pocitu 

lehkosti života, života, který ztratil své povinnosti a okovy.  

Životní radost zmiňuje Nietzsche i ve spojitosti s uměním. Umění učilo člověka dívat se na 

život, ať byl jakýkoli, se zájmem a dokonce s rozkoší, vzbuzovalo v něm pocit, že život je 

dobrý!
71

 A to s určitým odstupem, kdy člověk sleduje život bez přehnané účasti. Nelpí na 

sobě. Zároveň umění přináší „rozmanité a intenzivní životní radosti“
72

.  

 Svobodný duch smí dokonce říci, že „žije kvůli radosti a žádnému jinému cíli“.
73

 

Svobodný život sebou nese radost, svobodný život je radostný.  

 Radost souvisí i s vyšší kulturou. Člověk vyšší kultury „překypuje sdílenou radostí, 

všude si získává přátele, vnímá vše rostoucí a vznikající s láskou, těší se z poct a uznání 

druhých…“
74

 Nezáleží tak jen na naší radosti, ale i na tom šířit radost dále. Dělat radost 

druhým. Člověk se zbavuje náboženské představy vykoupení a života po životě, zůstává 

mu jen jeho současný život, jediný život, který může prožít v radosti. A ačkoli Nietzsche 

odmítá štěstí a spokojenost jako cíl života, rozhodně o ně nechce život ochudit. Naopak, 

čím bohatší život tím lépe. A radost je nastavení, ve kterém si člověk vychutnává a užívá, 

oceňuje život, sebe i druhé.  

Nietszche vyzdvihuje duchovní radost a plodnost. Svobodný duch si tak 

nepochybně dokáže užívat svého poznání a svých životních cest. Není zkostnatělou ani 

trpící figurou. Jeho utrpení je produktivní a vede ke svobodě a k radosti, zároveň je ale 

jeho radost i svoboda často zabarvena smutkem, protože si je vědoma příliš mnoha 

okolností, o to je ale hlubší.  

Ostatně moudrost, jak už bylo zmíněno, popisuje Nietzsche jako „mírný sluneční svit stálé 

duchovní radosti“
75

 a „…radostná vážnost a moudrost plná šprýmů, jež tvoří nejlepší stav 

lidské duše…“
76
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S radostí souvisí i pojetí štěstí. Je to něco, o co usilujeme, ale dosáhnout ho 

nemůžeme. Jsou pro nás vyhrazeny okamžiky štěstí, ale ne dlouhodobý stav štěstí. A podle 

Nietzscheho je to tak dobře. Člověk potřebuje k životu problémy, potřebuje zaměstnávat 

hlavu, ve chvílích, kdy štěstí nebo spokojenost trvají příliš dlouho, začíná se člověk nudit. 

Člověk nemůže dosáhnout trvalého štěstí, ale může si přivlastnit způsob života a 

přemýšlení, který ho učiní spokojeným.  

Radost má blízko i k dobru, k potřebě, aby radost cítili i druzí, k tomu, aby se 

člověk staral o své okolí a snažil se jej učinit dobrým. Vzbuzuje a posiluje v něm ctnosti. 

Radost má obohacující a léčivé síly.
77

 A dokonce se nás v prožívání radosti zmocňuje pocit 

dokonalosti. Lehkosti. Odpoutanosti. Povznesenosti…což jsou mimo jiné i pocity, které 

svobodný duch zažívá ve své svobodě a v jejím nabývání.  

Jako „velkou trinitu radosti“
78

 Nietzsche označuje klid, velikost a sluneční svit, 

tedy povznesení, uklidnění a vyjasnění. Radost se tak prolíná se všemi výše i níže 

zmíněnými tématy. 

Radost Nietzsche zasazuje i do historického kontextu a domnívá se, že dřívější 

kultury, především staří Řekové, byly radostnější, radostí se snažily vyhnout 

nepříjemnému, překrýt to, změnit v příjemné, radost vyhledávaly a oslavovaly při všech 

příležitostech. Dnešní doba se více zaměřuje na odstranění nepříjemného, neumíme se tak 

tolik radovat, ale umíme se „méně rmoutit“, hledáme příčiny utrpení a bolesti a „možná jen 

budujeme základy, na nichž pozdější lidé vztyčí opět i chrámy radosti.“
79

 

Nietzsche dokáže být kouzelně poetický, když popisuje zážitky svobody a chvíle 

radosti. Spojuje je s metaforou tance, letu, čistoty, světla. Stejně tak jako zní velké 

odpoutání jako Nietzscheho zpověď ohledně prožitých strastí, i jeho popisy radosti a 

svobody zní jako velkolepá charakteristika šťastných okamžiků, které jej naprosto 

okouzlily a zapůsobily na něj. Měli bychom mít na paměti, že život si máme užívat a 

máme se z něj radovat. Jak jen to jde.  

Radost je také přichystána pro budoucí generace a to ještě ve větší míře než pro nás, 

souvisí samozřejmě s vyšší kulturou a s tím, že člověk přestane oddělovat hlavu a srdce, 

přestane nenávidět a trestat, uvolní se mu tak ruce a bude žít volněji a svobodněji. 
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Ve vší svobodě, nevázanosti a výlučnosti, které svobodný duch dosahuje, se ale 

skrývá i nebezpečí obyčejné pýchy. Když se svobodný duch začne považovat za něco 

nadlidského a přestane se sám na sebe dívat kriticky, ztratí svou pracně nabytou svobodu a 

lehkost. (což má opět společné s géniem) Neustálé přehodnocování a kritické posuzování 

provází svobodného ducha na každém kroku. Svobodný duch si musí být vědom toho, čím 

vším prošel, co vše musel udělat, jaký je jeho původ a jakou úlohu hrály šťastné 

okolnosti.
80

 I svobodný duch tedy potřebuje určitou pokoru a skromnost.  

A musí být podezřívavý vůči sobě samému. Podezřívavost byl jeden z prvních pocitů, 

který jej vedl k vymanění se z života vázaných duchů. Podezření má pro Nietzscheho 

velký význam. Umožňuje nám pochybnosti a následnou změnu a přehodnocení. Ale 

zároveň podporuje kritické myšlení a nedůvěru, která vede k prověřování a vlastnímu 

názoru. Ten je nutný i ve vztahu k sobě samému. Nietzsche je podezřívavý vůči každému, 

kdo sám sebe vyvyšuje a oslavuje. Každý, kdo je si vědom svých předností, tak stojí na 

hraně sebeuvědomování a přeceňování se. Svobodného ducha nevyjímaje.  

S tím souvisí i Nietzscheho myšlenka nebrat se příliš vážně. To znamená 

uvědomovat si okolnosti, které na nás působily a působí, dějinnost a vývoj, nutnost a 

nevinnost lidského jednání. Nebrat se příliš vážně zároveň umožňuje lehkost a svobodu, 

nelpění na tradicích, dává prostor pro změnu a proměnlivost každého člověka. Pro poznání 

má větší cenu naslouchat různým situacím a řídit se podle nich, nezůstat strnulý. 

Zmíněná pýcha není ovšem jen neřestí. Je zároveň hnacím motorem. Ne nadarmo se 

jí říká „hřích vědoucích“
81

 Vede člověka k hrdosti nad vlastními myšlenkami, kterých si 

cení a považuje si jich, vidí za nimi svou práci, úsilí a překonané omyly. Což mimo jiné 

podporuje intelektuální svědomí, které ještě zmíním.  

 

3.1.3 Vyšší kultura 

 

Svobodný duch je jen postavou určitého historického období, nemá být a ani 

nemůže být prototypem nadčasového ideálního člověka, je pevně spojen se způsobem 

myšlení, vnímání, cítění a souzení své epochy. A ta bude jednou překonána a s ní i 

svobodný duch. Přijde doba, kdy budou potřeba jiné vlastnosti a schopnosti. 
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S tím jistě souvisí Nietzscheho pojetí vyšší kultury nebo také „nové vědomé 

kultury,“
82

 kterou jsem už několikrát zmínila. Vyšší kultura vytváří lepší podmínky pro 

„lidi, jejich výživu, výchovu i hospodárné spravování Země jako celku“.
83

 Je pro ni potřeba 

pokrok, ekumenické cíle, prolínání kultur,
84

 zbavení se pomlouvačného i zkrášlujícího 

pohledu na svět.
85

 Vyšší kultura „se má podobat „smělému tanci, tanci, ke kterému je 

potřeba mnoho sil a pružnosti. Tanci, který spojuje přísné a ryzí poznávání a zároveň 

udává takt poezii, náboženství a metafyzice a vidí jejich moc a krásu“
86

 Vyšší kultura 

oceňuje malé a nenápadné pravdy, dokáže být skromná, střízlivá a prostá. Její vyjadřování 

není honosné a excentrické, zakládající si na pozlátku, ale je hutné a výstižné. Vyšší 

kultura je prostředí, které je naladěno na nově vznikajícího člověka a jeho specifika.  

Člověk je dědicem předchozích kultur. Kultury minulosti byly mnohdy založeny na 

násilí a krutosti, které dnes odsuzujeme, ale nemůžeme se jich vzdát a vycházet jen z námi 

vybraných a schválených historických momentů. K tomu, aby se naše současná či budoucí 

kultura změnila, je potřeba postupně změnit způsob myšlení
87

 a ne se pokoušet jen uměle 

přerozdělovat domnělou, současnou, moderní spravedlnost mezi jiné příjemce. Je potřeba 

změnit nespravedlivé smýšlení ne jen nespravedlivé poměry. Nespravedlivé smýšlení bývá 

zakořeněno jak v představách ovládajících, tak ovládaných. 

Nietzsche je zastáncem rozdělení společnosti. V aforismu Kultura a kasta
88

 tvrdí, 

že kultura potřebuje kastu pracujících a kastu zahálčivých, neboli kastu nucené práce a 

svobodné práce. Opět se tady opakuje motiv zahálky, která vede k produktivnosti a 

originalitě myšlení a ke svobodě jako prostoru pro přemýšlení. Zároveň je ale svobodná 

práce spojena s větším přehledem a uvědoměním, její členové jsou tak náchylnější 

k utrpení a mají mnohem větší úlohu. V aforismu Moje utopie
89

 přichází Nietzsche 

s představou citlivých jedinců, kteří „trpí ještě i při největším ulehčení života“ a jedinců, 

kteří jsou otupělí a utrpení jim tolik utrpení nepřináší. Pro tyto jedince by vyhradil tvrdou 

práci a životní nouzi. Rozdělení společnosti by podle Nietzscheho rozhodně mělo být 

propustné a založené spíše na osobních dispozicích než na rodové příslušnosti. Ani tu ale 
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nevylučuje, neboť vznešené rody si sebou nesou svou vznešenost z pokolení na pokolení, 

zůstává v nich schopnost rozkazovat a vést.  

Do tohoto schématu bychom mohli zasadit vázané duchy jako příslušníky pracující kasty a 

nevázané a svobodné duchy jako příslušníky svobodné práce. Vázaní duchové jsou tak pro 

společnost zapotřebí i z čistě praktického hlediska nutnosti manuální práce. Nietzsche jim 

v tomto kontextu připisuje určitou necitelnost a nevědomost, díky které pro ně tvrdý život 

není utrpením, naopak bolesti ducha „zahálčivých svobodných“ jedinců jsou pro něj na 

stupnici krutosti mnohem náročnějším stavem. Většina lidí podle něj život snáší a příliš 

nad ním nedumá, tito lidé ze sebe nevystupují a život se jich tak vlastně přímo nedotýká.  

