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Abstrakt 

Práce se věnuje pojetí vědy ve vrcholném a pozdním myšlení 

Friedricha Nietzscheho v kontextu jeho chápání člověka, lidského 

světa a možnosti jejich vědeckého poznání. Problematiku vědy a 

obecně poznání klade do souvislosti s významnými motivy 

Nietzschova myšlení: problémy morálky, přehodnocení všech 

hodnot, pozice „mimo dobro a zlo“, lidské svobody, tělesnosti, 

motivem nadčlověka, asketickým ideálem a mnohými dalšími. 

Zvláštní pozornost je věnována problematice pravdivosti 

v kontextu Nietzschova postoje k idealismu. 
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Abstract 

The paper thematizes the concept of science in mid- and late 

thinking of Friedrich Nietzsche in the context of his understanding 

of scientific cognition of both: human and its world. The study 

introduces the problem of science and cognition in general in 

connection with significant motives of Nietzsche´s thinking: 

morality, the revaluation of all values, thinking and living "beyond 

good and evil", freedom, human body, the superhuman motive, 

ascetic ideals, and more. Emphasis is put on the problem of veracity 

in the context of Nietzsche´s attitude to idealism.  
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 Úvod 

 

 „‚Poznej sám sebe‘, v tom je celá věda.“1 

 

Mohlo by se zdát, že otázka po vědeckém obrazu člověka 

souvisí s otázkou po podstatě vědy samé pouze okrajově, zejména 

pokud vezmeme v úvahu vědy „neantropologické“, tedy takové, 

jejichž předmětem není sám člověk. Byl to však právě Nietzsche, 

který hluboce zakořeněnou představu o striktním oddělení člověka 

a jeho světa narušoval a ve svém odkazu nadále narušuje. V této 

studii se mimo jiné pokusím ukázat, že v Nietzschově vrcholném 

myšlení je otázka po povaze skutečnosti (světa, „věcí“) vposled 

identická s tázáním po člověku. Každé metodické racionální 

zkoumání (vědecké i filosofické) totiž pro Nietzscheho není 

vposled ničím jiným, než zkoumání našeho (a pouze našeho) světa 

– tedy zkoumáním nás samých a toho, co do našeho světa vnášíme. 

V tomto kontextu a tímto způsobem položená otázka po 

vědeckém obrazu člověka je předem odsouzena k tomu, aby zůstala 

nezodpovězena. Je proto nejen prozíravé, ale rovněž nutné ji zúžit 

a pokusit se prozkoumat pouze několik vybraných motivů 

Nietzscheho myšlení, které snad můžeme považovat za relevantní 

pro jím představené (jak uvidíme) velmi specifické pojetí vědy. 

Toto pojetí je pozoruhodné tím, že mnohé otázky, které během naší 

cesty po stopách Nietzscheho myšlení vyvstanou, jsou aktuální i po 

více než sto třiceti letech od jejich sepsání. Předkládaná práce tak 

je sice prací historickou, nikoli však pokusem o zmapování a 

                                           
1 RČ 48, s. 37. 
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interpretaci myšlenek překonaných a neaktuálních. Nejde přeci o 

Nietzscheho, ale o to, v čem mohou být jeho myšlenky přínosné pro 

nás.  

Je třeba mít na paměti, že Nietzsche nebyl žádným 

teoretikem vědy, přestože na téma vědy narážíme v jeho díle zhusta 

a jedna z jeho slavných knih má dokonce slovo „věda“ 

s přídomkem „radostná“ v názvu. Věda je pro něj specifickým 

postojem, na jehož adresu na straně jedné nešetří chválou, na straně 

druhé však především vědeckou praxi podrobuje ostré kritice. Jeho 

postřehy k této problematice je třeba uvést v souvislost 

s proslulejšími motivy nietzscheovského myšlení: morálkou a 

hodnotami, svobodou, vůlí k moci, aktivitou a reaktivitou, 

asketickým ideálem, tvořivostí, myšlenkou nadčlověka, vírou a 

šílenstvím, poctivostí atd. Pokud ne pouze, tak rozhodně především 

v širším kontextu totiž nabývají skutečné síly a hloubky. 

Jakkoliv se na mnoha místech vysloveně nabízí srovnání 

s myšlenkami jiných autorů, či je přímo patrná Nietzschova více či 

méně přiznaná „inspirace“, nechávám, kromě několika málo 

výjimek, tyto souvislosti bez hlubšího komentáře. Nejde o 

komparativní studii. Stejně tak se místy snažím držet výkladovou 

linii za nezbytnou cenu opominutí některých, a třeba i zásadních, 

momentů Nietzschova myšlení. Kde je to možné, odkazuji ke 

studiím, které jim věnují péči zaslouženou, a přidržuji se motivů 

k tématu nejnepostradatelnějších. Z ne zcela úspěšné snahy o 

stručnost a udržení hlavní linie textu nechávám pouze naznačeny i 

některé otázky, jež by si, dle mého názoru, nepochybně zasloužily 

budoucí zodpovězení. Jakkoliv si beru k srdci případné čtenářské 
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výtky k tomu, co vše je v práci vynecháno, s klidným autorským 

svědomím označuji tyto vynechávky za takřka „nietzscheovsky 

nutné“.  

Hlavními zdroji této práce budou především tyto 

Nietzscheho spisy: Lidské, příliš lidské, Ranní červánky, Radostná 

věda, Mimo dobro a zlo, Genealogie morálky, příležitostně 

doplněné některými postřehy ze spisů Soumrak bůžků či Ecce 

homo, nebo poznámkami z rukopisné pozůstalosti.2 První 

jmenovaný titul byl vydán v roce 1878 a bývá označován za první 

z řady autorových vrcholných prací – především proto, že zde 

Nietzsche již „píše sám za sebe“, neboť nadobro opustil 

schopenhauerovsko-wagnerovské „paradigma“. Od tohoto 

okamžiku již Nietzsche, alespoň pokud jde o zde sledované motivy, 

zůstává ve svém myšlení v zásadě konzistentní, což nám umožní 

jasněji sledovat s naším tématem související problematiku. 

Uvedené spisy jsou dále těmi, kde je věda přímo tematizována 

v největší míře. Téma Nietzschova pojetí vědy napříč celým jeho 

dílem bylo více či méně úspěšně zpracováno například v souboru 

studií: Nietzsche, Epistemology, and Philosophy of Science: 

Nietzsche and the sciences II z roku 1999 (viz seznam literatury). 

Cíl předkládané práce je však jiný. 

Zmíněná konzistentnost Nietzscheho postoje k vědě v 

uvedeném „vrcholném období“ nám umožní při výkladu 

nepostupovat chronologicky (byť i zde najdeme výjimky), tedy od 

nejstaršího spisu po nejmladší, ale tematicky – tak, že budeme 

                                           
2 Ty jsou v poznámkách označeny NF (Nachgelassene Fragmente) s příslušným rokem a 

číslováním podle vydání Digitale Kritische Gesamtausgabe. Werke und Briefe, dostupné 

online: http://www.nietzschesource.org/#eKGWB.  

http://www.nietzschesource.org/#eKGWB
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postupně pronikat hlouběji k základům a předpokladům vědeckého 

uchopení světa a člověka. První kapitolu věnujeme Nietzschově 

„kosmologii“, tedy jeho představě univerza a přírody. Společně 

s nimi rovněž proslulému motivu vůle k moci, v níž spatřuje 

samotný princip života. Možná nezaslouženě malou pozornost pak 

věnuji motivům amor fati a věčný návrat téhož – jakkoli jsou totiž 

podstatné pro Nietzscheho myšlení, tématu předkládané práce se 

přeci jen dotýkají okrajově. Druhá kapitola pak pojednává o 

morálce a hodnocení, čímž doplňuje případné argumentační mezery 

kapitoly první, a zároveň otevírá celou řadu dalších podtémat. Třetí 

kapitola se věnuje Nietzschovu specifickému pohledu na vývoj 

člověka. V jejím rámci se seznámíme s konkrétními fyzio-

psychologickými mechanismy, které dle Nietzscheho měly a dosud 

mají zásadní vliv na pomalou, stále probíhající, proměnu (evoluci) 

našeho druhu. Ve čtvrté kapitole se pak zaměříme specificky na 

vývoj našeho poznání a původ toho, co nazýváme „moderní věda“. 

V kapitole páté tematizujeme proslulé Nietzschovy motivy 

„nebezpečnosti“ a „experimentu“ ve vztahu k poznání a 

poznávajícímu. Klíčovou otázkou nejen této kapitoly je možnost 

svobodnějšího života člověka. V kapitole šesté tematizujeme 

možnosti poznání nás ustavujících „bytostných omylů“. Uvidíme, 

že opatrným, „objektivním“ zkoumáním dosáhneme na poli 

poznání v nejlepším případě poznání povrchního. Dále se 

podrobněji zaměříme na dynamický vztah intelektu (jenž pro nás 

v kontextu této práce představuje „vědomý rozum“) a zbytku těla. 

Nemožnost tradičně pojaté „objektivity“ nás pak přivede 

k perspektivismu a „novému nekonečnu perspektiv“. Závěr 

kapitoly pak věnujeme klíčové, nietzscheovské „poslední a 
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nejmladší“ ctnosti, jíž je poctivost. V poslední kapitole se vrátíme 

k některým klíčovým motivům Nietzschova myšlení, abychom 

prozkoumali možnost nového ideálu „budoucí vědy“, jímž by 

v určitém výkladovém kontextu mohl být „ideál nadčlověka“. 
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1. Příroda, svět, přirozenost a vůle k moci 

 

Zdá se, že nejhorším výchozím bodem studie o člověku a 

poznání vědeckém i nevědeckém je veškerenstvo. Přesto začneme 

právě zde – poněkud zeširoka. Zkusme si ho představit. Co o něm 

víme? V duchu nietzscheovské poctivosti bychom měli odpovědět, 

že vůbec nic. Přesto je již zde jakožto nějak působící představa, jíž 

můžeme díky síle našeho intelektu a obrazotvornosti přisoudit 

celou řadu vlastností, které známe z naší lidské zkušenosti: tvar, 

barva či trvání (nebo jejich opaky, s nimiž jsme sice zkušenost 

neučinili, ale jsou výsledkem negace – např. nekonečnost). Takový 

„vesmír“ si můžeme představit jako prostor prázdný či hemžící se 

mimozemšťany, prostor podléhající zákonům jakési „vyšší 

inteligence“, může být dobře či špatně fungujícím strojem, může 

být živoucí bytostí. Ať jsme si již představili cokoliv, máme tu 

„svět“! 

Podíváme-li se na proběhlý proces, musíme uznat, že jsme si 

onu představu přeci jen nevytvořili tak docela sami. Máme v sobě 

přeci celou řadu „poznatků“ o světě, které jsme si různými způsoby 

osvojili a které náš „výsledný produkt“ ovlivnily (zde je pouze 

otázkou, zda jsme si toho vědomi a do jaké míry si to připustíme). 

V minulosti se každý z nás setkal s řadou uměleckých děl (zde 

zdaleka nemyslím pouze „vyšší“ umění), mohli jsme vést 

rozhovory o vesmíru s mnoha lidmi, nepochybně jsme byli vedeni 

k nějakému druhu víry – zde je lhostejno, zda to bylo v Boha, 

rozum nebo ony mimozemšťany, k čemuž jsme při své „tvorbě“ 

pravděpodobně zaujali pozitivní či negativní stanovisko. V naší 
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obrazotvornosti došlo k zvláštnímu výběrovému procesu – 

hodnocení, které je, jak podrobněji rozvedeme ve druhé kapitole, 

vždy hodnocením morálním.  

Vraťme se však zpět. Jak s výslednou představou naložíme? 

Bude pro nás zdrojem pobavení, morálního ponaučení, inspirace, 

impulsem k dalšímu poznávání (co jsme vlastně poznali?), 

nervovému zhroucení, vytvoření uměleckého díla? Možností je 

nepřeberné množství – vše jistě záleží na podobě výsledné 

představy, na našem momentálním rozpoložení a na tom, jak jsme 

daný úkol brali vážně. Nyní máme k dispozici nějakou myšlenku, 

již můžeme a nemusíme podrobit dalšímu zkoumání. Jde o úplný 

nesmysl, nebo je alespoň do určité míry pravdivá? Odpověď 

nenacházíme nikde jinde než v tomtéž procesu hodnocení, který nás 

k této myšlence přivedl. Pravdivost či nepravdivost této myšlence 

přisuzujeme. 

Zde si položme první nietzscheovskou otázku: z jaké pozice 

soudíme něco, s čím jsme nemohli učinit žádnou zkušenost? 

K dispozici nemáme jinou pozici než svou vlastní, lidskou. 

Můžeme ji označit nepřeberným množstvím dalších přídomků: 

subjektivní, „snová“, evropská, náboženská, vědecká, logická, 

„jediná možná“, atp. Povšimněme si přitom, že toto naše označení 

není opět ničím jiným než souzením, tedy hodnocením. Některá 

ze jmenovaných označení odkazují k individuu, jiná, z našeho 

pohledu zajímavější, jsou povahy nadosobní, život a význam 

jednotlivce překračující. Pokud tato označení přisoudíme určitým 

myšlenkám, máme sklony považovat je za „ověřené“ či objektivní, 

s menší pravděpodobností mylné (tedy „pravdivější“). Budí méně 
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pochybností a z nich vyplývajících obav, cítíme, že jsou samy o 

sobě bezpečnější. Jenže jsme viděli, že tentýž proces hodnocení 

probíhal již při vytváření naší představy veškerenstva, v níž jsme 

přisoudili takové vlastnosti jemu samému.3 Toto co do času 

předcházející hodnocení je nejen kritériem „pravdivosti“ 

hodnocení pozdějšího, ale i „polidštění“ univerza, tedy jeho úprava 

do alespoň nějak uchopitelné a „představitelné“ podoby. Takto 

jsme do „světa“ promítli sebe sama, čímž jsme jej učinili světem 

lidským. 

„Přizpůsobili jsme si svět, abychom v něm mohli žít – 

předpokládáním těles, čar ploch, příčin a následků, pohybu a 

klidu, formy a obsahu: bez těchto článků víry by dnes nikdo 

nedokázal žít!“4 

  

Od prvního vydání Radostné vědy uběhlo bezmála 140 let. 

Poznání lidstva za tu dobu přeci jen pokročilo. Přesto: dokázal si 

někdo z nás představit univerzum zcela prosté Nietzschem 

jmenovaných „článků víry“? V předkládaném textu se níže 

pokusím náležitě zdůvodnit, proč je to pro člověka prakticky 

nemožné. Pokud už v našich myslích vznikne nějaká představa 

veškerenstva, bude alespoň některé z nich obsahovat. Každá 

představa je až příliš lidská a jako taková se zakládá na nejen 

možném, ale rovněž nanejvýš pravděpodobném omylu.  Nietzsche 

tvrdí, že samotný fakt lidského života a to, že jsme světu přisoudili 

nějakou podobu, není argumentem potvrzujícím to, že svět je právě 

takový. 

„Život není žádný argument; k podmínkám života by mohl 

patřit i omyl.“5 

                                           
3 Čti: „námi představovanému univerzu“. 
4 RV 121, s. 111. 
5 Tamtéž. 
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Navzdory svému přesvědčení, že nevíme a (minimálně 

dosud) nemáme žádnou možnost zjistit či dokázat, jak vesmír jako 

celek funguje, Nietzsche nezůstává pouze u negativního vymezení 

světa, ale svým čtenářům představuje i vymezení pozitivní.  

Největší důraz však klade na varování, abychom lhostejnému 

veškerenstvu za každou cenu nepřisuzovali vlastnosti, které jsou 

nám známy: 

„Střezme se myšlenky, že svět je živoucí organismus. […] 

Vždyť přibližně víme, co je organično: měli bychom snad to, co 

je nevýslovně odvozené, pozdní, zříkavé, nahodilé a s čím se 

lze setkat jen na zemské kůře, vykládat jako cosi podstatného, 

obecného, věčného, jak činí ti, co vesmír nazývají organismem? 

[…] Střezme se dokonce i víry, že vesmír je stroj; určitě není 

zkonstruován pro nějaký cíl, označením ‚stroj‘ mu prokazujeme 

příliš velkou čest. Střezme se předpokládat vůbec a všude něco 

s podobnou formou, jaká je vlastní cyklickým pohybům našich 

sousedních hvězd“6 

 

Nietzsche považuje náš astrální řád za výjimku, která 

umožnila další výjimku v podobě vzniku organického [Bildung des 

Organischen]. Přisuzovat takový řád veškerenstvu tak znamená 

činit pravidlo z této „umocněné výjimky“. 

„Celkovým charakterem světa je oproti tomu věčný chaos, 

nikoli ve smyslu chybějící nutnosti, nýbrž chybějícího řádu, 

členění, formy, krásy, moudrosti, a jak se všechny ty naše 

estetické lidské představy [Menschlichkeiten] nazývají.“7 

 

Povšimněme si nezvyklého souhrnného označení těchto 

„představ“ v původním Nietzschově textu termínem 

Menschlichkeiten, jenž v doslovném překladu označuje „lidskosti“. 

Níže uvidíme, že je v žádném případě nemůžeme považovat za 

                                           
6 RV 109, s. 103. 
7 Tamtéž. 
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nějaké drobné lidské „rozmary“, které si dopřáváme v rámci 

vnímání a poznávání světa, ale o esenciální prvky samotného 

lidství, které zároveň představují limity našeho poznání.8 

Veškerenstvo dle Nietzscheho nelze postihnout žádným z našich 

estetických ani morálních soudů.9 V závěru zde citovaného 

aforismu Nietzsche přechází od označení svět [Welt], veškerenstvo 

či vesmír [All] k pojmu příroda [Natur], přičemž je užívá záměně. 

„Střezme se říkat, že v přírodě existují zákony. Existují jen 

nutnosti: není tu nikdo, kdo rozkazuje, nikdo, kdo poslouchá, 

nikdo, kdo přestupuje“10 

 

Svět a veškerenstvo a příroda (jakožto celek živého i 

neživého) jsou tedy pro Nietzscheho synonyma. Příroda je jediný 

skutečný svět. Je to ovšem příroda, jejíž pojem nemůžeme 

jednoduše přejímat, ale již je třeba vymezit nově.  Když Nietzsche 

v prvním svazku spisu Lidské příliš lidské odkazuje ke Kantovi, 

uvádí následující: 

„Jestliže Kant říká: ‚Rozvažování nečerpá své zákony z přírody, 

nýbrž předepisuje jí je,‘ pak je to naprosto pravda vzhledem 

k pojmu přírody, jež s ní musíme spojovat (příroda = svět jako 

představa, to jest jako omyl), který je však shrnutím mnoha 

omylů rozumu. – Na svět, který není naší představou, jsou 

zákony čísel naprosto nepoužitelné: platí jedině a pouze ve 

světě lidí.“11 

 

Kromě již zmíněné záměnnosti pojmů „příroda“ a „svět“ si 

povšimněme, oč zde Nietzschemu jde: je to stále totožná snaha 

upozornit, abychom nechápali přírodu (svět) v omezeném a 

                                           
8 Ve smyslu lidské schopnosti poznávat i ve smyslu poznatelnosti člověka. Uvidíme, že hranice 

možného poznání a poznatelnosti člověka v Nietzscheho pojetí splývají – pokud ne úplně 

všude, určitě v případě poznání vědeckého. 
9 „Ale jak bychom mohli hanit či chválit veškerenstvo! Střezme se vynit jej z bezcitnosti a 

nerozumu, nebo i z jejich protikladů: není ani dokonalé, ani krásné, ani ušlechtilé a nechce se 

ničím z toho stát, rozhodně netouží napodobovat člověka!“ Tamtéž, s. 104. 
10 Tamtéž. 
11 LPL I 19, s. 30. 
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mylném lidském smyslu. Otázku, zda je to vůbec možné nechme 

prozatím stranou a ještě chvíli zůstaňme u pojmu „příroda“. Shodný 

termín [Natur] totiž Nietzsche užívá k označení lidské přirozenosti. 

Důsledné rozlišování obou významů považuji za jeden z klíčových 

předpokladů pro správný výklad Nietzscheho myšlení. Podívejme 

se například na závěr opakovaně citovaného aforismu 109 Radostné 

vědy: 

„Kdy už nám přestanou všechny tyto stíny boha brát světlo?12 

Kdy už přírodu boha zcela zbavíme! Kdy už budeme smět začít 

pomocí čisté, nově nalezené, nově vykoupené přírody činit nás 

lidi přirozenějšími!“13 

 

Zde se nabízí několik otázek. Předně víme, že příroda je svět, 

univerzum. Není přitom zcela jasné, jak bychom mohli tento celek 

světa vlastně zbavit boha, respektive jeho stínů, když je principiálně 

nepřístupný našemu chápání a k nám zcela lhostejný. Možným 

řešením by bezpochyby bylo vytvořit si novou představu 

veškerenstva, které by bylo zcela bohapusté. Neopakovali bychom 

však tutéž chybu, před níž nás Nietzsche tak důrazně varuje? 

Nebylo by takové „očišťování přírody“ vposled opět přisuzováním 

určitých vlastností univerzu? Jak bychom věděli, že pomocí 

totožných mechanismů, s jejichž pomocí jsme stvořili naše původní 

mylné představy, nevytváříme další systém omylů? Než 

Nietzscheho obviníme z nedůslednosti, zkusme ve výše uvedené 

citaci nahradit pojem „příroda“ pojmem „přirozenost“. Jde zde 

přeci o nás. My, tedy naše přirozenost, nikoli příroda, jsme zde tím, 

                                           
12 Zde Nietzsche odkazuje k bezprostředně předcházejícímu aforismu 108, kde předvádí 

analogii k stínu mrtvého Buddhy, jenž se po staletí zjevoval v jeskyni. Stejně tak my musíme, 

navzdory faktu, že „Bůh je mrtvev.“, ještě zvítězit nad jeho stínem. RV 108, s. 103.  
13 „Wann werden uns alle diese Schatten Gottes nicht mehr verdunkeln? Wann werden wir die 

Natur ganz entgöttlicht haben! Wann werden wir anfangen dürfen, uns Menschen mit der 

reinen, neu gefundenen, neu erlösten Natur zu vernatürlichen!“ RV 109, s. 104. 
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co se může a musí změnit! Nietzsche se zde ptá, kdy již budeme mít 

svou přirozenost zcela prostou boha a kdy se pomocí této čisté, 

nově založené a vykoupené přirozenosti budeme moci přiblížit 

přírodě natolik, abychom ji vůbec mohli začít poznávat. 