 Svou vlastní dobu a kulturu považuje Nietzsche za určitý provizorní stav.
90

 Staré 

kultury ještě neodezněly a nové se jen pozvolna a potichu hlásí o slovo. Což vyvolává 

dojem chaosu a nedůvěry. V tomto bodě je ale Nietzsche optimistický a přesvědčený o 

tom, že se nesmíme nechat odradit a vzdát se, přechod ze starého na nové je pozvolný, 

mnohdy váhavý a nejistý, protože se ještě nezbavil starých návyků a ještě si nepřisvojil 

nové, ale je to jen fáze dlouhodobého vývoje.  

S tím souvisí i nutnost srovnávání a vybírání. Dnešní doba se rozhoduje, co si ponechá a co 

zapomene a čeho se vzdá. Zná předchozí kultury i ty dnešní, má k nim blíž než kdy dříve, 

ale nemůže je uchovávat všechny, musí se posunout dále. Dnešek je „věk srovnávání“.
91

 

Současná kultura má stále tendenci pohrdat přítomností a sebou samými, Nietzsche ji 

charakterizuje jako bezuzdnou a zároveň chladnou, jako žádostivou a zároveň s vystydlým 

srdcem, jako hlučnou kulturu, která chce být slyšena a ne pochopena.
92

 Působí na něj 

nedůvěryhodně, vychloubačně, nervózně, mihotavě a vířivě.
93

 Nevidí v jejím jednání sílu, 

pevnou ruku, jistotu, jen chabý pokus o nápodobu a velké činy.  

Už jsme zmínili Nietzscheho kritiku přílišné činorodosti a nedostatečné ocenění zahálky. 

S tím souvisí i to, že dnešní člověk prožívá příliš mnoho věcí, příliš často, ale bez 

přemýšlení, promýšlení a zpětné reflexe.
94

 I prožitky by se tak nejspíše daly nazvat 

„mihotavými a vířivými“, povrchními nebo naopak příliš dusivými. Málo je bohužel 

takových, kteří dokážou z mála udělat mnoho, naopak mnoho takových, kteří z množství 

udělají málo, místo aby ze sebe a ze světa vytvářeli něco, „vytvoří ze světa nic“.
95
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Stejně tak jako prochází velkými změnami celá dnešní doba, i jednotliví lidé jsou zmítáni 

příliš mnoha příliš rozmanitými vnitřními změnami.
96

 Jsou mnohem duchovněji založení 

než lidé kdy dříve, jejich smysly jsou intelektuálnější, „ustavičně se prohlubuje říše 

niterné, duchovní krásy“
97

 Což přináší jak rozšíření života, tak i vnitřní boje, které teprve 

musí být vybojovány.  

Z každé doby si ale odnášíme poučení, které se postupně vstřebává jak do jednotlivců, tak 

do celých národů a epoch.
98

 Všechna selhání a omyly tak slouží budoucí větší pravdivosti.  

Právě vidinu dlouhodobého vývoje a cíle by měl mít na mysli svobodný duch, který by měl 

„ukazovat cesty a cíle kultury“
99

 Schopnost udávat směr je známkou velikosti. Ale stejně 

tak je zapotřebí mít následovníky a svůj vliv tak rozšiřovat. Svobodný duch tak musí umět 

zaujmout. Neměl by zůstat osamělým poutníkem ve svém vlastním povzneseném světě. 

 Zároveň se ale dnešní doba může těšit ze všech dob minulých.
100

 Je jim ještě 

dostatečně blízko, takže může vychutnávat jejich plody, ještě v nás doznívá a rezonuje 

náboženství i metafyzika a rozumíme tak dřívějšímu umění a myšlení možná lépe, než 

budoucí generace. A lépe, než rozuměly předchozí kultury sobě navzájem, máme totiž 

lepší přehled, více informací, svět je propojenější. Zároveň stále rozumíme potřebám, které 

vedly k nutnosti náboženství. Stále jsou nám blízké a nepodařilo se nám jich zbavit, což je 

další úkol. 

Kromě toho je dnešní doba příslibem dob příštích. „Vzhledem k budoucnosti se nám poprvé 

v dějinách otevírá nesmírný daleký rozhled lidsko-ekumenických cílů obepínajících celou 

obydlenou zemi.“
101

 A tím, že se zbavujeme Boha, bereme odpovědnost na svá bedra a celá 

obydlená země je tak v rukou člověka, který má moc a sílu ji utvářet. Dnešní doba je tak 

určitým mezníkem, přelomem, dělicí čárou, která je sice chaotická a zmatená, ale snaží se 

postavit na vlastní nohy a jednoho dne se na nich naučí chodit.  

Nietzsche několikrát zmiňuje „ekumenické cíle“ kultury. Celý obydlený svět se tak má 

snažit o spolupráci. Nejen západní kultura. Nietzsche není zastáncem tradic, kultura tak 

podle něj nemá slepě uchovávat své prvky, musí se neustále modernizovat, posouvat, 

přizpůsobovat potřebám. To neznamená nečerpat z tradic, nevážit si jich, ale měly by 

sloužit životu.  
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 Vývoj kultury přirovnává Nietzsche k odlévání zvonu.
102

 Všechny omyly, 

nepravdy, krutosti, násilí, „neomezené rozpínání jednotlivých já a národů“ musí nejprve 

ztuhnout, aby mohla být forma vyjmuta a aby zůstal jen plášť z kvalitnějšího a čistšího 

materiálu. K tomu, aby mohla být forma odstraněna, je ale zapotřebí, aby si společnost 

v co nejširším a nejobecnějším měřítku přivlastnila ušlechtilejší jednání, smýšlení a pudy, 

aby byla schopna fungovat bez opory metafyziky a náboženství. Tento čas zřejmě podle 

Nietzscheho ještě nepřišel, jeho příchod je ale v dohledu. Stejně jako už vidí přicházet 

svobodné duchy, musí vidět přicházet i vyšší kulturu, která je se svobodnými duchy úzce 

spjata.  

Vyšší kultura klade vyšší nároky i na výchovu. Ta bude muset být schopna připravit 

člověka na život v rozmanitosti a různorodosti, aniž by ho připravila o jeho vlastní 

celistvost a jednotu, tak, aby „mohl melodii zároveň vést a jako melodie doprovázet.“
103

 

Důležitým momentem tak bude hledání rovnováhy mezi nároky kultury a společnosti a 

vlastním pohledem na svět. Ideální by byla kultura natolik silná, aby mladé lidi strhla s 

sebou. Aby je vedla a směrovala.  

Jako podstatný bod zmiňuje Nietzsche důležitost dlouhodobé perspektivy. K té dříve 

přispívala metafyzika a náboženství. Dnes se lidé příliš zaměřují na svůj život a nedívají se 

za něj. Jednou z možností jak si uvědomit „důležitost cílů přesahujících individuální délku 

života“
104

 je mít syny (Nietzsche nemluví o dětech, nestojí o dcery, ale pouze o syny). To 

znamená myslet i na jejich život a tím pádem více do budoucna.  

K budování vyšší a nové kultury patří mimo jiné i dobrosrdečnost, vlídnost, 

zdvořilost, laskavost.
105

 Vlídnost Nietzsche dokonce označuje za „všudypřítomný lék“
106

 a 

za „ustavičné šíření lidskosti, ze kterého vše roste“, za projev „přátelského smýšlení ve 

vzájemném styku, pousmání očí, stisk ruky…“
107

 A všechny zmíněné postoje 

charakterizuje jako oplývající mohutnou silou, která patří k těm největším. Moudrý člověk 

se k ostatním chová přívětivě a jedná s nimi jako s rovnými. A moudrost se mimo jiné 

pozná i tím, že člověku ubývá žluči, to znamená, že je vůči okolí naladěn smířlivěji a 

chápavěji, nenechá se vytočit a nepodléhá návalům negativních emocí.  Další vlastnosti, 
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které by Nietzsche přál budoucím pokolením, jsou například „vznešenost, neschopnost 

závisti, půvab a grácie srdce, nezlomná mužnost, svoboda pod zákonem, klidný a vyjasněný 

niterný život“.
108

 Jako další důležitý prvek zmiňuje vkus. Jen díky vkusu se člověk může 

stát moudrým.
109

 Vkus nám určuje, na co se zaměřit, co ocenit, čemu věnovat pozornost a 

utváří tak naši osobnost.  

Zdůrazním jen, že Nietzsche zmiňuje „svobodu pod zákonem“. Určitě tak nestojí o 

anarchii. Život ve společnosti potřebuje pravidla a ta se musí dodržovat, musí být funkční a 

užitečná. Ale člověka nemají svazovat, nemají mu ubírat svobodu, nemají ho zotročovat a 

zbavovat zodpovědnosti za vlastní život. Mají nastavovat mantinely, ve kterých se naopak 

může člověk svobodně projevovat a realizovat.  

Stejně tak ale Nietzsche neopomíjí vše „hmotné, malé, nízké, zneuznané, slabé, 

nedokonalé, zdánlivé ba i zlé a strašlivé“
110

, stejně jako potřebujeme náboženství, 

metafyziku a umění, potřebujeme i tento „hrozivý základní, hluboký bas, bez něhož by 

nemohla vzniknout melodie“.
111

 Je však potřeba činit ho stále neaktuálnější a snad ho 

vnímat také jako „matku kojnou“, které musíme odrůst. Nebo jako hnojivo, z kterého 

můžeme čerpat a můžeme jej využít.  

 K vyšší kultuře patří i život v míru. Nietzsche na mnoha místech zmiňuje válku 

jako prostředek k růstu. Každý rozvoj a nárůst potřebuje předcházející oslabení, které 

mobilizuje síly. Ve válce a v násilí tak vidí přínos. I výchova má být tvrdá, i v ní má 

dočasná slabost své místo. Stejně tak nemoc je oslabení, které pokud je využilo, po 

překonání vydá své plody. I zlo je mnohdy jen novým prostředkem vývoje. Nicméně 

dnešní doba, která je založená na ozbrojených státech a tím pádem „ozbrojeném míru“
112

, 

kdy jeden stát nevěří druhému a tiše vyčkává, je plná nedůvěry a „nemíru smýšlení“
113

. 

Důvěra ale prospívá tělu i duši. Kdežto neustálá nejistota a „nemírové smýšlení“ přináší 

nenávist, bázeň, neustálou podezřívavost. Což jsou vlastnosti, které nejsou slučitelné 

s vyšší kulturou a nejsou vlastní ani svobodnému duchu. Svobodný duch naopak jako své 

heslo smí říci „Mír kolem mne a zalíbení ve všech nejbližších věcech“.
114
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 Stejně jako je s moudrostí spojená radost, je s ní spojena i vyšší kultura. Její 

nejvznešenější ctností je právě moudrost. Chytrost je jen jejím předstupněm, ke kterému 

má směřovat. Moudrost je vědomí nezodpovědnosti veškerého lidského chování.  

 Už když Nietzsche používá výrazu „vyšší“ naznačuje, že vyšší kultura bude 

vycházet z té nižší. Vyšší kultura tak nemůže stát samostatně. Už z jejího názvu jasně 

vyplývá, že musí mít z čeho vycházet, o co se opírat, co převyšovat. Nižší kultura jsou 

základy, bez nichž se ta vyšší neobejde. Označení nižší tak nemá být hanlivé či odsuzující. 

Nižší kultura je předchůdcem, který má být překonán. Pouze v případě, že překonána a 

překonávána není, když se stává překážkou a brzdou, dostává se jí negativního zabarvení. 

Kritika je potřeba v každé době a změny probíhají neustále, mnohdy přirozeně a 

spontánně, možná až nepozorovaně, přichází ale i momenty, kdy je potřeba radikálnějšího 

postupu a plošnějších a větších, výraznějších změn. Změn, o které se musí člověk zasadit. 