V knize Mimo dobro a zlo Nietzsche k přírodě říká: 

„Chcete žít ,podle přírody‘? [...] Představte si bytost, jako je 

příroda,  bez míry rozhazovačnou, bez míry lhostejnou, bez 

záměrů a ohledů, bez slitování a spravedlnosti, plodnou a 

pustou a nejistou zároveň, představte si indiferenci samu jako 

moc – jak byste mohli podle této indiference žít? Žít – není to 

právě touha být jiný, než je tato příroda? Není život 

hodnocením, vybíráním, nespravedlností, omezeností, touhou 

být diferentní?“14 

 

Zde se nám opět ukazuje, jakou podobu má pro Nietzscheho 

svět jakožto příroda. A v rámci tohoto světa se jakožto ona vzácná 

výjimka objevuje život, který se projevuje odlišně, ale není žádným 

protikladem neživého.15 K podstatě života patří snaha růst a 

překonávat sebe sama, být více než doposud. Život je vůle k moci. 

Nietzschova hérakleitovská inspirace 

Dovolme si malou odbočku, která nám, jak věřím, pomůže 

lépe porozumět vztahu přírody, přirozenosti a vůle k moci. 

Podívejme se na to, jak pojem přirozenosti (fysis) vykládá Zdeněk 

Kratochvíl ve své Filosofii živé přírody:  

„vše, co prochází rozením, umíráním, vznikem a zánikem. 

K přirozenosti patří změna, přeměna. K přirozenosti však patří 

i vztah, kontext. Přirozenost se skrývá v určitých vztazích 

s jinými přirozenostmi. Skrze tyto vztahy se vztahuje k celku, 

k souvislosti všeho“.16  

                                           
14 MDZ 9, s. 14-15. 
15 „Střezme se tvrdit, že smrt je protikladem života. Živé je jen jakousi odrůdou mrtvého a to 

odrůdou velmi vzácnou.“ RV 109, s. 104. 
16 Kratochvíl, Zdeněk, Filosofie živé přírody, Praha, Herrmann & synové 1994, s. 22. 
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Pojem fysis do řeckého myšlení zavedl Hérakleitos z Efesu. 

Je tím, co v člověku vždy budilo fascinaci, ale také hrůzu. Fysis je 

nestálá, ve své živosti neuchopitelná – je vznikáním a zanikáním, 

je spontaneitou a „vztahem jsoucna a hlubin bytí“.17
 Opakem fysis 

je pak stálost, neměnnost, a s nimi spojená předvídatelnost a 

spolehlivost. To není ve vztahu k Nietzschemu vůbec nezajímavé, 

vzhledem k tomu, že Nietzsche Hérakleitovo dílo (tedy alespoň to, 

co se z něj dochovalo) dobře znal. Když pak v knize Soumrak bůžků 

píše o svém objevu základního faktu „helénského instinktu – jeho 

‚vůle k životu‘“, uvádí, že se starým Řekům tímto způsobem 

zaručoval „[v]ěčný život, věčný návrat života; budoucnost 

přislíbená a zasvěcená v minulosti; triumfující ano životu nad smrtí 

a změnou.“18 Tragédie je pro něj tak „přitakáním životu, dokonce i 

v těch nejcizejších a nejtvrdších problémech; vůlí k životu radující 

se v oběti svých nejvyšších typů z vlastní nevyčerpatelnosti.“19 

V tomto popisu dionýského principu se odráží klíčové motivy 

Nietzscheho filosofie: vůle k moci, přitakání osudu (amor fati) a 

věčný návrat téhož. V Ecce homo se pak k tématu ještě jednou 

vrací, když píše:  

„Takové proměny patosu dionýského v patos filosofický přede 

mnou nebylo: Nedostává se tragické moudrosti, – marně jsem 

hledal známky toho i u velkých Řeků, filosofů dvou staletí před 

Sókratem.“20 

  

                                           
17 Tamtéž, s. 19–20. 
18 SB, Zač vděčím starým 4, s. 85. 
19 Tamtéž. 
20 EH, Zrození tragédie 3, s. 122. Nietzsche se zde opět vymezuje vůči tradiční metafyzické 

filosofii, když za „velké“ Řeky označuje pouze presokratiky. Sókratés je pro něj již 

představitelem úpadku. Viz např. Soumrak bůžků, kap. „Problém Sokratův“. SB, s. 28n. 
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Ovšem v jediném případě Nietzsche o tomto svém názoru 

přesvědčen není:  

„Zůstal jsem na pochybách u Hérakleita, v jehož blízkosti je 

vůbec tepleji, lépe než kde jinde. Přisvědčit pomíjení a ničení, 

to rozhodující v dionýské filosofii, přisvědčit protikladu a 

válce, dění, s radikálním zamítnutím i pouhého pojmu ‚bytí‘ – 

musím za všech okolností uznat, že toto je ze všeho, co dosud 

bylo myšleno, se mnou nejspřízněnější. Učení o ‚věčném 

návratu‘, to značí o bezpodmínečném a nekonečně opakovaném 

koloběhu všech věcí – tomuto Zarathustrovu učení by konečně 

mohl učit již Hérakleitos. Stoa, která téměř všechny své 

základní představy zdědila po Hérakleitovi, toho alespoň nese 

stopy.“21 

 

Hérakleitos, stejně jako Nietzsche, opovrhuje většinou a 

nedůvěřuje „obecným pravdám“. Společná by jim mohla být i 

relativizace poznávací role geometrie a všeobecná výlučnost.22 

Také Hérakleitos přisuzuje „neprobuzenému davu“ předsudečnost, 

která mu brání v odkrytí skutečné povahy světa. Všeobecná 

relativizace lidských „pravd“ je nepochybně podstatným 

společným rysem jejich myšlení, stejně jako to, že oba pokládají 

svět (kosmos) za jediný a trvalý, nikoli však ve smyslu stálé a trvalé 

přítomnosti, ale jako dynamický proces vznikání a zanikání. 

Kratochvíl v souvislosti s Hérakleitem píše:  

„Vše na světě je způsobeno zápasem diferencí, ale ten zápas 

není pouhé vzájemné ničení, leč skutečný vztah, i když mnohdy 

za cenu zániku […] nějakou diferencí je každá možnost 

rozlišení. Jejich zápas se projevuje jako vznik a zánik věcí, jako 

neustálá proměna.“23 

   

Hérakleita přitom označuje za „zvláštního hledače 

harmonie“. Tím je rovněž Nietzsche – u obou autorů však tato 

                                           
21 Tamtéž. Viz také SB, Rozum ve filosofii 2, s. 33. 
22 Kratochvíl, Zdeněk, Filosofie mezi mýtem a vědou. Od Homéra k Descartovi, Praha, 

Academia 2009, s. 76. 
23 Tamtéž, s. 80. 
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harmonie nespočívá v nějakém poklidném a stálém „systému“ 

světa, ale právě v oné proměnlivosti – v zápasu jednotlivostí, který 

je všudypřítomný a trvalý.24 Fysis u Hérakleita vyjadřuje „vztah 

vznikání a zanikání, bytí v proměně“.25 Svět ani tato jeho 

přirozenost „nepotřebují centrální řízení, neboť ‚všechno se přeci 

řídí skrze vše‘ (B 41) a osud není odlišitelný od náhody.“26 Kosmos 

má tak jistý řád, ale tento řád se člověku jeví jako nahodilý, neboť 

nejsme s to reflektovat komplexní souvislost „všeho se vším“. 

Všeobecný řád světa mohou nahlížet pouze bohové.27 Řád světa 

nesmí být zaměňován s řádem lidským. „Lidský řád“ je 

systematický a diferentní, kosmos je jednotou. K tomu, aby k nám 

mohl promlouvat, je třeba otevřít se logu, jenž je projevem 

společného.28 Toho však nelze dosáhnout žádným systematickým 

zkoumáním, protože povaha světa je bytostně nesystematická.  

Samozřejmě najedeme i celou řadu drobných rozdílů. Předně 

je Nietzscheho svět prostý bohů. Na druhou stranu Hérakleitův 

kosmos není stvořený bohy a ani v něm nehrají žádnou zásadní roli. 

Je živoucí a může k „probuzeným“ promlouvat. To by při zběžném 

pohledu bylo v přímém rozporu s Nietzscheho myšlením. Jenže ke 

svému Zarathustrovy nechává Nietzsche promlouvat sám život,29 

k sobě samému pak vše v přírodě a dějinách, přičemž slyší jen to, 

                                           
24 V tomto ohledu můžeme myslet řád světa, který spočívá v jeho proměnlivosti, která je 

vposled jediným, co je trvalé. 
25 Tamtéž, s. 81. 
26 Tamtéž, s. 82. 
27 „Bohu je vše krásné, dobré a řádné; lidé však pokládají něco za neřádné, něco za řádné“ (B 

102). Hérakleitův výrok přebírám z: Kratochvíl, Zdeněk, Filosofie mezi mýtem a vědou. Od 

Homéra k Descartovi, Praha, Academia 2009, s. 82. 
28 Tamtéž, s. 78. 
29 „A toto tajemství život sám mi projevil: ‚Hleď‘, pravil, ‚jsem tím, co vždy samo sebe musí 

přemáhati.“ Zarathustra II, O přemáhání sebe samého, s. 98. 



25 

 

co je „jeho druhu“.30 Výše jsme si ukázali, před čím v souvislosti 

s přírodou varuje Nietzsche – před polidšťováním světa, před jeho 

systematizací. Tato výzva je hérakleitovská – výzva k myšlení 

v souvislosti světa, k „probuzení“, překonání omylů malého 

lidského rozumu, které předznamenává Zarathustrovu výzvu 

k překonání člověka.31 Svět je třeba chápat jako plynoucí a 

proměnlivý. Jenže jej jako takový kvůli své omezenosti 

(přirozenosti, lidskosti) nejsme schopni vidět. 

„Náhlost, s níž se mnohé následky vydělují, nás zavádí; je to 

však náhlost pouze pro nás. V této náhlé sekundě existuje 

nekonečné množství pochodů, jež nám unikají. Intelekt, který 

by příčinu a následek viděl jako kontinuum, a nikoli naším 

způsobem jako svévolnou rozdělenost a roztrženost, který by 

viděl tok dění,– ten by pojem příčina a následek zavrhl a 

veškerou podmíněnost by popřel,“32 

 

Právě takovým intelektem by zřejmě disponovali 

hérakleitovští bohové, právě proto se jim vše „jeví jako řádné“. 

Lidské poznání má oproti tomu své limity – nejsme schopni vnímat 

kontinuum ani širší kontexty a souvislosti věcí. 

 „Přirozenost (fysis) se ráda skrývá.“33 

 

Vůle k moci prostupuje veškeré dění v organickém světě.34 

Také ona se však ráda skrývá – a to za výsledky svého působení. 

                                           
30 „Vše, co je mého druhu v přírodě i dějinách, ke mně hovoří, pohání mě kupředu, utěšuje –: 

to druhé neslyším, nebo ihned zapomínám.“ RV 166, s. 128. 
31 K rozlišení malého a velkého rozumu viz: „Tělo jest veliký rozum, mnohost s jedním 

smyslem, válka i mír, jeden ovčinec a jeden pastýř. Nástrojem svého těla, bratře můj, jest i 

malý tvůj rozum, jejž nazýváš ‚duchem‘; je to malý nástroj, hračka je to tvého velkého 

rozumu.“, A dále: „Za tvými myšlenkami a city, bratře můj, stojí mohutná vládkyně, neznámá 

moudrá bytost – ta sluje prapodstata. V Tvém těle přebývá, tvým tělem jest.“ Zarathustra I, O 

těch, kdož povrhují tělem, s. 31–32. 
32 RV 112, s. 108. 
33 Hérakleitos, B 123, in: Kratochvíl, Zdeněk, Filosofie mezi mýtem a vědou. Od Homéra 

k Descartovi, Praha, Academia 2009, s. 81.  
34 GM II 12, s. 65. 
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Podívejme se, jak ji představuje Nietzscheho Zarathustra 

v promluvě O přemáhání sebe samého, kde říká:  

„Slyšte mi teď mé slovo, vy nejmoudřejší! Zkoumejte je vážně, 

zdali jsem se životu samu vplížil do srdce a až do kořenů jeho 

srdce! Kde jsem nalezl něco živoucího, nalezl jsem vůli k moci; 

ba i ve vůli sloužícího jsem nalezl vůli být pánem. […] A toto 

tajemství život sám mi projevil: ‚Hleď‘, pravil, ‚jsem tím, co 

vždy samo sebe musí přemáhati.“35 

  

Vůle k moci má jediný účel – neustále růst a překonávat sebe 

sama, tedy „být více než doposud“. V tomto tedy tkví samotná 

podstata života: „Cokoliv tvořím a jakkoli to miluji – brzy se s tím 

i se svou láskou znepřátelím: tak velí má vůle.“36 Nietzsche dále 

rozporuje záměnu vůle k moci za „vůli k bytí“ či „vůli k životu“ (ve 

smyslu sebezáchovy, přežití).  

„Neboť: co není, nemůže chtíti; co však v bytí již jest, jak by to 

ještě mohlo mít k bytí vůli! Jen kde je život, je také vůle: nikoli 

však vůle k životu, nýbrž – tak tě tomu učím – vůle k moci!“37  

 

Právě v motivu vůle k moci se projevuje ona proměnlivost a 

hérakleitovský „zápas“. Je důležité si uvědomit, že samotný život 

je pro Nietzscheho nejvyšší ontologickou instancí, jak přesvědčivě 

demonstruje Aleš Novák v §6 svého Věčného návratu téhož.38 

„Život v jeho vývojové pestrosti a neustálé transformaci a evoluci, 

je pro Nietzscheho dostatečným důkazem, že Parmenidova 

představa o ‚bytí‘ jako o nehybné, identické, neměnné, v sobě 

završené jednotě je neudržitelnou optickou iluzí a omylem.“39 Život 

není nikdy završený, ale má povahu trvající proměny a 

                                           
35 Zarathustra  II, O přemáhání sebe samého, s. 98.  
36 Tamtéž. 
37 Tamtéž. 
38 „Život, nota bene tělesný život je totiž pro Nietzscheho jedinou a nejvyšší instancí, ba 

tělesný život je pro něho dokonce jediným správným významem pojmu ‚bytí‘.“ Novák, Aleš, 

Věčný návrat téhož, Praha, Togga 2015, s. 46. 
39 Tamtéž, s. 47–48.  
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překonávání. Novák dále upozorňuje, že život jako takový 

nezaniká, dochází pouze k transformaci jednotlivých modifikací 

živého.  

„Proto nemůže být nic mrtvého, protože život by tím nutně 

musel skončit, což nemůže, má-li skutečně být životem. Končí 

jen jednotlivé modifikace živého, jednotliví nositelé života, 

kteří životu slouží právě jen jako prostředky jeho ustavičného 

stávání se, které je nepřetržité.“40  

 

Pokud si uvědomíme, že život je vůlí k moci a tato vůle 

k moci je oním „správným významem pojmu ‚bytí‘“, můžeme 

dospět k závěru, že bychom mohli vůli k moci definovat jako: 

„vztah vznikání a zanikání, bytí v proměně“.41 Jenže toto není 

Nietzscheho definice vůle k moci, ale definice fysis, již Kratochvíl 

připisuje Hérakleitovi!  

Vzhledem k tomu, že se nám (i Nietzschemu) z Hérakleitova 

díla dochovaly pouze zlomky, nemůžeme tvrdit ani to, že bychom 

mohli plně porozumět jeho kosmologii. O to obtížnější je pak 

vykázat přesné analogie v myšlení obou autorů. Určitou míru 

Nietzscheho inspirace Hérakleitovým myšlením však rozhodně 

nemůžeme vyloučit. 

Příčina a účinek, účel a náhoda 

Nyní se můžeme vrátit k jednomu ze zásadních „článků 

víry“, tedy základních lidských omylů spočívajících 

v předpokládání příčin a účinků.42 Tato víra je pro Nietzscheho 

zdrojem dvojího: falešné představy vůlí obdařené bytosti řídící svět 

– tedy mimo jiné účelnosti přírody, a s tím související představy, že 

                                           
40 Tamtéž, s. 48. 
41 Kratochvíl, Zdeněk, Filosofie mezi mýtem a vědou. Od Homéra k Descartovi, Praha, 

Academia 2009, s. 81. 
42 RV 121, s. 111. 



28 

 

člověk řídí svůj život jakožto jednající bytost. Základem 

přesvědčení o působící příčině a účinku je přitom pocit chtění. 

Tento pocit označuje Nietzsche za pozůstatek z nejstarších dob 

lidstva, kdy člověk spatřoval určitou vůli jako předcházející 

každému dění. Takováto víra v působící příčinu a účinek je tak 

pozůstatkem nejstarší religiozity.43 Problémem je zde jednak naše 

výše zmíněná neschopnost zachytit kontinuální dění, tedy to, že 

nám mnohé uniká.44 Účelnost jednání je pro Nietzscheho iluzí – 

jednání je vždy něčím jiným, než čím se nám jeví. A protože ho 

nemáme pod kontrolou, nemůžeme si za něj přičítat odpovědnost – 

každé „jednání“ je nevinné.45 Příčinou je zde právě vůle k moci 

jakožto nám skrytý a stále působící princip života a dění – ještě 

uvidíme, že člověk je především určitým „bojištěm pudů“ a dalších 

nevědomě působících sil, přičemž vědomá vysvětlení vlastního 

konání i konání druhých je vždy krajně zavádějící.46  

„Před účinkem věříme v jiné příčiny než po účinku.“47 

 

Víra v kauzalitu je v neposlední řadě založena v samotné 

povaze našeho intelektu – tedy onoho „malého lidského rozumu“, 

který Nietzsche přirovnává k zrcadlu, na němž se nám zobrazuje 

pouhá následnost věcí bez podstatnějších souvislostí: 

„určitá věc pokaždé následuje po jiné určité věci, - to nazýváme, 

pokud to chceme pojmenovat, příčinou a následkem, my 

pošetilci! Jak bychom tu byli něco pochopili a pochopit mohli! 

Vždyť jsme nezahlédli nic než obrazy ‚příčin a následků‘! A 

                                           
43 RV 127, s. 115–116.  
44 Viz RV 112, s. 108.; Značný díl viny na tom mimo jiné nese „[j]azyk a předsudky, na nichž 

je jazyk vybudován.“ Máme pojmenování především pro výjimečné afektivní stavy a ostatní 

nám zůstávají skryty. Základní představy o našem „já“ a našem „svobodném“ jednání jsou tak 

mylné. RČ 115, s. 76.  
45 Svobodný duch „uznává učení o nevině všech názorů stejně jako o nevině všeho jednání“ 

RČ 56, s. 41.  
46 Srov. RČ 129, s. 84: Údajný boj motivů. 
47 RV 217, s. 136. 
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právě tato obrazovovost přece znemožňuje nahlédnout 

podstatnější souvislost“48 

  

Pokud jde o iluzi účelnosti přírody má tedy dle Nietzscheho 

kořeny v nejstarším magickém myšlení, které si, stejně jako celou 

historii lidstva, stále neseme v sobě.49 Díky ní máme například 

sklony domnívat se, že oko vzniklo za účelem vidění. Je však 

možné, že je tomu právě naopak: 

„Kdo jako nezaujatý badatel zkoumá historii oka a jeho forem 

u nejnižších tvorů a ukazuje celé postupné vznikání oka, musí 

dospět k velkému výsledku: že vidění nebylo při vzniku oka 

záměrem, spíše se dostavilo, až když náhoda sestavila aparát. 

Jediný takový příklad: a ‚účely‘ nám spadnou z očí jako 

šupiny.“50  

 

Samotná představa života jako vůle k moci je neslučitelná 

nejen s představou jednoduché kauzality, ale i účelnosti přírody. 

Jediným účelem je totiž sama vůle k moci, která chce růst, 

přemáhat a využívá k tomu všech prostředků. Účel nemůže být 

ničím trvalým ani v přírodě, ani v rámci kultury. Že nějaká síla 

dominuje, nepotřebuje k vysvětlení žádný účel. Převládla, protože 

byla silnější.  

„veškeré dění v organickém světě je přemáháním, zvládáním a 

každé přemožení a ovládnutí je zase novou interpretací, 

přizpůsobením, v němž se dosavadní ,smysl‘ a  ,účel’ nutně 

zatemňuje nebo vůbec mizí. I když sebelépe pochopíme 

užitečnost nějakého fyziologického orgánu, nepochopili jsme 

ještě nic ohledně jeho vzniku [...] všechny účely, všechny 

užitečnosti jsou jen známkami toho, že nějaká vůle k moci 

ovládla cosi méně mocného a dokázala tomu vtisknout smysl 

určité funkce; celá historie ,věci‘, orgánu, obyčeje může být 

tedy zřetězením znaků dalších a dalších interpretací a 

přizpůsobení, jejichž příčiny ani mezi sebou nemusí souviset, 

spíše po sobě podle okolností jen náhodně následují a jedna 

                                           
48 RČ 121, s. 82. 
49 K problému historie v nás se budeme opakovaně vracet níže, zejména v souvislosti 

s pojmem přivtělení probíraném ve třetí kapitole. 
50 RČ 122, s. 82. 
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druhou střídají. ,Vývoj‘ věci, obyčeje, orgánu proto rozhodně 

není jeho progresem k jakémusi cíli, a už vůbec není progresem 

logickým a nejkratším, dosaženým s co nejmenším 

vynaložením sil a prostředků“51 

 

Poněkud ambivalentní stanovisko zaujímá Nietzsche k roli 

náhody. Na jedné straně je pro něj náhoda tím, zač vděčíme 

například vzniku rozumu,52 na straně druhé v Radostné vědě popírá 

její existenci, když říká: 

„Jestliže víte, že neexistují účely, pak také víte, že neexistuje 

náhoda: neboť pouze vedle světa účelů má slovo ‚náhoda‘ 

smysl.“53 

 

Můžeme předpokládat, že když Nietzsche hovoří o náhodě, 

má na mysli především onu „absenci účelu“. V případě zmíněného 

rozumu tedy především odmítnutí filosoficko-křesťanské tradice, 

kde je rozum více či méně explicitně chápán jako „božský prvek 

v člověku“, jímž jsme byli obdařeni. Zde je spíše náhodně (tedy 

nezáměrně) se objevivším a rozvíjeným „evolučním vylepšením“. 

Vzhledem k několikrát naznačovaným limitům našeho poznání je 

však možné, že za náhodné považujeme i takové dění, které je ve 

skutečnosti nutné. Absence účelu totiž vůbec nic nevypovídá o 

absenci nutnosti, osudu, tedy toho, že vše se děje tak, jak se dít má 

a musí.  