A to jsou chvíle pro svobodného ducha a pro vychovatele. Mají samozřejmě působit 

neustále, ale ve zlomových dobách jsou obzvláště potřeba. Mají usměrňovat přechod, 

udávat mu směr, navigovat. Svobodní duchové se ostatně objevili jako předchůdci změny, 

jako první vlaštovky, jako určitý most mezi oběma kulturami.  

 

3.1.4 Nezodpovědnost a nevina  

 

V aforismu 39 Nietzsche tvrdí, že „nikdo není zodpovědný za své činy, nikdo za 

svou bytnost, soudit znamená být nespravedlivý.“
115

 Můžeme na svém jednání „obdivovat 

sílu, krásu, plnost, avšak nesmíme v něm spatřovat žádné zásluhy…“
116

 „Všechno je 

nutnost – tak praví nové poznání: a toto poznání samo je nutnost. Všechno je nevina: a 

poznání je cesta k nahlédnutí této neviny.“
117

 Nahlédnutí takové nezodpovědnosti může být 

bolestné, ale opět se jedná o „porodní bolesti“, první krok, jak se z lidstva morálního stane 

lidstvo moudré.
118

 „Zděděný návyk mylného hodnocení, milování a nenávidění v nás sice 

nadále vládne, ale pod vlivem rostoucího poznání bude slábnout: na téže půdě se v nás 

pozvolna ujímá nový návyk, návyk chápat, nikoli milovat a nenávidět, návyk nadhledu, a za 

tisíc let bude možná natolik mocný, aby vlil lidstvu sílu rodit člověka moudrého, nevinného 
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(neviny si vědomého) stejně často, jako dnes rodí člověka nemoudrého a vědomého si viny 

- to znamená nutný předstupeň, nikoli protiklad člověka moudrého.“
119

  

V celém textu kladu důraz na zodpovědnost člověka za jeho vlastní život a na 

nutnost umět posuzovat vlivy, které na sebe nechá působit. Zodpovědnost a souzení jsou 

pro člověka nezbytné. Nietzsche o nich ovšem mluví ve dvou rovinách. Ta první je 

hluboce bytostná. Člověk ve své podstatě není ani dobrý ani zlý, je takový, jakým se 

z nutnosti vývoje stal a stává. Nezodpovědnost člověka pak tkví v nemožnosti vymanit se 

z toho, že je člověkem, v nutnosti přijmout celý svůj vývoj a svou historii, se všemi omyly, 

které na něj doposud působily a stále působí. Ukazuje také člověka spíše jako 

sebestředného tvora s omezenou schopností dohlédnout své činy než ďábelskou bytost 

s promyšlenými a zlými úmysly.  

Pojmy nezodpovědnost a nevina jsou pevně spjaty s morálkou a morálním souzením. Bez 

nich je nelze myslet. Ve chvíli, kdy postupně a pečlivě zkoumáme lidské motivy, dojdeme 

k tomu, že člověk nemohl jednat jinak, než jednal, jednal nutně podle svých možností, 

schopností a podmínek. Pokud jeho jednání či jeho osobu chceme posuzovat, 

neposuzujeme jeho, ale dopady, které má na nás, což je rozdíl. Lidské pocity a hodnoty 

jsou vzniklé, mají svůj původ a svůj vývoj. Člověk není dobrý nebo zlý sám o sobě. Dobro 

a zlo samy o sobě totiž neexistují. Vždy jsou vázány na naše hodnocení, na kontext, na 

zvyk, na užitek. „…ať člověk činí cokoli, vždy činí dobro, tj. to, co se mu zdá dobré 

(užitečné), pokaždé podle stupně svého intelektu, podle míry své rozumnosti.“
120

  

Když Nietzsche mluví o nezodpovědnosti a nevině, brání se především označování 

„dobro“ a „zlo“ o sobě. Člověk může jednat spíše nevhodně či hloupě než zle. Opět se tak 

vymezuje proti metafyzice a náboženství. Snaží se odkrýt významy hodnocení dobrého a 

zlého a ukázat, že jsou proměnlivé, závislé na době. Nechce tak zbavit člověka 

zodpovědnosti za jeho vlastní život, ale zodpovědnosti za jeho podstatu, kterou mu 

určovalo náboženství jako hříšnou. 

„Tak jako miluje dobré umělecké dílo, avšak nechválí je, protože ono za sebe nemůže, tak 

jako stojí tváří v tvář rostlině, tak musí pohlížet na jednání lidí i své vlastní.“
121

 „Při 

pohledu na vodopád se domníváme, že v nespočetných ohybech, zákrutech, zlomech vln 

vidíme svobodu vůle a libovolnost, avšak všechno zde je nutné, každý pohyb matematicky 
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vypočitatelný. Tak je tomu i u lidského jednání.“
122

 Nietzsche tak vlastně zdůrazňuje a 

vyzdvihuje roli situace. I proto je pro něj tak důležitá kultura a vyšší kultura. Ta totiž 

vytváří vhodné, stimulující prostředí. Ve chvíli, kdy člověk neposuzuje člověka jako 

dobrého a zlého, přistupuje k němu jako k proměnlivému, nechává mu prostor vyvíjet se a 

měnit se, dává mu prostor experimentovat. Učí se také být pozornější k situaci a vnímat ji 

v její jednotlivosti i v kontextu, přemýšlet nad ní. Místo požadavků typu „buď hodný“, 

„chovej se slušně“ by tak mohl říkat „chovej se adekvátně situaci“, tedy nejprve situaci 

zhodnoť a potom se podle toho zařiď. Může se to zdát jako drobná změna, ale podle 

Nietzscheho mění celé vnímání sebe sama. Dává člověku zodpovědnost za sebe samého 

v konkrétních případech, ale osvobozuje ho z představy hříchu a zla. Dává mu možnost 

dobro vytvářet a ne se mu snažit dostát. Vybízí k jednání a ne k pasivitě. Je rozdíl, jestli se 

člověk snaží dostát abstraktní představě dobra, prostě proto že se to tak má, jestli se snaží 

chovat mravně, slušně, dobře, nebo jestli se snaží chovat se rozumně, vhodně, 

užitečně…Už toto jazykové rozlišení ho totiž nutí více si uvědomit, co svým jednáním 

zamýšlí, je to poctivější formulace, která vede k jasnějšímu cíli a neschovává se za pojem 

dobra. Nietzscheho pojetí neviny a nezodpovědnosti je tak jeho potřebou poctivějšího, 

pravdivějšího přístupu k životu. Jeho očištění od náboženských představ a obecně od 

představ, které nemají obsah a význam. Náboženství, metafyzika i umění se snaží člověka 

utěšit a ulevit mu, Nietzsche vlastně jako úlevu pro mysl člověka přináší právě vědomí 

nezodpovědnosti a neviny. Volí tak ale opačný prostředek, místo aby zakrýval vše špatné a 

trýznivé, odhaluje to a ukazuje, že to nejhorší jsou naše falešné a přehnané představy. 

Ukazuje tak to, co považujeme za špatné a zlé jako nepochopené, zneuznané, mylné, 

špatně interpretované. A tím pádem jako něco, s čím se buď nemusíme trápit (zpytovat 

svědomí, prosit o odpuštění, očerňovat se), nebo co lze změnit. Ačkoli tak nezodpovědnost 

a nevina zní na první pohled velice radikálně, znamenají spíše velice jemné, až delikátní 

změny v přístupu k životu. A stejně jako u ostatních Nietzscheho myšlenek mají za cíl 

pozvednout člověka, osvobodit ho, vést k lepšímu pochopení života.  

Tento přístup k životu umožňuje svobodnému duchu lehkost pohledu a nadhled. 

Osvojuje si princip nebrat si věci osobně. Vnímat se jako součást celku, své doby, určitého 

stupně vývoje. Umožňuje radost a uvolněnost.  

Když Nietzsche mluví o vyšší kultuře, moderní duši, nevině a nezodpovědnosti, 

svobodném duchu, nežádá radikální kroky ve smyslu popření, očernění a zapomenutí 

                                                 
122

 Tamtéž, str. 75 (106). 



38 

 

minulého a tedy špatného. Žádá mnohem jemnější přístup, pozvolnější. Žádá, aby člověk 

pochopil minulé (náboženství, metafyziku, nižší kulturu) jako významuplné, ale 

nedostatečné. Žádá, aby se člověk naučil vidět chyby a dále s nimi pracoval a odstranil je, 

ale zároveň si byl vědom, že z nich vychází a že ho formovaly. Potřebuje, aby člověk 

pochopil koncept „smysluplných omylů“. Aby nahlédl dlouhodobé formování člověka a 

vymanil se z něj, každý sám za sebe. Potřebuje zjemnit vědomí a sebevědomí člověka, aby 

bylo schopné vnímat drobné manipulativní techniky náboženství, morálky, umění. To ve 

výsledku přinese radikální změnu, ale ta začíná jemnými nuancemi našeho uvažování. A to 

je samozřejmě formováno výchovou a kulturou. 

 

3.1.5 Poctivost 

 

Nietzsche požaduje po člověku nejen obrovskou zodpovědnost za jeho jednání a 

myšlení, ale vyžaduje i jejich přijetí. Ztotožnění se s nimi. Musíme se „vložit do svých 

činů“
123

, „stát se nutným řetězcem kruhů kultury“
124

. Když člověk trpí nabytým poznáním 

a když nadále i přes své utrpení poznává, vytrhává zažité představy sám ze sebe, ze svého 

těla a své duše
125

, „k podstatnému dojdeme tím, že se podstatným staneme“.
126

 „Vše viděné 

a prožité po přivtělení“
127

 musíme žít „ze sebe ven, v činech a dílech“.
128

 „…úkol se chce 

stát tělem a přijít na svět“
129

 Nietzscheho přirovnání jsou fyzická, tělesná, ne jen abstraktní 

a metaforická. Člověk musí své jednání a myšlení natolik zautomatizovat, aby bylo jeho 

přirozenou součástí. A zautomatizování se zapisuje hluboko, stává se zvykem, normou. 

Aby se mohla kultura vyvíjet, musí se měnit její nejhlubší normy a zvyky, musí být 

přehodnoceny a zmodernizovány, přetvořeny.  

Aby Nietzsche vůbec mohl vznášet nárok na přehodnocování hodnot, potřebuje 

nějakou záruku, že nebude svévolné, libovolné, že nebude sloužit soukromým účelům. 

Touto zárukou je pro něj poctivost. Pokud člověk nemá poctivý přístup, nedokáže si 

přiznat své omyly, uvědomit si své touhy a oprostit se od nich, nemůže dostát 

Nietzschovým nárokům.  
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To vše má navíc činit vznešeně, hrdě, sebevědomě. Cesta člověka vede přes nepodařené 

pokusy a přes omyly, často přes nepochopení okolí, ale vznešený člověk se sám za sebe 

nestydí a poctivě pokračuje dále.  

S poctivostí mu pomáhá „intelektuální svědomí“
130

 či „intelektuální charakter“
131

, 

schopnost vyhýbat se svodům pohodlí, metafyziky, náboženství a umění. Schopnost či 

přístup připisovat vlastním myšlenkám sílu, která nás dokáže ovlivňovat a posuzovat. Naše 

myšlenky jsou potom vysoce ceněné, protože ukazují na náš charakter, na nás samotné a 

my se tak snažíme mít v nich pořádek a prověřovat si je. Mnohdy s nimi dokonce 

zacházíme jako se sobě rovnými, jako se „svobodnými duchovními osobami“.
132

 Což opět 

přispívá k zodpovědnému přístupu k nim. Ne každou myšlenku si tak pustíme k tělu, 

pečlivě si vybíráme, o čem přemýšlet a jakým způsobem. Ostatně to, čemu se vyhýbáme, 

nás formuje mnohdy více než to, čemu se věnujeme. Umět se zdržet nebezpečných či 

zbytečných myšlenek, stejně tak jako jednání, je základem plodného uvažování a vývoje. 