Osud a věčný návrat téhož 

„,Miluj to, co je nutné.‘ – amor fati by byla moje morálka“54 

 

                                           
51 GM II 12, s. 64. 
52 RČ 123, s. 82. 
53 RV 109, s. 104. 
54 „‘Liebe das, was nothwendig ist‘ — amor fati dies wäre meine Moral“ NF 1881,15[20] 
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To píše Nietzsche na podzim roku 1881, kde se jeho slavná 

formulace lásky k osudu [amor fati] objevuje poprvé. V úvodním 

aforismu čtvrté knihy Radostné vědy pak k témuž píše následující: 

„Chci se stále více učit vidět v nutnosti věcí krásu: – tak budu 

jedním z těch, kdo činí věci krásnými. Amor fati: to budiž od 

nynějška mou láskou!“55 

 

Takto Nietzsche formuluje svůj postoj přijetí všeho nutného 

– své „velké Ano“. Takto demonstruje své přitakání životu, jenž je 

vůlí k moci. V jeho poznámce z léta 1888 pak můžeme číst: 

„Nejvyšší stav, jehož může filosof dosáhnout: dionýský postoj 

k bytí –: nazývám to amor fati…“56 

 

Později téhož roku nám objasňuje, co tento postoj v praxi 

znamená: nechtít nic jinak, a to ani v minulosti. Dokonce v této 

souvislosti tvrdí, že ani nesměl chtít nic jinak,57 aby následně ve 

spisu Ecce homo označil amor fati za svou „formuli pro lidskou 

velikost“58 a svou „nejvnitřnější přirozenost“59. Velké Ano životu, 

jenž je pro Nietzscheho nejvyšší a jedinou ontologickou instancí.60 

 „...život je podstatně, tj. ve svých základních funkcích, 

zraňující, násilný, vykořisťující, ničivý a vůbec nemůže být bez 

tohoto charakteru myšlen. Musíme si dokonce přiznat ještě něco 

povážlivějšího: že z nejvyššího biologického hlediska smějí být 

právní stavy vždy jen stavy výjimečnými, jako částečné restrikce 

nejvlastnější vůle života, které jde o moc a která si jeho celkové 

účely podřizuje jako jednotlivé prostředky: jako prostředky 

k utváření větších jednotek moci.“61 

 

                                           
55 RV 276, s. 145. 
56 „Höchster Zustand, den ein Philosoph erreichen kann: dionysisch zum Dasein stehn —: 

meine Formel dafür ist amor fati…“ NF 1888, 16[32] 
57 „Ich will Nichts anders, auch rückwärts nicht, — ich durfte Nichts anders wollen… Amor 

fati…“ NF 1888, 25[7] 
58 EH, Proč jsem tak chytrý 10, s. 113. 
59 „[N]utné mne nezraňuje; amor fati je mou nejvnitřnější přirozeností“, EH, Případ Wagner 

4, s. 147. 
60 Viz pozn. 38. 
61 GM II 12, s. 64. 
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Jelikož Nietzsche chápe život („bytí“) takto, označuje svůj 

postoj k němu za „dionýský“ či „tragický“. 

„Přisvědčit pomíjení a ničení, to rozhodující v dionýské 

filosofii, přisvědčit protikladu a válce, dění, s radikálním 

zamítnutím i pouhého pojmu ‚bytí‘“62 

 

Posledním zásadním rysem Nietzschovy „kosmologie“ je 

myšlenka věčného návratu téhož, k jejímuž přijetí je amor fati 

rozhodujícím „naladěním“ (řečeno heideggerovsky). Jeho hlubším 

výkladem se zde zabývat nebudeme, jelikož cíle předkládané práce 

jsou jiné.63 Podstatný pro nás je právě rys nutnosti, která má v tomto 

pojetí principiální přednost před náhodou či naší domnělou 

„svobodou“ – ať již se týká našeho poznání, myšlení, rozhodování 

či jednání. Nietzscheovský člověk je bytostí tělesnou. Jakožto 

organická a živá bytost se rovněž rozhoduje – a jakožto tatáž 

neustále se proměňující bytost sama sebe rovněž klame. Lidské 

poznání sebe sama a světa je založeno na celé řadě omylů, které 

jsou naší bytostnou součástí. Svoboda závisí především na míře 

naší poctivosti a ochoty nechat se klamat. A tím, co tento klam 

zakládá, je morálka.  

  

                                           
62 EH, Zrození tragédie 3, s. 122. 
63 Ještě se k němu však vrátíme v souvislosti s Chavalkovou interpretací přivtělení probíranou 

ve třetí kapitole. Konkrétně k tématu věčného návratu podrobně: Novák, Aleš, Věčný návrat 

téhož, Praha, Togga 2015. 
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2. Morálka 

 

„Bestie v nás chce být obelhávána; morálka je lží z nouze, aby 

nás tato bestie nerozervala. Bez omylů, které vězí v 

předpokladech morálky, by byl člověk zůstal zvířetem. Avšak 

takto bral sám sebe jako něco vyššího a uložil si přísnější 

zákony.“64 

 

Morálka je klíčovým motivem Nietzscheho myšlení. Dle 

jeho vlastních slov ji poprvé tematizuje jako komplexní problém ve 

dvousvazkovém díle Lidské, příliš lidské. V dalších letech je 

problém morálky dále rozvíjen a nahlížen z různých pozic, aniž by 

se tím základní autorův postoj k ní měnil. Důraz z počátečního 

tázání po původu morálky se přitom postupně přesouvá 

k problematizaci hodnoty morálky, tedy kritice morálních hodnot, 

která je zkoumáním hodnoty těchto hodnot samých.65 

Dosah a význam morálky pro člověka považuje Nietzsche za 

zásadně podceněné problémy – ať již hovoříme o antropogenezi, o 

„člověku moderní doby“, o pravdě, omylu a lži, o svobodě vůle či 

jednání, o rozumu, logice, o zmíněných „přírodních zákonech“, 

všech našich představách o světě (protože o samotné 

představivosti), ba i o smyslovém vnímání, všude se dotýkáme 

problému morálky. Člověk je totiž pro Nietzscheho morální bytostí 

a pouze jako takový může být myšlen.66 Nietzscheovská parafráze 

známého rčení by mohla znít: „Za vším hledej morálku!“.  

                                           
64 LPL I 40, s. 46. 
65 Srov.: GM, Předmluva zejm. 4–6, s. 10–13. 
66 Zde prosím čtenářky a čtenáře o trpělivost se zdánlivým nesouladem s všeobecným 

chápáním Nietzscheho jako anti-moralisty, které sám opakovaně podporuje. Pokud by morálka 

skutečně byla (a ona je) fundamentálním prvkem člověka, musel by tak Nietzsche logicky být 

odpůrcem člověka, „anti-humanistou“ (jímž rovněž je, ale ve velmi úzkém a specifickém 
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Tato provázanost morálky se všemi aspekty lidského života 

nám prakticky znemožňuje ji vysvětlit (tedy její pojetí 

v Nietzscheho myšlení) v rámci jedné kapitoly.67 To však, jak 

věřím, není třeba, neboť si potřebujeme všímat především těch 

aspektů morálky, které přímo souvisí s vědeckým chápáním 

člověka (jichž není málo). A není to ani žádoucí, neboť bychom tím 

další problémy zbavili souvislostí. K morálce se tak budeme 

opakovaně vracet i v dalších kapitolách. Některé bytostně morální 

problémy jsme navíc pouze naznačili v první kapitole, aby, jak 

věřím, dostali jasnější podobu později. 

Původ morálky 

V Ranních červáncích Nietzsche poukazuje na to, že lze 

nalézt něco jako „společenskou morálku“ v hojné míře rovněž mezi 

zvířaty, kde se především projevuje jako snaha „příliš nevyčnívat“ 

či zapadnout do společenství. Pravý záměr této „ohleduplnosti“ 

však Nietzsche nespatřuje v nějaké zvířecí „ctnosti“, ale ve snaze 

„uniknout pronásledování a získat výhody při hledání kořisti“.68 

Přivykání určitým způsobům chování vůči ostatním organismům se 

dle Nietzscheho zakládá ve schopnosti zvířat pozorovat své okolí, 

pozorovat, jak na své okolí působí a z tohoto „poznání“ vyvozovat 

důsledky pro své chování (což mimo jiné ukazuje jistý stupeň 

sebepoznání). 

„Zvíře posuzuje pohyby protivníků i přátel, učí se jejich 

zvláštnostem nazpaměť, zařizuje se podle nich: jednou provždy 

se vzdává boje proti jednotlivcům určitého druhu a zrovna tak 

                                           
smyslu). Celá problematika je velmi komplexní. Její jednotlivé části budeme odkrývat 

postupně. 
67 Přiznejme si, že je to nemožné nejen v celé práci, ale nejspíš i v jakkoliv dlouhé výpovědi. 

Vždy bychom totiž narazili na nemalé limity jazyka, který sám rovněž stojí na morálních 

základech. 
68 RČ 26, s. 25. 
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vnímá v přibližování jiných druhů zvířat úmysl uzavřít mír a 

dohodu. Počátky spravedlnosti, stejně jako chytrosti, 

umírněnosti, udatenství – zkrátka všeho, co označujeme 

názvem sokratovské ctnosti, jsou zvířecí: jsou důsledkem pudů, 

které učí najít potravu a uniknout nepříteli. Uvážíme-li nyní, že 

i nejvyšší člověk se pozvedl a zušlechtil právě jen ve způsobu 

stravy a v chápání toho, co vše je mu nepřátelské, nebude jistě 

nepřiměřené označit celý morální fenomén za zvířecí.“69  

 

Námitky k představě „morálnosti zvířat“ se samozřejmě 

nabízejí a staly se předmětem vášnivých debat celé řady 

přírodovědců i filosofů.70 Většina z nich stojí na představě, že 

k rozvoji morálních pocitů, stejně jako pocitu jistého 

„sebeuvědomění“ je nezbytný rozvinutý intelekt. To je pro 

Nietzscheho důsledek přeceňování našeho „malého rozumu“ na 

jedné straně a podceňování instinktů na straně druhé. K určitému 

stupni „morálnosti“ není třeba vědomí a intelektu, stejně jako 

k uzavření jisté „mírové dohody“ není třeba jazyka. 

Na jiném místě Nietzsche ukazuje, jakým způsobem dospěl 

člověk k nejstarším morálním soudům, tedy posuzování morálnosti 

druhých lidí. Jejich původ stojí na trojím omylu. Předně 

posuzujeme jednání druhého člověka z vlastního pohledu, 

konkrétně s ohledem na důsledky jeho jednání pro nás (první 

omyl). Dále tento důsledek pro nás („my“ zde může představovat 

individuum – „někdo z nás“, či obec, společnost atp.) zaměňujeme 

za záměr jednajícího, abychom pak z tohoto záměru usoudili na 

jeho trvalou vlastnost (druhý a třetí omyl). Toto je pro Nietzscheho 

„trojnásobný prastarý omyl“, jenž může být naším dědictvím po 

                                           
69 RČ 26, s. 26. 
70 V kontextu filosofie šlo obvykle o úzké sepětí morálky, rozumu a svobodné vůle, kterými 

měl v živočišné říši disponovat pouze člověk (když byl spíše výjimečně považován za 

regulérní součást přírody, tedy „plnohodnotného živočicha“), kdy jako takový mohl pouze on 

volit mezi „dobrem“ a „zlem“  
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zvířatech. A právě zde, tedy v takovýchto závěrech, je, jak se zdá, 

třeba hledat původ veškeré morálky: co mi (či „nám“ ve výše 

zmíněném smyslu) prospívá, je dobré, co mi (nám) škodí, je zlé. 