„Náš charakter je ještě více určován nedostatkem jistých zážitků než tím, co zažíváme.“ 
133

  

 Odpovědnost svobodného ducha je jeho odpovědí a reakcí na otázky, se kterými se 

potýká. Je to potřeba reagovat na ně a to co nejvíce uspokojivě. A nejde jen o odpovědi na 

otázky ostatních, ale především na ty vlastní, které nemůže a hlavně nechce obcházet. Jde 

o jeho vlastní vnitřní dialog, ve kterém si nemůže lhát, musí věřit sám sobě a svým 

odpovědím. Musí mu připadat dostatečné nebo alespoň nejlepší možné jaké má. Potřebuje 

být důvěryhodný sám před sebou. Tady začíná jeho poctivost. Intelektuální i ta v jednání. 

Je to přístup, který je vlastní „moderní duši“. Ta se nezodpovídá bohu, nemá žádného 

garanta. Je zaměřená sama na sebe, je zvědavá a hloubavá. A není určena jen vnějšími 

věcmi, ale snaží se o své vlastní sebeurčení.  

 

3.1.6 Svobodný duch a génius 

 

Už vícekrát jsme narazili na paralely mezi svobodným duchem a géniem. Nietzsche 

mluví hned o několika typech géniů. Génius umění, poznání, génius morální. 

V mimořádných případech o kombinaci. Stejně jako svobodný duch potřebuje génius 

vzory a vychovatele, šťastné okolnosti a vlastní úsilí, vytrvalost, energii, důvtip, nezdolnou 
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sílu. Není na něm nic zázračného. Stejně jako svobodný duch je vnímavý a pozorný, 

používá obdobné postupy a způsoby přemýšlení. Jeho zájem je však zaměřen úžeji. 

Schopnosti génia se projevují v jednom konkrétním poli. Svobodný duch je naproti tomu 

spíše celkový přístup k životu, styl života. Nietzsche přímo tvrdí, že vznik svobodného 

ducha je speciálním případem vzniku génia.
134

 Svobodný duch i génius jsou figury, které 

se vymanily z vázanosti na tradicích. Svobodný duch úplně, génius ve svém poli.  

Oba se také vytrhli z každodenního života. Génius je zanícen pro svou činnost. 

Stejně tak svobodný duch. Jsou pohlceni svým přesvědčením, svým způsobem života. 

Netýkají se jich všední starosti, vykračují z běžného života. Je to moment, který jim 

dovoluje věnovat se naplno svým záležitostem, dosahovat v nich pozoruhodných hloubek a 

šířek. Ale za cenu určitého vyloučení, vyčlenění, většího či menšího.  

 

3.1.7 Svobodný duch a mládí 

 

Jak už jsem zmínila výše, Nietzsche oceňuje vytrvalou práci na sobě samém. Stát se 

svobodným duchem stojí mnoho sil ale i času. Vůči mládí je Nietzsche především 

shovívavý. Vidí v něm potenciál, kterého ale člověk plně dosahuje převážně až ve starším, 

zralejším věku. Ostatně výraz „zralost“ používá Nietzsche velmi často. Schová se do něj 

jak klid a vyrovnanost, které člověk postupně získává, tak prožité zkušenosti a jejich 

reflexe. Mladý člověk je podle Nietzscheho příliš rozjívený a netrpělivý, vše chce hned a 

rychle, proces vznikání se snaží všemi prostředky uspíšit a to i když ještě nedorostl 

vyššímu stupni poznání. Oceňuje „umění přepjatosti, rozruchu, odporu proti všemu 

pravidelnému, jednotvárnému, logickému“
135

 což vypovídá i o jeho povaze. Teprve časem 

dospěje k touze po „štěstí bez omámení a opojení“.
136

 A příliš mu záleží na atraktivnosti 

života. Dává přednost zajímavým, novým, nevídaným, pozoruhodným a nebezpečným 

věcem. Stejně tak přistupuje k pravdě. Musí pro něj být atraktivní. Až zralejší 

hlavy
137

dokážou ocenit i pravdy nenápadné či dokonce nudné, ví, že pravda je mnohdy 

prostá a bez přitažlivého lesku. Mladý člověk také snáze podléhá klamu své vlastní 

velikosti. Je přesvědčen o své výjimečnosti, chce něco znamenat a mnohé dokázat, „má 

prozřetelnosti za zlé, že jest tak velkým a jeví se tak malý.“
138

 Cítí se nedoceněný a 
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nepochopený, chce uznání. Má také tendence jednat unáhleně a zbrkle. Své názory 

předkládá příliš hlasitě a sebevědomě, jsou ale zatím spíše jen velkolepou ozvěnou cizích 

myšlenek. Těžko se mladí vyrovnávají s faktem, že jejich myšlenky nejsou nové a 

převratné, že stejnými fázemi vývoje prošly i předchozí generace, že zažili „vzněty a úsvity 

citu, zvraty i vzlety myšlenek.“
139

 A přesto je potřeba z mládí vyrůst, vzdát se jeho „květů a 

vůně“
140

 a zaměřit se na plody. 

Mladí také lpí na svém obrazu a na své pověsti, ale aby si člověk vydobyl svobodu, musí 

se umět oprostit od pohrdání a posměšků. Vystavit se ostudě je mnohdy těžší než 

podstoupit nebezpečí. Pokud ale člověk dokáže vystupovat sám za sebe i pokud ho to 

v očích druhých zostudí, „náleží poté ještě mnohem více sám sobě“ 
141

 

Což je ostatně hlavní úkol, kterého se člověk musí zhostit, poznat sám sebe, stát se sám 

sebou, být svým vlastním pánem.  

Se sebou ale mladí převážně bojují a tento jejich sebevstah se odráží i v přístupu 

k ostatním, jsou nestálí, vrtkaví a teprve hledají svou míru a vyrovnanost. Zároveň jsou ale 

plní naděje a touhy, velkých plánů. Nietzsche jim připisuje mysl hlubokou, kdežto se 

stářím se mysl projasňuje, očišťuje. Stáří tak v Nietzscheho pojetí v ideálním případě patří 

životní moudrosti. Ideální případ samozřejmě není běžný a častý.  

 

3.1.8 Svobodný duch a ženy 

 

Nietzscheho přístup k ženám je samostatnou a svéráznou kapitolou, ve které se 

snad nejjasněji ukazují jeho vlastní averze, předsudky a negativní zkušenosti, která se ale 

dotýká i svobodného ducha. Stručně řečeno, ten se ženami nesmí nechat rozptylovat. Měl 

by dát přednost tomu „letět sám“
142

 Nietzsche ženy neodsuzuje bezvýhradně, ale domnívá 

se, že bude potřeba ještě mnoho času, aby se jim dostalo správné výchovy, než nadejde 

doba, kdy bude možno „učinit z nich cokoli, třeba i muže“
143

. Ženám se tedy až dosud 

nedostávalo správného přístupu k životu, což lze napravit, v mezidobí ale vidí Nietzsche 

téměř naprostý rozklad společnosti, než se ženám dostane mužských ctností, „zaplaví vědy 

neslýchaným diletantismem“ a „filosofie bude udolána k smrti blouznivým žvaněním“.
144
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Dalo by se říci, že ženy považuje Nietzsche automaticky za duchy vázané. Mnohem 

více na ně v celých dějinách doléhala svázanost tradic a povinností, nedostávalo se jim 

možností vymanění se. Zároveň se ženy podle Nietzscheho v tomto úzkoprsém prostředí 

zabydlely a naučily se jej využívat pro svůj prospěch, odtud vlastnosti jako lstivost a 

manipulativnost, ženy využívaly svůj omezený manévrovací prostor. Vytržení z těchto 

mechanismů je podle Nietzscheho možné, ale ženy se musí nejprve dostat na úroveň 

vázaných mužů a teprve potom se pokoušet o vyvázání úplné. Jejich proces odpoutávání se 

je tak dlouhodobější, jsou totiž svázány rafinovaněji.  

Nietzsche ženy nešetří a jeho kritika působí mnohem osobněji než v ostatních 

oblastech, místy až zapškle a zaslepeně. Ženy svobodného ducha trápí už od narození svou 

přehnanou péčí a starostí, svým mateřským a ochranitelským přístupem. A navíc po něm 

vyžadují vděčnost a zavazují si ho tak.  Jak jsme zmínili už dříve, pro výchovu je potřeba i 

určitá tvrdost. A pro svobodu ducha nemůže být člověk připoután k jiným, a už vůbec ne 

vděkem. Stejně tak zavazuje starost o manželku a děti. Ženy zároveň více lpí na šťastném, 

pokojném a klidném životě, což svobodného ducha omezuje v rozletu a překonávání 

překážek, v dobrodružné cestě životem. „…konejšivý charakter jejich působení na moři 

života pracuje bezděky proti heroickému vnitřnímu nutkání svobodného ducha.“
145

 Ženy se 

chtějí příliš starat a nedopřávají tak druhému dostatek svobody. Kromě toho ženy ruší klid 

a nedovolují přemýšlet. V tomto bodě Nietzsche pociťuje sounáležitost se Sokratem, 

kterého svým křikem a naříkáním rozptylovala Xantippa.  

Svobodný duch podle Nietzscheho nemá o ženy zájem nejen z intelektuálního 

hlediska, ale dost možná i kvůli určitému pohlavnímu chladu, který Nietzsche připisuje 

„nejvyšším a nejkultivovanějším duchům“
146

 Ti jsou sami vrcholem lidstva a necítí tudíž 

potřebu žít dál skrze své potomky, kteří by stejně byli jen výrůstkem na velikosti rodičů, 

projevoval by se u nich neurotismus, ne velikost. Dědičnost by v tomto případě byla spíše 

na škodu, příliš mnoho zděděné velikosti je pro člověka nejspíš příliš velký úkol, člověk 

k ní musí dojít vlastními cestami a postupně se s ní sžít, ne jí být zahlcen už od počátku.  

Svobodný duch tak patrně nemá zájem o potomky. Na rozdíl od ostatních lidí 

v nich nespatřuje naplnění svého života a ani je nepotřebuje, aby si uvědomoval nutnost 

myslet i na budoucnost. Svobodný duch se nechce vázat na žádné společenství. Jeho 

největším naplněním je pro něj svoboda myšlení, pohybu, možností. I z tohoto důvodu 

můžeme vidět figuru svobodného ducha jako specifickou a ne vhodnou pro každého. 
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Svobodný duch je solitér, který se společností v ideálním případě dokáže hnout, 

nasměrovat ji, ale netvoří ji. 

 

3.1.9 Svobodný duch a majetek 

 

Svobodný duch taky patrně nebude mít žádný velký majetek. Z výše uvedeného 

textu vyplývá, že svobodný duch potřebuje určité zázemí, aby si mohl dovolit luxus 

klidného přemýšlení a prospěšné zahálky. Takže bude muset pocházet z poměrů, které mu 

to umožní. Nicméně majetku svou životní činností nenabude. A ani by mu to nebylo ku 

prospěchu. Majetek svobodného ducha je jeho duchovní bohatství, které mu nikdo nemůže 

vzít. A které může neustále brát sebou na své cesty a poutě „k ledovcům a do výšin“ a ze 

kterého může rozdávat. 

Majetek ale svazuje všechny, nejen svobodné duchy. Přílišné materiální bohatství 

dělá z člověka otroka, který se o něj musí starat, je na něm závislý, protože mu musí 

obětovat svůj čas a svou práci, ale především své myšlenky, svůj duchovní život, který se 

k majetku příliš upíná.  

Bohatství dokonce Nietzsche označuje za „blyštivý výsledek duchovní nesamostatnosti a 

chudoby“ a za „obecné nebezpečí“.
147

 Člověk s duchem nepotřebuje hromadit majetek, 

stačí mu tolik, kolik potřebuje a kolik mu umožňuje žít svobodný život. Pokud ovšem 

neumí využít svou nabytou svobodu, neví co se svým novým volným časem, začne dále a 

dále hromadit majetek a svobodu tím převálcuje. Bohatství tak ukazuje na neschopnost 

využít svou svobodu.  

„...A kdyby ten váš blahobyt byl alespoň blahý stav! Nebyl by tak vnějškový a neprobouzel 

by závist, byl by sdílnější, laskavější, víc by usiloval o vyrovnání, o výpomoc.“ 
148

 Boháči 

místo toho ale svůj majetek teatrálně vystavují a libují si v tom, že u ostatních vzbuzuje 

závist, nejde jim o pocit naplnění z majetku samotného, ale z toho, že tím ublíží ostatním, 

že vzrostou na úkor druhých.  

Bohatství tak nepřináší ani čistou a pravou radost, ani moudrost ani svobodu ducha. 

Neprospívá tak člověku, naopak ho ponižuje a svazuje. A svazuje i ostatní jedince, kteří si 

ho příliš váží a touží po něm a závidí ho.  
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3.1.10 Nemoc a uzdravení 

 

Člověk, který má překonat vše, co ho čeká na cestě za svobodou ducha, musí být 

zdatný v zotavování se. Bez schopnosti uzdravit se, otřepat se, nabrat nové síly, energii a 

motivaci, by se nikam nedostal.  

Nemoc Nietzsche vnímá jako dočasné oslabení, které ale celku pomůže. Zmíněno bylo u 

předmluvy i v kapitolách o výchově, vývoji a vyšší kultuře. Ale prolíná se vším, co 

Nietzsche píše. Knihy Lidské, příliš lidské, mají být knihy o uzdravení, mají být „naukou o 

zdraví“
149

 mají přispět k příchodu svobodných duchů. Svobodný duch potřebuje uzdravení 

už na úplném počátku své cesty, musí se uzdravit z pout, která lidstvo svazovaly a 

z nemoci z pout. Musí se uzdravovat během velkého odpoutání. Musí se uzdravovat sám ze 

sebe.  

K uzdravení člověk potřebuje vědět, co mu prospívá, musí mít vůli držet se toho, musí se 

chtít uzdravit a poté chtít zůstat zdravý. To mimo jiné znamená být věrný sám sobě a 

svému úkolu. Pokud se mu člověk zpronevěří, usnadňuje si život, vyhýbá se zodpovědnosti 

za svou cestu, nemůže zůstat zdravý.
150

 Nemoc tak znamená i určité oslabení ducha, 

vlastního já, vyššího já, kterému má člověk dostát. Již v úvodu zaznělo, že život člověka 

odmění za houževnatou vůli k životu nalezením našeho úkolu, kterého se má člověk držet. 

Nietzsche tak klade důraz na to, že člověk musí být sám sebou, musí se stávat sám sebou, 

tím, čím je.  

Celý popis svobodného ducha je i popisem uzdravování mysli i těla člověka, jeho 

myšlenek a vášní. Je to popis osvobozování člověka i společnosti. Zdraví je pro 

svobodného ducha silný životní pocit, životaschopnost, ale i pravdivost a poctivost, klid a 

radost. 

 Člověk, který prošel uzdravením, je mnohdy vděčný za život a za vše, co přináší. A 

je to kůra proti životnímu pesimismu.
151

 Nietzsche se označuje za pesimistu, který má ale 

dobrou vůli k pesimismu
152

, je statečný a je protikladem romantické prolhanosti.
153

 Mluví 

z pozice trpícího, který se ale tváří, že trpícím již není, chce totiž obhajovat život, chce se 

skrze optimismus zase smět vrátit k pesimismu.
154

 Chce se tak na život i nadále dívat 
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s podezřením a podrobovat ho neúprosné kritice a hloubavému pohledu, ale chce to dělat 

kvůli životu, pro život a jeho růst, pro duchovní posílení. Chce v něm vidět to cenné a 

vyzvednout to a zbavit to nadále nepotřebných omylů. Dobrá vůle k pesimismu je tak 

odůvodněním pesimismu. Pesimismus sám o sobě není příliš nakloněn životu a jeho 

radostem a přednostem. Nejspíše by neviděl možnosti vyšší kultury a směřování 

k moudrému lidstvu. Pokud člověk vše vidí negativně, ničeho si neváží, nic mu nedělá 

radost, nedokáže ocenit život, jeho životní pozice není příliš životaschopná. To není 

Nietzscheho případ. Ani jeho ideál. Vše zpochybňuje, očerňuje a zbavuje lesku ne pro 

popření života, ale pro jeho očištění a posílení.   

A jak bylo mnohokrát zmíněno, růstu předchází oslabení, Nietzsche tak chce svého 

oslabení řádně využít a přetavit ho v pronikavější pohled. A mimo jiné tím chce ukázat 

cestu dalším v podobné situaci, chce jim vytyčit směr a dodat odvahu. Jako dobrý 

vychovatel chce využít všech zranění a jako dobrý myslitel se schopností psychologického 

pozorování je chce zblízka, příliš z blízka prozkoumat.    

 Zdravotní problémy člověka také vedou k tomu, aby se pečlivěji pozoroval, aby se 

hlídal a kontroloval, aby vnímal všechny změny a to, co k nim vede, aby se naučil, co mu 

prospívá a co naopak škodí. Což jsou všechno schopnosti „moderní duše“ a svobodného 

ducha. Ten je vnímavý vůči všemu, co se v něm odehrává. Nemoc tak může být i 

prostředkem, jak se naučit vnímavému přístupu, který se pak rozšíří i do dalších životních 

oblastí.  

Ačkoli Nietzsche o tomto subtilním přístupu mluví často a domnívá se, že je modernímu 

člověku vlastnější než kdy dříve, přesto je člověk pořád příliš vázaný na vnější svět, na své 

role v něm a musí se učit vnímavosti vůči všemu osobnímu.
155

 A nemoc a uzdravování mu 

to můžou názorně ukázat.  

 Především v předmluvě mluví Nietzsche o úkolu člověka. Jde o jeho potenciál, jeho 

možnosti, které má naplnit. Které chce naplnit. Nietzsche sám nepochybně cítil potřebu 

proniknout k životu a ukázat své objevy světu. Potenciál každého je podle něj kombinací 

mnoha faktorů. Toho, co jednotlivec zdědil, jak byl vychován a k čemu sám dospěl. Úkol, 

jak o něm mluví je tak určitá seberealizace člověka.   
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3.1.11 Svobodný duch a svobodní duchové 

 

„…Jak by mohli jednotlivci sami obstát a plout životem po vlastní dráze, proti všem 

proudům, kdyby tu a tam neviděli žít za stejných podmínek sobě rovné a nevzali je za 

ruku…“
156

 Jako jednu z charakteristik svobodného ducha jsem uváděla jeho osamění. 

Samota jej provází, ale ne neustále. Nikdo, ani svobodný duch nedokáže žít sám. Nietzsche 

mu sice vyhrazuje život bez žen a bez potomků, ale neupírá mu přátele či společnost 

dalších svobodných duchů, i když je vždy zmiňuje jen jako dočasné setkání. Už ve 

spojitosti s ženami upozorňuje Nietzsche na důležitost rozhovoru, muž si musí mít se 

ženou co říci, protože „vše v manželství je přechodné, avšak většina společného času patří 

rozhovoru.“
157

 O to důležitější je pak rozhovor s ostatními svobodnými duchy. „Hravý éter 

humanity činí z rozhovoru jednu z nejpříjemnějších věcí na světě.“
158

 Svobodný duch se 

setkává převážně s nepochopením, s odsuzováním, ale vzácné chvíle sounáležitosti, zábavy 

a hovoru jsou pro něj stejně důležité jako pro všechny ostatní. I když je zažívá řidčeji. Už 

v předmluvě se Nietzsche svěřuje, že svobodné duchy potřeboval, že potřeboval společnost 

a víru, že někdo sdílí jeho postoje a přesvědčení, že není ve svém smýšlení naprosto 

osamocen. Potřeboval „kouzlo tušené spřízněnosti a stejnost pohledu a tužeb, spočinutí 

v důvěře přátelství…“
159

 Hned na úvod celé knihy tak zaznívá, že i osamělost musí mít své 

meze, jinak z ní člověk nevyjde posílen, ale zničen. A že člověk, dokonce i Nietzsche, 

potřebuje přátele či přinejmenším další obdobně smýšlející bytosti. Zároveň na stejném 

místě zaznívá, že potřeba společnosti může vést k sebeklamu, k nalhávání spřízněnosti a 

blízkosti u těch, kteří toho nejsou hodni, k přílišné naději v budoucnost, k zaslepenosti. 

Nietzsche se tak mimo jiné snaží ospravedlnit svou tehdejší náklonnost ke svým vzorům, 

Schopenhauerovi a Wagnerovi. Co je ale důležité je, že pokud zůstane svobodný duch 

osamocen, hrozí i jemu zavírání očí nad tím, kde by měly zůstat otevřené. Dokonce i závěr 

prvního dílu Lidského, příliš lidského patří přátelství:  
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„Je to hezké mlčet spolu, 

Ještě hezčí spolu smát se. 

Pod hedvábem nebes v mechu 

V kruhu přátel nabrat dechu 

Nad knihou dlít, chutě smát se, 

Zubit se a neznat bolu…“
160

 

 

Přátelství pro Nietzscheho znamená vztah, ve kterém si na toho druhého nečiníme nárok. 

Necháváme mu svobodu a prostor. Nepotřebujeme ho, nelpíme na něm. Bereme ho jako 

samostatné individuum. Svých přátel si ceníme, známe jejich hodnotu, jsou nám blízcí, 

můžeme s nimi rozmlouvat, diskutovat. Ale nepřivlastňujeme si je. Přátelský vztah je 

založen na společných hodnotách, ne na sdílených citech. Je jasné, že svobodnému duchu 

takovýto koncept vyhovuje. Poskytuje mu blízkost a zázemí, ale nepoutá ho. Svobodný 

duch má být prost nenávisti a milování, ale to neznamená, že není schopný blízkosti či že ji 

nepotřebuje. Aby člověk došel k nezávislosti myšlení, potřebuje se konfrontovat s jinými 

názory, potřebuje zpětnou vazbu, potřebuje se naučit argumentovat. Potřebuje mít 

příležitost přehodnocovat své myšlenky. Přátele se tak svobodnému duchu hodí i jako 

možnost tréninku.  

A poslední aforismus patří postavě poutníka. Neboť každý, kdo „alespoň zčásti 

dospěl ke svobodě rozumu, nemůže se na Zemi cítit jinak než jako poutník…“
161

 Ale i 

poutník potřebuje spočinutí v kruhu dalších poutníků, dalších svobodných duchů. Takové 

momenty jsou odměnou a sdílením samých „dobrých a světlých věcí a darů“. Tato 

zkušenost je pro Nietzscheho velmi živá a Lidské, příliš lidské označuje za „poutnické 

knihy“
162

. A věnuje je těm, kdo mají obdobnou zkušenost, věnuje je svobodným duchům, 

poutníkům. Těm, kteří „putují po horách k sobě samému, vpřed a výš“.
163
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3.1.12 Vychovatel lidstva 

 

Svobodný duch má ukazovat cíle a cesty kultury. Má být vychovatelem lidstva. 