Z této příjemnosti a prospěšnosti, nebo jejich opaků, pak 

vyvozujeme obecné závěry: „dobré“ a „zlé“ přestává být náhodnou 

relací a stává se podstatou – „dobrým o sobě“, nebo jedním z jeho 

opaků – „zlým“ či „špatným“.71 Na závěr aforismu klade Nietzsche 

klíčovou otázku, která je rovněž zásadní námitkou proti 

nekritickému přejímání morálních soudů: 

„A neskrývá se za touto skutečnou pošetilostí navíc ještě 

nejneskromnější ze všech postranních myšlenek, že my sami 

musíme být principem dobra, poněvadž dobro a zlo se mění 

podle nás?“72 

 

Takové víceméně náhodné určení toho, co je „dobré“ 

předpokládá existenci nepřeberného množství morálních systémů, 

které skutečně v různých společnostech, ale i v rámci těchto 

společností můžeme pozorovat. Odlišné hodnotové systémy pak 

samy podléhají hodnocení ze strany hodnotitelů se systémem 

vlastním. Důsledkem je to, že můžeme odlišná společenství (ať již 

soudobá či historická) považovat za „nemorální“, nedostatečně 

rozvinutá (morálně zaostalá), či skutečně „zlá“. To bylo ostatně 

v Nietzscheho době v učeneckých kruzích naprosto běžnou praxí a 

poskytovalo to celou řadu „vědeckých“ argumentů pro nadřazenost 

určitých „národů“, „ras“, lidí „moderních západních idejí“ atp. Toto 

je pro Nietzscheho právě důsledkem morálních předsudků, které na 

člověka působily a působí v každé době: 

                                           
71 K tomuto rozlišení viz první pojednání Genealogie morálky. 
72 RČ 102, s. 64. 
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„Je správný úsudek učenců, že lidé všech dob věřili ve svou 

známost toho, co je dobré a co zlé, co je hodno chvály a co 

pokárání. Ale je předsudkem učenců, že my sami to nyní víme 

lépe než kterákoli jiná doba.“73 

 

Základem morálky je tedy posuzování toho, co je „dobré“ a 

co nikoliv – a tento prvek je do určité míry přítomen v každém 

hodnocení. V sublimovaných formách totiž nemusí být „dobré“ 

pouze „přínosné“, „příznivé“ či „příjemné“, ale rovněž „správné“ 

ve smyslu „pravdivosti“ a „skutečnosti“. Vezmeme-li k tomu v 

úvahu, že Nietzsche považuje hodnocení za elementární způsob 

vztahování člověka ke „světu“, vidíme význam morálky pro 

člověka v plném rozsahu. A jelikož nemáme přístup k ničemu 

jinému než lidskému světu, vidíme, že morálka je vskutku 

všudypřítomná. 

Navzdory všudypřítomnosti nějaké morálky je morálních 

systémů mnoho a nezřídka se vzájemně vylučují. Příkladem je 

Nietzscheho slavné rozlišení „panské morálky“ prezentované na 

příkladu antického Říma a „morálky otrocké“ zastupované Judeou, 

kdy Nietzsche sleduje historický vývoj, v němž byl původní 

význam „dobrého“ jakožto aktivního, tvořivého a vznešeného 

v protikladu ke „špatnému“ jakožto reaktivnímu, podřízenému, 

prostému a nešťastnému v rámci tzv. „vzpoury otroků v morálce“, 

zcela převrácen, aby se ti původně „dobří“ stali „zlými“.74 Kvůli 

převládnutí reaktivních sil resentimentu se tak „dobrými“ stali ti 

slabší, bytostně reaktivní. To vše za vydatného přispění židovsko-

křesťanské tradice, která mnohé původní ctnosti učinila hříchem a 

                                           
73 RČ 3, s. 13. 
74 Viz GM I. Konkrétní morální systémy nejsou předmětem této práce, proto je následující 

odstavec velmi zkratkovitým zreferováním Nietzscheho textu. Některými motivy se zabývám 

podrobněji na jiných místech práce. 
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člověku přiřkla odpovědnost za vlastní jednání, s níž jde ruku 

v ruce pocit studu a viny. Ctnostmi se mimo jiné staly podřízenost 

a slabost, jež byly v systému „panské morálky“ naprosto potupné, 

projevy síly se naopak staly „zlem“. Pozoruhodné je, že se dle 

Nietzscheho člověk stal „zlým“, ale také „hlubokým a zajímavým“ 

zvířetem teprve v souvislosti s kněžským stavem.75 V této 

souvislosti vzpomeňme výše zmíněné námitky proti „morálnosti 

zvířat“. 

Nietzscheho první pojednání Genealogie morálky, jež jsem 

se právě pokusil zreferovat, zde není ani tak významné svým 

obsahem jako nenápadnou, avšak klíčovou řečnickou otázkou a 

odpovědí na ni: 

„Vy nemáte oči pro něco, co potřebovalo dvě tisíciletí, aby 

dosáhlo vítězství?... Není na tom nic divného: všechny dlouhé 

věci je těžké zahlédnout, přehlédnout v jejich celku.“76 

 

Nietzsche zde poukazuje na zásadní problém zkoumání 

původu morálky, s nímž se potýkal již v letech minulých.77 Tento 

problém je způsoben jednak charakterem našeho života (vůlí 

k moci), jenž nám znemožňuje sledovat domnělý řetězec příčin a 

důsledků v historii,78 jednak tím, že v nás více či méně skrytě 

působí jiná morálka, tedy jiný způsob hodnocení, jemuž jsme 

přivykli. Takto je pro nás obtížné porozumět dle Nietzscheho 

nejstaršímu, původnímu a pro všechny pozdější morálky 

                                           
75 „[T]eprve na půdě této podstatně nebezpečné formy lidského bytí, formy kněžské, se 

z člověka vůbec stalo zajímavé zvíře, že teprve zde nabyla lidská duše hloubky a stala se zlou 

– a to jsou ovšem obě základní formy dosavadní nadřazenosti člověka nad ostatním 

zvířectvem!“ GM I 6, s. 23. 
76 GM I 8, s. 25. 
77 Nietzsche píše, že to bylo v době, kdy psal Lidské, příliš lidské (zima 1876–1877), ale 

uvedené myšlenky jsou starší. Viz GM Předmluva 2, s. 8. 
78 Viz poznámku 51. 
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určujícímu stavu společnosti, jenž se v mnoha ohledech 

„modernímu člověku“ jeví jako nemorální, ba přímo anti-morální. 

Jde o tzv. mravnost mravů [Sittlichkeit der Sitte].  

„Původem mravu jsou dvě myšlenky: ‚obec má větší hodnotu 

než jednotlivec‘ a ‚trvalý prospěch má přednost před 

chvilkovým‘; z toho vyplývá závěr, že trvalý prospěch obce je 

bezpodmínečně nadřazen prospěchu jednotlivce, zejména jeho 

momentálnímu blahu, ale i jeho trvalému prospěchu, a dokonce 

i jeho dalšímu přežití.“79  

 

Teprve v Ranních červáncích podrobněji vysvětluje, čím 

„mravnost mravů“ je, poté co ukáže obtíže zkoumání původu 

morálky způsobené tím, že u moderního člověka je působnost 

mravů silně oslabena. Proto se morálka a „mravnost mravů“ mohou 

jevit jako zásadně odlišné, přičemž jejich povaha je stejná – 

představují určitý způsob hodnocení, tedy určitý morální stav 

daného společenství. 

„Mravnost není nic jiného (tedy zejména nic víc!) než 

poslušnost vůči mravům, ať již jsou jakékoli; mravy jsou však 

tradiční způsob jednání a hodnocení. Ve věcech, kde 

nepřikazuje žádná tradice, není mravnosti; a čím méně je život 

určován tradicí, tím menší je i okruh mravnosti.“80 

 

Prozraďme si pointu a s plnou vážností řekněme, že 

„mravnost mravů“ je sama druhem morálky, nikoli pouze jejím 

předstupněm – a to druhem nejstarším a původním. Týká-li se však 

morálka všeho, jaký smysl by měla poslední citovaná věta? Jak by 

mohla tradice něco nepřikazovat, jako je tomu dle Nietzscheho 

v moderní společnosti? Nietzsche odpovídá: 

„Původně patřila do oboru mravnosti celá výchova a péče o 

zdraví, manželství, léčitelství, polní práce, válka, mluvení a 

mlčení, vzájemný styk a styk s bohy: mravnost požadovala, aby 

                                           
79 LPL II (1) 89, s. 41. 
80 LPL I 9, s. 15. 
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člověk dbal předpisů, aniž myslel na sebe jako na 

individuum.“81 

 

Není těžké uhodnout, kam se poděla ona mravnost, jíž se 

„modernímu člověku“ nedostává v takové míře jako člověku 

archaickému (a nejen jemu). Individualita nabyla na významu, 

původní zaběhlé způsoby hodnocení byly nahrazeny (přemoženy) 

novými, původní „zlé“ výjimky převládly a staly se „dobrými“. 

„[M]oralisté, kteří ve stopách Sókratových kladou morálku 

sebeovládání a střídmosti na srdce individuu, jako jeho osobní 

klíč ke štěstí, jsou výjimkou – a jeví-li se nám to jinak, pak proto, 

že jsme byli vychováni pod jejich vlivem: ti všichni kráčejí za 

krajně pobouřeného nesouhlasu všech představitelů mravnosti 

mravů novou cestou – sami se vyčleňují z obce jako nemravní 

a jsou, v nejhlubším smyslu, zlí. Přesně tak se ctnostnému 

Římanovi starého ražení jevil každý křesťan, který ‚ze všeho 

nejvíc usiloval o vlastní blaženství‘: jako zlý.“82 

 

Jenže takový „moderní člověk“ pro Nietzscheho představuje 

výjimku vykoupenou nesmírným utrpením výjimečných 

jednotlivců.83 Nové myšlenky, hodnoty, soudy či pudy – to vše se 

pod vládou mravů prosazuje zdaleka nejhůře a vždy za cenu 

značných muk – a to nejen pro „svobodomyslného inovátora“ (v 

podobě studu a viny, případně – a obvykle – trestu ze strany obce), 

ale rovněž pro celou obec.84 

„[V]ůbec nelze domyslet, co museli právě vzácnější, 

vybranější, původnější duchové vytrpět během celých dějin 

proto, že byli vždy vnímáni jako zlí a nebezpeční, ba že tak 

vnímali sami sebe.“85 

 

                                           
81 Tamtéž. 
82 Tamtéž, s. 16. 
83 „[M]y sami přebýváme v malém světě výjimek a jakoby v zóně zla“ RČ 14, s. 18. 
84 Důležitým společným rysem všech archaických společností je dle Nietzscheho pověrčivost. 

„Mravnost mravů“ má udržovat všechny zvyklosti stejné, neboť „dělat něco jinak“ znamená 

přivolat na celou obec hněv bohů.   
85 RČ 9, s. 16. 
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„Dějinami lidstva“ přitom Nietzsche ani zdaleka nemyslí 

pouze posledních pár tisíciletí, tedy to, co jeho současníci nazývali 

„světovými dějinami“, které jsou pro něj „směšně malou výsečí 

lidského bytí“86, ale vývoj lidstva od jeho vzniku, kdy se formovalo 

to skutečně podstatné pro charakter člověka.87  

„Nic nebylo vykoupeno dráže než to málo lidského rozumu a 

pocitu svobody, na němž se dnes zakládá naše hrdost. Tato 

hrdost nám teď však téměř znemožňuje vžít se do nesmírných 

časových prostor ‚mravnosti mravů‘, jež se rozkládají před 

‚světovými dějinami‘ jakožto skutečné a rozhodující dějiny, 

v nichž se ustavil charakter lidstva“88 

 

Ctnosti „moderního člověka“ jako rozum, touha po vědění, 

spokojenost či soucit jsou v rámci „mravnosti mravů“ považovány 

za krajně nebezpečné a jakákoli změna je zde synonymem 

nemravnosti a zárodkem zkázy.89 Nietzsche ještě dodává: 

„Domníváte se, že to vše se změnilo, takže lidstvo muselo jistě 

vyměnit svůj charakter? Ach, vy znalci lidí, naučte se lépe znát 

sebe!“90  

 

Všechny podoby morálky, jež postupně překonaly „mravnost 

mravů“, nemají pouze společný původ. Jednotlivé morálky mohou 

být mnohem jemnější a rafinovanější (skrytější), přesto vykazují 

několik společných rysů: předepisují „správný“ způsob myšlení a 

jednání, v jejich kontextu jsou definovány ctnosti a neřesti, zajišťují 

řád a bezpečí tím, že udržují typus společenství (stabilizují 

společnost) a zajišťují kázeň. Poskytují celou řadu odpovědí, jsou 

kritériem „pravdy“ a brání „alternativnímu způsobu tázání“, skýtají 

                                           
86 RČ 18, s. 22. 
87 Charakter člověka jakožto „lidská přirozenost“ bude předmětem třetí kapitoly.  
88 RČ 18, s. 22. 
89 Dlužno podotknout, že s touto nebezpečností se úzce pojí šílenství. Oběma fenomény se 

budeme důkladně zabývat především ve čtvrté a páté kapitole.  
90 Tamtéž. 