Chtěla bych se k tomuto tématu ještě vrátit. Celým textem se táhnou jednotlivé úkoly 

svobodného ducha. Na tomto místě bych je chtěla popsat systematičtěji, shrnout je.  

Za prvé bych chtěla zdůraznit, že svobodných duchů musí být více. I mezi nimi by 

měla panovat rozmanitost a různost. Svobodný duch potřebuje ostatní duchy kvůli sobě 

samému, aby nebyl opuštěným poutníkem, ale měl s kým sdílet své zkušenosti a svou 

radost. Ale potřebuje je i kvůli své činnosti. Nemůže sklouznout ke stereotypu a především 

se nemůže začít považovat za jediného a největšího. Potřebuje zdravou konkurenci. 

Potřebuje tříbit své názory a myšlenky, potřebuje je obhajovat a vytvářet.  

Také posluchači svobodného ducha potřebují mít „na výběr“. Už tak mezi svobodným 

duchem a ostatními panuje velká propast, pokud ji mohou pomoci překonat vzájemné 

sympatie, proč je nevyužít. Čím více rozličných svobodných duchů, tím větší šance že 

zapůsobí na širší publikum. Svobodnému duchu nepochybně pomáhá kouzlo osobnosti, 

charisma a šarm. Při jakékoli komunikaci s lidmi je výhodou. Ale nikdy není obecně 

sdílené. Rozmanitost je tak žádoucí i mezi svobodnými duchy.  

Ostatně už to, že svobodný duch má být vychovatelem celého lidstva, svědčí o tom, že to 

není práce pro jednoho.  

 Za druhé bych chtěla zdůraznit, že svobodný duch nemá být vůdcem v klasickém 

slova smyslu. Má být vychovatelem. Má ukazovat možnosti, otevírat dveře. Má být 

inspirací. Má podněcovat k samostatnosti. Nemá stanovovat pravidla ani zavádět zákony, 

nemá přikazovat. A jeho role nemá být institucializovaná, nemá na sebe brát politické 

povinnosti ani výsady. Pro svou činnost potřebuje stát trochu bokem.  

 Za třetí zdůrazním to, že svobodný duch není zárukou pravdivosti. Není dokonalý, 

není vševědoucí. To, co může nabídnout, je jeho specifický přístup k životu. Jeho snaha o 

poctivost a pravdivost. Ukazuje spíše jak ke světu přistupovat než to, jaký svět je.    

 Za čtvrté. Domnívám se, že cílem svobodného ducha není vytvořit další svobodné 

duchy. Má spíše osvobozovat od vázanosti, vést k jejímu uvědomování si. K tomu, aby si 

lidé volili vlastní životy. Sám je ale specifickou figurou. Speciálním typem. Stejně jako 

cílem génia není vytvářet další génie, ale rozšiřovat jejich práci a postupně tak pozvedat 

lidstvo, posouvat ho třeba ne dále, ale jinam, bránit stagnaci.  
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 Svobodný duch tak má být vzorem. Má udávat veřejná témata. Vyvolávat a 

usměrňovat, korigovat diskuzi. Zdůrazňovat to podstatné. Poukazovat na problémy a na 

možná řešení. Má vidět vše rostoucí, má odhalovat potenciál.  

Nietzsche zmiňuje, že podstatného dosáhneme tím, že se podstatným staneme.
164

 

To znamená, že musíme vědět, co je podstatné a čeho chceme dosahovat. A že to, co je 

podstatné určuje člověk. Zároveň tím opět na člověka vznáší požadavek vlastního 

uvažování a hodnocení a dosahování svých cílů. A jejich obhajování před sebou i 

ostatními. Svobodný duch by v tom měl být zběhlejší než ostatní. Měl by umět nezávisle 

přemýšlet a umět své myšlenky obhájit a vysvětlit, měl by umět vystihnout to podstatné a 

pak se tím řídit, stát se tím. A vést k tomu i ostatní. 

Nietzsche po člověku chce, aby se stal tím, čím je, mluví o přivtělení, přivlastnění. 

Ale zároveň má být člověk otevřen novým myšlenkám, má naslouchat mnoha životním 

okolnostem. Musí umět měnit názory. Neustále tak balancuje na hraně. Neustále je ve 

střehu. Neustále je připraven k přehodnocení. I proto se svobodný duch nejspíš musí 

vznášet nad zemí a má létat, protože chůze tyto propasti hůře překlene a propojí. Svobodný 

duch potřebuje lehkost, aby se vyrovnala se všemi protichůdnými nároky. Potřebuje to 

umět téměř automaticky, jako základní životní přístup a princip. Perspektiva svobodného 

ducha je tak mnohem komplexnější než ta ostatních lidí, nebo možná naopak jednodušší.  

Zahrnuje v sobě protiklady tak, že je jako protiklady nevnímá. Je stálá ve svých principech 

a tvárná v jednotlivostech. Nelpí na sobě, ale na poctivém přístupu. Svobodný duch si tak 

přivtěluje spíše principy a způsoby myšlení, ne konkrétnosti, ty dosazuje do svých schémat 

a je schopný je aktualizovat. Mezi jeden z principů patří nezodpovědnost a nevina.  

 Lidské příliš lidské I, ve zkratce řečeno, začíná kapitolou o metafyzice, pokračuje 

kapitolou o morálce a poté náboženství. Pak přichází na řadu umění. Až poté věnuje 

Nietzsche kapitolu vyšší a nižší kultuře. Dále člověku mezi lidmi, ženám, státu. Knihu 

uzavírá kapitola člověk sám sebou. Na tomto jednoduchém schématu bych chtěla 

zrekapitulovat, že svobodný duch může přijít až ve chvíli, kdy k tomu má vhodné 

podmínky. To znamená, překonání metafyziky, přehodnocení morálky, vyrovnání se 

s náboženstvím a střízlivý pohled na umění. Teprve v tomto momentu začíná růst a rozvíjet 

se vyšší kultura a otevírá se plný prostor pro svobodného ducha. Ten prochází všemi 

fázemi, ale až vyšší kultura je jeho otevřeným bojištěm. Doposud vedl jen partyzánský 

odboj. Až teď se dostává naplno mezi lidi a lidi mají až teď prostor zkoumat sebe, očištěné 
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od metafyziky a náboženství a morálky. Kapitola o státu a demokracii má své místo téměř 

na konci, i státní zřízení musí pevně stát na základech, které nestojí na metafyzice, morálce 

a náboženství. A až v úplném závěru je člověk sám sebou. Směřuje k tomu celou knihou, 

ale musí projít všemi jejími fázemi.  

Už v obsahu tak Nietzsche zdůrazňuje a ukazuje vývoj nejen svobodného ducha. 

Samozřejmě bychom neměli opomenout předmluvu a to, že začíná nemocí a jejím 

překonáním. Začátkem je to, že je člověku špatně a postupně zjišťuje proč a uzdravuje se, 

dokud nedojde sám k sobě.  

Svobodný duch má tímto vývojem provázet ostatní.  

 Když Nietzsche mluví o svobodném duchu, ale i o člověku, zaznívá v jeho tónu i 

směs úcty, obdivu, okouzlení. Člověk umí být vznešený, ušlechtilý, krásný, umí jednat 

ladně a lehce. Svobodný duch jako vychovatel ukazuje i tuto stránku člověka.  

 

3.1.13 Figura přechodu 

 

Eugen Fink v knize Filosofie Friedricha Nietzscheho mluví o svobodném duchu 

jako o figuře přechodu. Jako přechod vidí do značné míry celé Lidské, příliš lidské.  

„Kritické vědění se stává mocí, která napadá samotný život a ničí jeho jistotu, jeho 

zaslepení, postavené na iluzích. Nietzsche si je plně vědom rozporu mezi životem a vědou a 

rozhoduje se pro to druhé. Toto rozhodnutí zároveň ztělesňuje v konkrétním výtvoru, v roli, 

kterou si osvojuje, totiž v podobě „svobodného ducha“, jemuž připisuje podivuhodné 

rysy.“
165

 

V celé své interpretaci Fink vyzdvihuje obrat k vědě, důležitost vědy v celém Lidském, 

příliš lidském. Svobodný duch ale není vědeckým člověkem, a jestli mu o něco jde, pak 

právě o život a jeho poctivější nahlédnutí. Snad jen jeho kritické myšlení můžeme spojovat 

s vědeckou metodou.  

„Jeho (Nietzschův) svobodný duch udržuje odstup sám od sebe, ale především se vyznačuje 

opovážlivostí ducha, který se ničeho nezalekne, je předchůdcem prince Psance, 

předznamenává lehké kroky tanečníkovy, průzračně mrazivou veselost Zarathustrovu.“
166

 

Fink nevnímá svobodného ducha ne jako samostatnou figuru Lidského, příliš lidského, ale 

spíše jako základy pro další díla, svobodný duch je úvodem, začátkem, předstupněm a větší 

role se mu dostane teprve v pozdějších dílech.  
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Nejvýstižnějším Finkovým popisem je tak podle mého názoru následující charakteristika: 

„Nietzschův „svobodný duch“ nesmí být vykládán jako pevný postoj, jako ustrnulé gesto - 

je to figura přechodu.“
167

 „Tím je však také řečeno, že svobodný duch není žádný postoj, 

který člověk zaujme a podržuje, není to žádné „gesto“, nýbrž proměna lidské existence, děj 

opětovného návratu z veškerého transcendentního sebe překračování a sebe ztrácení.“
168

 

Vypůjčila bych si tak Finkův pojem přechodu, ale zasadila bych ho do kontextu kultury a 

přechodu k vyšší kultuře a k přechodu k lidstvu moudrému, tak, jak bylo zmíněno dříve. 

Souhlasila bych ale s Finkem v tom, že svobodný duch se obrací k sobě samému, k nitru 

člověka a je tak proměnou lidské existence, proměnou myšlení a vztahování se ke světu.  

Další výstižnou Finkovou charakteristikou je postřeh, že Nietzsche „Rozvinul sofistiku 

nikoli jako umění polemického rozhovoru, nikoli jako rétoriku, nýbrž jako umění „výkladu 

znaků“: myšlenky pak nejsou primárně „pravdami“ nebo „nepravdami“, nýbrž životními 

symptomy, zrádnými znaky existence.“
169

 Ve chvíli, kdy Nietzscheho pozorování působí 

příliš rozporuplně a zdá se plné paradoxů a protikladů, je důležité uvědomit si, že popisuje 

právě „symptomy“ a že skutečnost není rozdělena na pravdy a lži, není plná propastí, ale 

přechodů.  