42 

 

jistou útěchu a v jejich rámci není možné postihnout jejich dosah.  

V neposlední řadě omezují svobodu a štěstí individua ve prospěch 

množství. Zaměřme se na posledně jmenovanou vlastnost morálky.  

Individualita a stádo 

Každá morálka je určitým omezením a vymezením. Tím, co 

vymezuje, není nic menšího (ani většího) než sám člověk. Morálka 

činí člověka lidským, pozvedá jej nad zvíře, resp. vytváří iluzi této 

nadřazenosti člověka. Ne náhodou za „nelidské“ označujeme právě 

takové jednání, které je v rozporu s naší morálkou. Samotné slovo 

„vymezení“ v sobě obsahuje mez, hranici. V případě morálky je 

tato mez skutečnou hranicí člověka. V závislosti na síle morálního 

imperativu tak může být člověk jednající a myslící v zásadním 

rozporu s ním skutečně dehumanizován – a to jak ve smyslu 

superhumanizace,91 tak subhumanizace, tedy proměnu daného 

jednotlivce nebo skupiny na něco „menšího“ („pod-člověk“, 

barbar, zvíře, atp.). Připomeňme si v této souvislosti aforismus 

Nad-zvíře: 

„Bez omylů, které vězí v předpokladech morálky by člověk 

zůstal zvířetem. Avšak takto bral sebe jako něco vyššího a uložil 

si přísnější zákony. Chová proto nenávist ke stupňům, jež 

zůstaly blíže zvířeckosti: to vysvětluje někdejší pohrdání 

otrokem jakožto ne-člověkem, jakožto věcí.“92 

 

Zde můžeme Nietzscheho doplnit: vysvětluje to rovněž 

evolucionismus v antropologii jako koncept přitakávající dobové 

představě (tedy dobovému hodnocení – morálnímu stavu 

                                           
91 To souvisí se šílenstvím, jež je v rámci archaických společností často chápáno jako projev 

božství (srovnej např.: RČ 9, s. 15: „původně bylo mravem vše a kdo se chtěl nad něj povznést, 

musel se stát zákonodárcem a medicinmanem a svého druhu polobohem“). Rovněž 

Nietzscheho představa nadčlověka spočívá v překonání morálky – povznést se nad morálku 

totiž vposled znamená překonat člověka.  
92 LPL I 40, s. 46. 
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společnosti) moderního člověka jako člověka „vyššího“. 

Vysvětluje to koncept „přirozené nadřazenosti“ určitých ras v 19. i 

20. století, eugeniku93 i to, proč se například „otec evoluce“ Darwin 

vyjadřuje takto: 

„Rozdíly mezi nejskvělejšími lidmi nejvyspělejších společností 

a lidmi nejzaostalejšími jsou propojeny těmi nejjemnějšími 

stupni“94 

 

Či jak se, nikoli v rozporu s dobovým vkusem, vyjadřuje o 

svých „spoluobčanech“: 

„Jestliže nebude nejrůznějšími způsoby […] a možná ještě 

dosud neznámými způsoby neřestným a jinak méněcenným 

členům společnosti zabráněno, aby se rozmnožovali rychleji 

než spořádané vrstvy, bude národ upadat, jak se ostatně již často 

v dějinách lidstva stalo“95 

 

Z dnešního pohledu, alespoň pokud jde o oficiální 

akademické instituce (u širokých mas bych si nebyl tak jistý), jsou 

takové výroky nepřijatelné, v době Darwinově96 byly naopak tím, 

co je činilo přijatelnějšími. Tato „společenská (ne)přijatelnost“ je 

však morálním soudem par excellence. Nejde zde o nic jiného než 

to, zda prospívá společnosti, nebo jí škodí.  

V oblasti morálky jde vposled o odpověď na tutéž základní 

otázku, jež zní: „Je to dobré?“. Tato otázka je v původním stavu 

lidstva „mravnosti mravů“ neproblematická – není třeba tázat se 

„pro koho“, neboť dobré je to, co je ve shodě s mravem, ve shodě 

s tradicí. Pokud bychom přeci jen potřebovali najít „adresáty“, pro 

                                           
93 Jejíž strašlivé projevy a důsledky zejména během druhé světové války nemusíme 

připomínat.  
94 Darwin, Charles, O původu člověka, přel. Josef Wolf, Zora Wolfová, Praha, Academia 2006, 

s. 169. Kurzíva TH. 
95 Tamtéž, s. 163. 
96 Konkrétně spis O původu člověka byl poprvé publikován v roce 1871. 
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něž to děláme, byli by to bohové. Je to pověrčivost, která zakládá 

strach z trestu, který postihne celou obec, nejen „pachatele“. Víme, 

že mrav z definice upřednostňuje zájem společenství (obce) před 

zájmem individua. Rozdíl mezi jednotlivcem a obcí zde však není 

tak ostrý, jako je tomu u pozdějšího lidstva. Jednat mravně je totiž 

dobré pro všechny. Bohové nejsou pohněváni, potenciálního viníka 

ani obec nestihne trest. Sama mravnost je vposled citem pro celek 

mravů, v jehož rámci člověk vůbec není vychováván jako 

individuum, ale jako člen společenství. Nietzsche říká, že jedinec 

sám sebe prostřednictvím mravnosti „majorizuje“.97 V Radostné 

vědě pak upozorňuje, že pro člověka tohoto „nejdelšího a 

nejdávnějšího údobí lidstva“ bylo vůbec největší hrůzou být 

individuem, být brán pouze „za sebe“, být sám, být svobodný. To, 

co bychom z pohledu moderní společnosti mohli považovat za 

„osvobození“ bylo v těchto dobách trestem. 

„Zatímco my pociťujeme zákon a podřízenost jako nátlak a 

újmu, pociťovali tehdy lidé jako nepříjemnou, jako nejvlastnější 

nouzi egoismus.“98 

 

Tento „archaický člověk“ se dle Nietzscheho cítil tím 

morálnější, čím nesvobodněji jednal – ctnostné jednání bylo jedině 

takové, které bylo motivováno blahem obce, nikoli jednotlivce. 

Jednání a myšlení motivované něčím jiným bylo zdrojem špatného 

svědomí, a to i kdyby obci prospívalo.99 Mravnost si žádá oběti – 

                                           
97 LPL II (1) 89, s. 41. 
98 RV 117, s. 110. 
99 Představme si někoho, kdo dělá, co po něm obec žádá, ale ví, že tím sleduje jiný 

(individuální) cíl – i takové jednání může být zdrojem výčitek svědomí. Zde hrají důležitou 

roli pověrčivost a strach. 
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nikoli v zájmu jednotlivce, ale mravů samých. A nejmravnější je 

ten, kdo obětuje nejvíce.100 

Moderní člověk je přeci jenom odlišný.101 Individuálního 

štěstí si ceníme a dokonce je pokládáme za cíl. Necítíme přeci stud, 

pokud je naše jednání motivováno naším štěstím (pokud tedy 

někomu přímo neškodí), ceníme si originality, být výjimečným 

člověkem je ctností, nemluvě o lidské důstojnosti, či „svobodě“, 

která je pro mnohé nejvyšší hodnotou. Zastaralý systém hodnot 

jsme překonali, i jedinci se počítají. Stali jsme se „lepšími lidmi“, 

pokročili jsme, „vyvinuli jsme se“. A právě v takovém způsobu 

uvažování se skrývá past rafinovanější morálky, která nadále určuje 

charakter lidstva. Že se změnil náš přístup k individuu a „starým 

mravům“, že mnohé starší ctnosti nazýváme neřestmi… To vše o 

nás nevypovídá nic jiného, než že jsme jednu morálku nahradili 

jinou! Tato nová hierarchie hodnot dokonce způsobuje i to, že 

samotnou morálku definujeme jako individuální a stavíme ji do 

určité opozice k mravnosti, která je naopak věcí bytostně 

kolektivní, z pohledu moderní doby (zde především Evropy 19. 

století) dokonce „zpátečnickou“ (brání přeci pokroku a rozvoji).102 

Morálku můžeme označit za individuální, ale pouze 

v určitém omezeném smyslu. Pokud bychom přitom měli stále 

                                           
100 LPL I 9, s. 15–16. 
101 Ostatně chápat člověka jako stále stejnou a neměnnou bytost (ať již tím myslíme jedince, 

nebo „druh“, lidstvo) je pro Nietzscheho nesmyslné, jak ještě uvidíme v příští kapitole. Bylo 

by to v přímém rozporu s obsahem první kapitoly této práce. 
102 Nadšení z pokroku v poznání na poli vědy (přírodních i společenských věd), rozvoje 

technologie i nových společenských pořádků, bylo v druhé polovině 19. století i na začátku 

století dvacátého v Evropě dobře patrné, byť samozřejmě nešlo o žádný všemi sdílený pocit. 

Situace v dnešním světě je bezpochyby v mnoha ohledech nesrovnatelná, i morálka se 

proměnila – některé hodnoty se rozšířily a staly se globálními (s výjimkami, pochopitelně), 

jiné se jakoby rozplynuly v pluralismu. Ve skutečnosti však byly pluralismem (jakožto 

morálním jevem) pouze překonány a až historie ukáže, na jak dlouho. Na povaze a působnosti 

morálky se však z nietzscheovského pohledu nezměnilo vůbec nic. 
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pochybnosti o tom, zda můžeme ve stavu „mravnosti mravů“ 

hovořit o morálce (jakožto individuální), uvědomme si, že je to 

vždy jednotlivec, kdo jedná a že je k určitému jednání veden svým 

chápáním světa a svého místa v něm. Na tom nic nezmění ani to, že 

se sám za individuum nepovažuje, svět tedy nechápe tolik jako 

„svůj“, ale spíše „náš“. Z nietzscheovského pohledu se ostatně mýlí 

méně než člověk, který se považuje za suverénní a svobodné 

individuum. 

Vezměme nyní v úvahu Nietzschem výše uvedené 

„výjimky“, tedy morální systémy, „kladoucí štěstí na srdce 

individuu“103 a podívejme se do Ranních červánků: 

„Žádnému jednotlivci, pokud chce štěstí, nechť nikdo nedává 

předpisy, jak ho dosáhnout: neboť individuální štěstí prýští 

z vlastních, nikomu neznámých zákonů, předpisy zvenčí je 

mohou nanejvýš překazit, potlačit. – Předpisy, které nazýváme 

‚morálními‘, jsou ve skutečnosti namířeny proti jednotlivcům a 

vůbec nesledují jejich štěstí.“104 

 

Abychom se snad nenechali zmást: „nikomu“ zde chápejme 

ve skutečně silném slova smyslu – tedy ani nám samým. Především 

zde nesmíme předpokládat, že bychom si těchto svých „zákonů“ 

byli vědomi a jejich artikulovanou podobu ostatním pouze „tajili“. 