 Stejně tak Paul Franco ve své knize Nietzsches enlightenment pracuje s figurou 

svobodného ducha až v pozdějších dílech, především v Ranních červáncích nebo 

Zarathustrovi, v těch ji ovšem považuje za podstatnou. Na rozdíl od Finka ale v Lidském, 

příliš lidském nevyzdvihuje vědu, ale důležitost kultury, tu dokonce považuje za klíč 

k celému textu. Teprve ve světle Nietzscheho pojetí kultury dává podle něj smysl 

morálka.
170

 S kulturou spojuje i svobodného ducha a ve chvílích, kdy jej v kontextu 

Lidského, příliš lidského zmiňuje, mluví o něm jako o „poslu vyšší kultury“. 
171

 

 S propracovanějším pojetím svobodného ducha se setkáme v knize Přivtělení a 

morálka od Jakuba Chavalky. Ten považuje svobodného ducha za „interpretační klíč 

k celému textu“. Zároveň ale dodává, že svobodný duch je v kontextu pozdějších textů 

vykreslen nedostatečně, „jelikož je vystavěn pouze na negaci ducha vázaného.“
172

  Opatrně 

potom naznačuje, že svobodného ducha také můžeme chápat jako „zárodek myšlenky 
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nadčlověka“ 
173

 Svobodný duch je pro něj především interpretační cestou k pojetí 

tělesnosti, morálky a přivtělení.  

 David Mictchell ve svém článku How the Free Spirit became Free: Sickness and 

Romanticism in Nietzsche’s 1886 Prefaces označuje svobodného ducha Nietzscheho 

termínem za „svědomí moderní duše“ a zdůrazňuje, že má vést k novému a svobodnějšímu 

poznání. Ze své distance od života podle něj lépe vidí problémy a je schopný je 

konfrontovat.
174

 Příliš se ale zaměřuje na utrpení a opomíjí, že svobodný duch má vést 

k radosti.  

  Paolo Diorio nazval svou knihu Nietzsche’s Journey to Sorento, Genesis of the 

philosophy of the free spirit. Věnuje se ale převážně biografickému pozadí doby, ve které 

vznikala kniha Lidské, příliš lidské. Zaměřuje se na Nietzscheho zdraví, vztahy, rozchod 

s Wagnerem, denní režim…K samotnému svobodnému duchu se dostává jen okrajově. 

Zaujalo mě, že jako podstatnou vidí lásku svobodného ducha k vědění a že si k popisu 

svobodného ducha vybral zrovna aforismus 291. Ten se sice jmenuje Obezřelost 

svobodných duchů, podle mého názoru ale nevypovídá o svobodném duchu. Dioro zde 

dává dohromady termíny svobodný duch a svobodomyslný člověk (popřípadě dále v textu 

svobodomyslný filosof).
175

 Svobodný duch potřebuje poznání, aby se mohl osvobodit od 

náboženství, metafyziky i umění, aby byl schopný prohlédnout iluze. Potřebuje umět 

kriticky přemýšlet. Poznání je tak pro něj důležité jako prostředek k osvobození. Pokud 

bych měla říci, co svobodný duch miluje, zvolila bych spíše sám život než poznání. A to 

ještě s tím dodatkem, že svobodný duch by měl být povznesený nad lásku a nenávist. Měl 

by rozumět, chápat spíše než milovat.  

 Nyní se vrátím k aforismu 291. Připadá mi důležité jednak se vymezit vůči pojetí P. 

Diora a zproblematizovat tím samotný význam aforismus, ale především dovést mou 

interpretaci aforismu k mé následující kapitole a k postavě ducha nevázaného.  

„Svobodomyslní lidé žijící pouze pro poznání záhy dosáhnou naplnění svého vnějšího 

životního cíle, svého konečného postavení ve společnosti a státu a rádi se spokojí například 

s malým úřadem nebo jměním, které právě jen postačí k životu: budou se v životě zařizovat 

tak, aby je nezasáhly velké proměny vnějších statků, natož převraty politických řádů. Na 

všechny takové věci vynakládají co nejméně energie, aby se s celou usebranou silou a 
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doslova dlouhým dechem vnořili do živlu poznání. Mohou tak doufat, že se ponoří hluboko 

a také snad dohlédnou na dno. – Z událostí zachytává takový duch rád jen cíp, nemá 

v lásce věci v celé šíři a rozvláčnosti jejich záhybů: nechce se do nich totiž zamotat…ať už 

proniká jakýmikoli labyrinty, ať se jeho proud tu a tam prodírá jakýmikoli skalisky – 

jakmile se ocitne na světle, plynou jeho vody jasně, lehce a téměř bezhlese a sluneční svit si 

v nich může pohrávat až u samého dna.“
176

  

Z aforismu podle mého vyplývá, že žít pro poznání není naplňující pro lidský život, jde 

„pouze“ o poznání. Díky poznání člověk dokáže nahlédnout hluboko, ale člověk v tomto 

aforismu toho nevyužije, spíše se stáhne do sebe a žije trochu v ústraní. Poznání ho 

neburcuje k činům, spíše mu ukazuje nesmyslnost, zbytečnost, malichernost a to jej nevede 

k rezignaci, ale k uzavření se do svého světa. Což sebou přináší i určitou povznesenost nad 

velkým koloběhem života, snad i lehkost a jasnost. Ale jen v malém, osobním měřítku.  

Charakteristika svobodomyslných lidí neodpovídá charakteristice svobodného ducha, jak 

jsem jej představila. Mají k němu nakročeno, blíží se mu, sdílejí s ním společné rysy, ale 

nedosahují jeho velikosti, nemají celospolečenský přesah. Z mého pohledu zde Nietzsche 

nepopisuje svobodného ducha, ale ducha nevázaného, kterého otevřeně představuje až ve 

druhém díle Lidského, příliš lidského.  

 

4 NEVÁZANÝ DUCH 

 

Nietzsche od svobodného ducha očekává opravdu hodně. Už v předmluvě 

k prvnímu dílu se vymezuje proti kritikům, kteří mu vytýkají právě přehnané požadavky na 

člověka. Nietzsche požaduje hodně vědomě a nehodlá ustoupit. 

Nicméně v Lidském, příliš lidském II přichází s figurou nevázaného ducha.  

Pokud bych měla odlišit první a druhý díl Lidského, příliš lidského, první bych 

charakterizovala budováním velkolepé figury svobodného ducha. Druhý vytvářením 

obrazu splnitelnější vize ducha nevázaného. Nietzsche se neodvrací od svobodného ducha, 

ale zaplňuje i prostor mezi duchy vázanými a svobodnými. 

Nevázaný duch se neodvažuje sám sebe nazvat svobodným duchem, příliš silně a 

jasně si uvědomuje, že jím není a zároveň vidí břímě svobodného ducha. Ale stejně silně 
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cítí touhu po volnosti a svůj ideál spatřuje v duchovním nomádství.
177

 Duchovní nomádství 

bychom mohli vnímat jako snahu hledat vlastní cesty, zkoušení různých cest, i těch 

nevyšlapaných. Potřebu posouvat se dále, růst, objevovat. Opět jsou to vlastnosti „moderní 

duše“, která nemá ráda stagnaci, naopak potřebuje vývoj a změny. Vnější okolnosti jsou 

stabilnější než kdy dříve a dávají člověku pevnější zázemí, díky kterému může 

experimentovat sám se sebou. A duchovní nomádství je snaha o různé životní přístupy. O 

hledání toho nejvhodnějšího. Je to určitá snaha o poctivost, o zodpovědný výběr životního 

postoje. Což je luxus dnešní doby. Poukazuje ale také k určité nezakotvenosti, nejistotě. 

Možná až k nestálosti a vrtkavosti.  

Tito lidé se „ve vší vážnosti“ smí nazývat nevázaní duchové. Nevázaný duch se 

tedy snaží o pohled na svět skrze množství perspektiv, snaží se nevázat se na vžitá 

dogmata, snaží se o vlastní přístup k životu. Je tak rozhodně individualitou, ale chybí mu 

radikálnost svobodného ducha. Nevázaný duch je stále pevně spjat se společností a nechce 

ji opustit tak, jako svobodný duch. Nedokáže na svá bedra přijmout ani velké úkoly 

svobodného ducha.  

Nietzsche často vyzdvihuje určité lidské kvality a často používá rozličné názvy pro 

jejich nositele. V prvním dílu jsou to termíny jako velký člověk činu, silný duch, ztělesněný 

duch, obyčejný člověk, velký duch, zralejší duch, nadaná povaha, hlubocí lidé, vyšší Já, 

člověk předjímavý. V druhém dílu pak originální hlavy, vznešené duše, hluboce myslící. 

Všichni tito lidé by mohli být nevázanými duchy. Snaží se vymanit z řetězů společnosti a 

občas vidí dál, než vázaní duchové. Můžou tak být inspirací, vychovateli a posluchači 

svobodných duchů, můžou být prostředníkem mezi vázanými a svobodnými duchy, mají 

možnost působit jako malí hybatelé „zevnitř“ společnosti, zatímco svobodní duchové 

působí spíše zvnějšku.  

Nevázaní duchové nejsou tolik sebevědomí ve své pozici jako svobodní duchové. 

Často se tak můžou cítit odstrčení a nepochopení, ale s touhou být součástí společnosti. 

Uvědomují si palčivost problémů, vidí možná řešení a cítí potřebu zlepšování, 

zušlechťování, vývoje. Stejně tak jako budoucí svobodný duch před velkým odpoutáním 

jsou podezřívaví a silně cítí svázanost prostředí vázaných duchů. Mezi vázané duchy tak 

také nezapadají, cítí se mezi nimi nepatřičně, ale nechtějí být vyčleněni a místo odpoutání 

tak raději volí cestu hledání způsobů, jak s lidmi vycházet. Mnohdy tak na sebe berou 

různé masky, které jim vycházení s lidmi umožňují. Tématem masky se Nietzsche zabývá 
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právě ve druhém dílu Lidského, příliš lidského, tedy ve chvíli, kdy přichází s duchem 

nevázaným. 

„Hluboce myslící lidé si ve styku s druhými připadají jako komedianti, protože aby jim 

druzí rozuměli, musejí se přetvařovat a stavět na odiv povrch.“
178

  „Náklonnost k lidem 

vede občas moudrého k tomu, aby předstíral rozčilení, rozhněvanost, potěšení, protože 

nechce svému okolí ublížit chladem a uvážlivostí své pravé povahy.“ 
179

 K nasazování 

masky a k určité přetvářce může vést jak snaha usnadnit si život a nevybočovat, tak i 

náklonnost k lidem. Snaha přiblížit se jim, i když na úkor svého sebezapření. Což je něco, 

co by svobodný duch nikdy neudělal.  

Svobodný duch je ztotožněný s tím, kým je. Nevázaný duch se spíše potácí někde 

mezi. Vidí možnosti svobodného ducha, uvědomuje si, že jsou to i jeho možnosti, ale 

nejsou mu bytostně blízké. Vidí příliš velkou hodnotu ve své sounáležitosti s životem ve 

společnosti. A nechce se z ní vymanit tak radikálně jako svobodný duch. Oceňuje ulehčení 

života zvyky, je pohodlnější. Nietzsche tvrdí, že lidstvo je dnes vyvinuto natolik, že každý 

má vrozený talent. Ale ne každý má sílu a energii a vytrvalost ho pěstovat a rozvíjet. Ne 

každý se stane „tím, čím jest, to znamená, vložil se do děl a činů.“
180

 Nevázaný duch tak 

pravděpodobně nemá dost odvahy, ráznosti a energie dotáhnout do konce své pochybnosti.  

Nevázaný duch na rozdíl od toho svobodného neprošel velkým odpoutáním. 

Nedovršil tak své pochybnosti. Naopak v nich setrvává. Chybí mu zkušenost, že vše 

zvládne sám, chybí mu sebevědomí a sebejistota svobodného ducha. Nedělá žádný 

radikální krok. Nedochází u něho k žádnému přelomovému vítězství. Nezakouší pocit 

nevázané svobody. Na případě nevázaného ducha tak můžeme vidět důležitost velkého 

odpoutání. Je to pro vývoj svobodného ducha zásadní moment, protože mu umožní naplno 

se změnit. V nevázaném duchu vše jen bublá, ale nevyvře to na povrch, k tomu je potřeba 

onoho agresivního přelomového momentu odpoutání. Návalu síly a energie, aby člověk 

dokázal zlomit svou sounáležitost s ostatními, aby se vůbec odvážil zůstat sám.  

Nietzsche vyžaduje po svobodném duchu tolik sebepozorování, sebezpytování, 

sebezapírání a sebeobjevování, až to čtenáře zaráží. Chtělo by se říct, že svobodný duch se 

sebou zabývá až příliš. A dokáže to unést! Pozoruje sám sebe do takové míry, až od sebe 

získá odstup. Nebere se tak vážně. Možná se i v tomto liší od nevázaného ducha, který 

možná nestojí o tak hluboké a neustálé sebepoznání. Jestli nazveme svobodného ducha 
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figurou přechodu, nevázaný duch by mohl být nedokončeným osobním přechodem uvnitř 

velkého přechodu celé kultury a doby.  

Nicméně je třeba zdůraznit, že setrvávání nevázaného ducha ve společnosti má 

zásadní význam. Člověk se ze společnosti nemůže vymanit. Svobodný duch má k opuštění 

společnosti blízko, pohybuje se na hraně, mnohdy od ní odchází a uchyluje se k samotě a 

putování, aby načerpal síly a zase se vrátil. Potřebuje svobodu od společnosti, od davu, od 

lidí, aby se mohl vracet. Nevázaný duch oproti tomu součástí společnosti zůstává a má tak 

na její formování každodenní, přímý vliv.  

 

4.1.1 Poslední příčka žebříku 

 

Nietzsche používá metaforu žebříku. Žebříku, po jehož šprušlích stoupá každý sám 

za sebe ve svém vnitřním vývoji. Ale i žebříku, po kterém stoupá lidstvo jako celek. Když 

Nietzsche mluví o překonání metafyziky, říká: „měli bychom totiž přes poslední příčku 

žebříku bezpochyby vidět, ale neměli bychom na ní chtít stát.“
181

 Možná tím chce říci, že i 

metafyzika, náboženství a umění mají své nezastupitelné místo ve vývoji člověka. Stejně 

tak jako životodárné lži, iluze a vášně, které rozněcují oheň poznání a hledání pravdy. 

Člověk vychází z kultury a nemůže se od ní odtrhnout. Musí si být vědom svých základů, 

neidealizovat si je a slepě je nechvalořečit či je neschovávat do stínu. Ale nejspíš se od 

nich nemůže úplně odtrhnout. Zároveň čím výše člověk na žebříku stojí, tím lepší má 

rozhled, tím snazší je pro něj přehlédnout co nejširší záběr. Ale čím výše stojí, tím je 

vzdálenější všem, kteří vyšplhali níže. Stát příliš osamoceně znamená zůstat nepochopen. 

Poslední příčky žebříku bez opory ční do prostoru a je pro ně potřeba pevných základů, ze 

kterých celý žebřík vyrůstá. Stát příliš vysoko, na poslední příčce, tak znamená vystavovat 

se nebezpečí nezakotvenosti a přílišné odpoutanosti od života, které už není rozumnou 

snahou pozvednout se, ale neživotaschopným oproštěním se od života. Chtít stát na 

poslední příčce by tak neměl chtít ani svobodný duch. I ten musí být zakotven v životě, 

nemůže na něj být povznesen. Pokud by stál na poslední příčce, byl by příliš nedosažitelný 

a neuchopitelný, byl by jen prostředkem dalšího vývoje, sám by ale nebyl dostatečně 

životaschopný, aby se v dlouhodobějším měřítku udržel.  
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Svobodní duchové tak mnohem spíše jako jediní nebo jedni z mála vidí přes 

poslední příčku žebříku, ale sami na ní nestojí. Všichni ostatní pak pošilhávají přes jejich 

ramena.  

Životaschopnost zmiňuji často. Nietzsche kritizuje náboženství, metafyziku i umění 

i proto, že odvádí od života. Kritizuje pojetí pravdy, protože zastírá skutečnost. Vše, co 

Nietzsche dělá, dělá s ohledem na pročištění života. Chce se k němu dostat co nejblíže. 

Chce tak v životě přece jen najít něco pevného a stálého, i kdyby to byly omyly. I z těch se 

dá vycházet jako z pevného zázemí, ve kterém je člověk zakotvený. Je to ale zakotvení, 

které je pravdivé a poctivé, neodvádí od skutečnosti. Naopak k ní člověka více přivádí. 

Životaschopnost musí vycházet ze života a ne z jeho zbožštěných, upravených podob. 

Možná je to krátkodobě jednodušší strategie, ale z dlouhodobého měřítka nemůže uspět, 

deformuje člověka, pokřivuje ho. Dělá z něj loutku. Pro to, aby mohl člověk stoupat po 

žebříku nahoru, musí nejprve sestoupit sám k sobě. A pevně žebřík postavit a zapřít.  

Životaschopnost je tedy poctivý přístup k životu, kdy se život nesnažíme maskovat, 

zkrášlovat či očerňovat, ale žít ho a rozvíjet. A to v zájmu života a ne v zájmu ideologie.  

Životaschopnost ale znamená i to, že svobodný duch musí nějakým způsobem patřit do 

společnosti. Jeho odpoutanost musí mít své meze. Vše, co svobodný duch dělá, dělá 

s cílem větší poctivosti vůči životu. I on by tedy měl žít a žít nemůže, pokud zpřetrhá 

všechny řetězy, které ho ke společnosti poutají. I svobodný duch musí přijmout omyly a 

vyrůstat z nich a žít s nimi, protože bez nich žít nemůže. Životaschopnost ho tak svazuje, 

ale dává mu tím možnost pravdu žít.  

 

ZÁVĚR 

 

Figura svobodného ducha vypovídá o Nietzschem samotném. Ale ve svém kontextu 

popisuje i jeho (a naši!) dobu a Nietzscheho vizi dob budoucích. A je to vize pozitivní a 

nadějná. Nietzsche popisuje člověka jako neustále se měnící a vyvíjející bytost. A dnešní 

člověk se nachází v přechodu mezi dvěma fázemi. Svobodný duch je figura, která tímto 

přechodem prošla rychleji a samostatněji, je tak napřed před ostatními. Je ale také velmi 

specifická. Celé lidstvo postupně změní svůj přístup k životu, postoupí k vyšší kultuře, 

zušlechtí se, ale ne všichni se stanou svobodnými duchy. Svobodný duch ohlašuje tuto 

změnu, provází ji, vede k ní. Ale svobodný duch není touto změnou. Je jen jednou z podob 

člověka.  
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Jako nadějnou a pozitivní můžeme Nietzscheho vizi nazvat jen díky tomu, že nám 

samotným dnešní doba a dnešní člověk nepřipadá ideální. Lidské, příliš lidské je 

pronikavou charakteristikou člověka, jeho slabostí, ale i jeho možností. A u figury 

svobodného ducha se Nietzsche soustředí právě na možnosti.  

Svobodný duch nelpí na sobě ani na životě, je neustále připraven jít dál a nechat 

vše, co už dokázal za sebou, neváže se na své úspěchy, nemá sám o sobě představy, kterým 

chce dostát, sám sebe žene dál, ale neformuje se do žádných předem daných představ. Má 

odvahu nevědět co s ním bude, nebuduje si zázemí. Má odvahu neustále riskovat a zkoušet. 

Má odvahu nebýt nikým konkrétním a tím se stávat specifickým a neustále se měnit a 

rozvíjet. Ale nemá závazky vůči svým blízkým, vůči práci. Nepodílí se na každodenním 

životě. Má rád lidi okolo sebe, dokáže je ocenit, pochopit, rozumí jim. Ale má vůči nim 

odstup, který je daný jeho odpoutaností od každodenních starostí. Má příliš velký nadhled. 

Ten mu umožňuje přehlédnout lidské životy a dějiny, vyhnout se nenávidění a milování, 

vidět bezvýznamnost i rozmanitost a jedinečnost. Ale neumožňuje mu to být součástí 

ostatních. Má odvahu i k tomu nezapadat.  

Vázaní duchové si nic z toho neuvědomují. Nevázaní duchové si to uvědomují a 

nemají k tomu odvahu a možná ani chuť, chtějí se podílet na každodenním životě. 

Částečně proto, že ho znají a je tak pro ně bezpečný, částečně proto, že se bojí radikálního 

kroku. A je to tak správně. Společnost takto funguje. Ale aby se rozvíjela, potřebuje 

svobodné duchy, kteří ji vidí i „zvenčí“. Dívají se na ni chápavým pohledem. Ví, čeho se 

vzdali. Ale není to sentiment, který je vede ke shovívavosti a k náklonnosti, ale 

porozumění.  

Nevázaného ducha zmiňuje Nietzsche jakoby mimoděk. Ale dle mého názoru se 

jedná o důležitou charakteristiku člověka. Být svobodným duchem není možnost pro 

každého, ale každý se může stát nevázaným duchem, ba každý by se jím stát měl. 

Nietzscheho popis svobodného ducha jako by směřoval k duchu nevázanému. Svobodný 

duch je extrémní pozice a v tom je Nietzschemu blízký. Ale nevázaný duch udržuje 

společnost v chodu a zároveň umožňuje zbavení se řetězů a svobodnější i individuálnější 

život. Ačkoli tak celá má práce vymezuje svobodného ducha a sám Nietzsche mu věnuje 

velký prostor, nevázaného ducha považuji za praktickou a splnitelnou vizi, kterou stojí za 

to zdůraznit.  

Stejně tak je potřeba zdůraznit Nietzscheho důraz na krásu života. Dělá všechno, co 

může, aby život očistil od očerňujících nánosů omylů. A zároveň se snaží vyzdvihnout 

hloubku některých z nich.  
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„Příroda je pro tebe, nebohého smrtelníka příliš krásná“- cítíme nezřídka: avšak párkrát, 

při intenzivním pozorování všeho lidského, té plnosti, síly, křehkosti, spjatosti, se mi chtělo 

se vší pokorou říci: „I člověk je příliš krásný pro poznávajícího člověka.“ A to nikoli snad 

jen člověk morální, nýbrž každý.“
182

 

Nietzsche chce rozvíjet život v jeho rozmanitosti, individualitě a jedinečnosti, síle a 

plodnosti a chce, aby to tak dělal každý. Aby člověk nadále nežil s pocitem viny a 

hříšnosti, s vírou ve spasení, ale aby žil s radostí a energií, s vírou v sebe a v tento svět, 

který je sice vytvořen z tisíciletých omylů, ale je neustále dál přetvářen k obrazu člověka.  

„Veškeré odmítání a negování poukazuje na nedostatek plodnosti: kdybychom byli dobrou 

půdou, pak bychom v podstatě nesměli nechat nic bez užitku zajít a museli bychom v každé 

věci, události a osobě spatřovat vítané hnojivo, déšť či sluneční svit.“
183

 

Člověk má být tvůrčí a má být zodpovědný za svůj život. Ale nejen to, má myslet i na 

ostatní a na budoucnost, má se snažit pozvednout celou společnost.  

Na úplný závěr dodám, že Nietzsche se patrně sám za svobodného ducha 

považoval. O svobodných duších mluví jako o svých druzích a vytvořil si je, aby se necítil 

ve svém pohledu na svět osamocen. Mnoho jeho popisů svobodného ducha vychází z jeho 

vlastních životních zkušeností.
184

 I v pohledu na Nietzsheho život tak můžeme vidět, že být 

svobodným duchem není záviděníhodná úloha, byť obdivuhodná a jistě podnětná.  
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