Nietzsche upozorňuje rovněž na předsudek, že by dosavadní 

morální příkazy směrovaly k jakémusi „štěstí či blahu lidstva“, 

neboť to znamená naivně předpokládat existenci všeobecně 

uznaného cíle,105 který bychom si však museli nejprve „libovolně 

stanovit“. Pak bychom si mohli stejně libovolně stanovit i určité 

                                           
103 Viz pozn. 82. Více k problému individuace (rovněž s ohledem na Nietzschovy rané spisy, 

které zde necháváme stranou) ve třech studiích první části knihy: Ansell Pearson, Keith (ed.), 

A companion to Nietzsche, Blackwell Publishing 2006, s. 39–94. 
104 RČ 108, s. 68. Zvýraznění TH. 
105 K morálním cílům viz též RČ 106, s. 66–67. 
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„morální zákony“. Jenže každá dosavadní morálka stojí proti 

libovůli.106 Morálka vylučuje svévoli a svobodu myšlení jakožto 

něco nebezpečného. Autoritativní morálka určuje, co je „správné“ 

– co ji zpochybňuje, je „nesprávné“, tudíž nebezpečné. Toto 

nebezpečí se týká jak jednajícího, tak dané autority, přičemž je za 

významnější v praxi bráno právě hledisko druhé.107 Morální 

autorita nikdy neupřednostní jednotlivce před množstvím. Morálka 

je namířena proti jednotlivci a ve prospěch stáda. 

„Morálka vede jednotlivce k tomu, aby byl funkcí stáda a jen 

jako funkci stáda si přikládal hodnotu. […] Morálnost je stádní 

instinkt v jednotlivci.“108 

 

Nietzsche užívá výrazů stádo [Heerde] v souvislosti s morálkou a 

společností poměrně hojně, poprvé ve druhém svazku knihy Lidské, 

příliš lidské: 

„Pro ty, kdo pohrdají ‚stádním lidstvem‘. – Ten, kdo považuje 

lidi za stádo a co nejrychleji před nimi prchá, toho zajisté 

doženou a naberou na rohy.“109 

 

Nietzsche zde zřejmě vyjadřuje napětí mezi většinovou 

společností a „výjimkami“ – zároveň můžeme daný výrok 

považovat za svého druhu varování před podceňováním 

nebezpečnosti tohoto „stáda“. V jeho rukopisné poznámce z roku 

1882 stojí: 

„Původní stádo a stádní instinkt; svébytnost stádem pociťována 

jako výjimka, nesmysl, šílenství.“110 

                                           
106 Tamtéž. 
107 Morální autoritou zde může být obec, panovník, církev, jakákoliv politická skupina, 

zastánci určitého světonázoru, akademická obec atd. – podstatné je, že zpochybněním dané 

morálky ohrožujeme autoritu samu, či, Nietzscheho slovy, „majitele autoritativní morálky“. 

RČ 107, s. 67. 
108 RV 116, s. 109. 
109 LPL II (1) 233, s. 96. 
110 „Ursprünglich Heerde und Heerden-Instinkt; das Selbst als Ausnahme, Unsinn, Wahnsinn 

von der Heerde empfunden.“ NF 1882, 3[1] 255. 
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Zde Nietzsche vlastně pouze opakuje to, s čím jsme se setkali 

ve spisech Lidské, příliš lidské i Ranních červáncích – poznámka 

odkazuje k původnímu stavu majorizované společnosti, kde byly 

individuality něčím výjimečným, nebezpečným a šíleným. Zdá se 

tedy, že je výraz „stádo“ pouhým synonymem pro většinovou 

společnost,111 které se v Nietzscheho díle od roku 1882 objevuje 

stále častěji. Domnívám se však, že tato záměna není náhodná. 

Dokonce se zdá, že se zde významově otáčí Nietzschův postoj 

k morálce v souvislosti s lidstvím. Zatímco ve spisech 

předcházejících Radostné vědě je pro něj morálka tím, co lidství 

utváří, od roku 1882 je morálka tím, co z člověka naopak činí 

„stádní zvíře“. Tuto možnost naznačuje i příklad Kirké – bájné 

kouzelnice, o níž Nietzsche ve dvou případech píše kvůli její 

schopnosti měnit lidi ve zvířata.112 V knize sepsané v zimě 1876–

1877 čteme: 

„Pravda jako Kirké. – Omyl učinil ze zvířat lidi; že by byla 

pravda s to udělat z člověka zase zvíře?“113 

 

Tento omyl stojí na morálce – morálka je tím, co člověka 

„pozvedá“ nad ostatní zvířata. Vyvrácení tohoto omylu by jej tak 

mohlo navrátit zpět tam, kam „patří“ – tedy na roveň zvířatům. O 

pár let později, konkrétně roku 1883, píše Nietzsche následující 

poznámku: 

                                           
111 Podobně je tomu s výrazem „stádní zvíře“ [Heerdenthier], který se s výjimkou jediné 

poznámky z roku 1873 (NF 1873, 29[149]), objevuje v Nietzscheho díle dokonce až od roku 

1884. 
112 Aby její jméno v pozdějších letech užíval výhradně v souvislosti se sváděním lidí. Morálka, 

již Nietzsche opakovaně nazývá „Kirké filosofů“, je tak především svůdkyní, ovšem svůdkyní 

stále obdařenou pro člověka nebezpečnou kouzelnou mocí. 
113 LPL I 519, s. 241. 
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„Prasata Kirké uctívají cudnost [Keuschheit].“114 

  

Prasata jsou v souvislosti s Kirké Odysseovi muži, tedy 

zvířata proměněná v lidi, zde uctívají cudnost či mravní čistotu, 

jsou to tedy „morální zvířata“. Jednou z možných interpretací je, že 

Kirké, tedy onen transformující element, zde představuje morálku. 

V prvním případě tak morálka prostřednictvím na ní se 

zakládajícího omylu mění člověka ve zvíře, ve druhém případě plní 

úlohu opačnou. 

Domnívám se však, že nejde o naznačenou změnu 

Nietzscheho postoje k morálce jakožto transformativnímu prvku 

vztahu „člověk-zvíře“, ale o posun důrazu směrem k člověka 

„ponižující“ funkci morálky.115 V pozdějších Nietzschových 

spisech je člověk zvířetem, které si o sobě zkrátka „myslí příliš 

mnoho“. Jeho mínění o sobě samém, jeho mínění o postavení 

v přírodě, zejména pak postavení vůči zvířatům je souborem na 

morálních základech postavených omylů.116 V tomto (a pouze 

tomto) lingvistickém a intelektuálním smyslu je morálka 

antropogenetická – tvoří na omylu založenou představu člověka o 

sobě, vytváří pojem člověka a tomuto pojmu připisuje všechny 

domnělé vlastnosti, které jeho lidství náleží. Jenže pak je tu 

perspektiva širší, chceme-li imoralistická, pohled na člověka 

jakoby „zvnějšku“, „mimo dobro a zlo“. Odtud je člověk tím blíže 

zvířeckosti, čím více je svázán a určován morálkou, tedy čím je 

                                           
114 „Die Schweine der Circe beten die Keuschheit an.“ NF 1883, 12[1] 137. Motiv 

nepovedených prasat uctívajících cudnost (a v ní svůj protiklad) se v publikované podobě 

objevuje ve třetím pojednání Genealogie morálky. Viz GM III 2, s. 86. 
115 To neznamená, že by Nietzsche ve starších spisech nepřipouštěl možnost „zezvířečtění 

člověka“. Viz LPL I 247, s. 151. S morálkou to zde však explicitně nespojuje žádným 

způsobem. 
116 Srovnej s aforismem Čtyři omyly (RV 115, s. 109), jímž se budeme zabývat níže. 

K „neoprávněnému povýšení“ člověka viz např. LPL I 101, s. 71. 
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nesvobodnější. Tvrdím, že co se zde skutečně mění, je Nietzscheho 

„dominantní perspektiva“, nikoliv jeho pojetí morálky. A dále 

tvrdím, že změna této perspektivy je zapříčiněna myšlenkou 

nadčlověka. 

Pojem nadčlověk [Übermensch] se poprvé objevuje 

v Nietzscheho v rukopisné poznámce z roku 1882: 

„Láska k nadčlověku je lékem proti soucitu s lidmi: nakonec by 

muselo být lidstvo velmi rychle zničeno.“117 

 

Pro mnohé hrůzný, a později vskutku hrůzným způsobem 

dezinterpretovaný a zneužitý, nadčlověk je tím, co se má stát oním 

univerzálním účelem a cílem lidstva, s nímž jsme se setkali 

v Ranních červáncích.118 

„Chci lidi poučit o smyslu jejich bytí, kterým je nadčlověk.“119 

 

Níže se pokusím ukázat pro naše téma relevantní souvislosti 

motivu nadčlověka s dalšími Nietzscheho myšlenkami. Zde se 

zaměřme na jediný, který, jak věřím, souvisí s posunem důrazu od 

antropogenetického charakteru morálky směrem k jeho zdánlivému 

opaku. Nazvěme ho „rozšíření vertikálního rozměru lidství“.  

V publikovaných spisech předcházejících Zarathustrovi 

motiv nadčlověka chybí, i když pro něj Nietzsche na mnoha 

místech připravuje půdu v podobě četných náznaků „povznesení 

se“ nad lidské omyly.120 Jenže pokud zde máme pouze dichotomii 

                                           
117 „Die Liebe zum Übermenschen ist das Heilmittel gegen das Mitleid mit den Menschen: an 

letzterem müßte die Menschheit sehr schnell zu Grunde gehen.“ NF 1882, 3[1] 385. 
118 Viz pozn. 105. 
119 „Ich will die Menschen den Sinn ihres Seins lehren: welches ist der Übermensch.“ NF 1882, 

5[28]. 
120 To se týká především Radostné vědy (viz např. §285: Excelsior!), náznaky jsou samozřejmě 

patrné i ve spisech starších. Zde jde o samotné texty, nikoli předmluvy k nim, jejichž datace je 
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„člověk-zvíře“, v zásadě se ani není kam povznést, pokud se držíme 

v rámci nietzscheovského bezbožného a bezúčelného univerza. 

V tomto ohledu je morálka lží, která člověka neoprávněně povyšuje 

nad ostatní zvířata. V kontextu triády „zvíře-člověk-nadčlověk“ se 

vše mění. Zde je morálka tím, co brání povznesení člověka, co jej 

drží dole mezi ostatními zvířaty, nebo jej dokonce činí „nižším“, 

„menším“, „upadlejším“ zvířetem. Naše zděděné omyly a falešně 

svobodné souzení se zde stávají tíží.121 Morálka je tak imanentní 

anti-individuální, svazující a „zatěžující“ princip, který člověka 

oddaluje od nadčlověka a v takto posouvá blíže stádnímu zvířeti. 

Obě „transformační funkce“ morálky tak jsou projevem téhož 

působení nahlíženého z odlišných perspektiv. 

Ve spisu Mimo dobro a zlo Nietzsche píše: 

„Moc dobře víme, jak urážlivě zní, když někdo člověka řadí bez 

obalu a podobenství ke zvířatům; budou nám však přímo klást 

za vinu, že právě ve vztahu k lidem ,moderních idejí‘ 

používáme bez ustání výrazů ,stádo‘, ,stádní instinkty‘ a 

podobně. Co naplat! Nemůžeme jinak: neboť právě v tom tkví 

náš nový náhled.“122 

 

Zde vidíme, že stádo nepředstavuje žádnou hyperbolu, ale že 

Nietzsche skutečně pohlíží na upadlého stádního člověka jako na 

zvláštní druh zvířete. A co více: vidí dokonce reálnou hrozbu, že 

tento druh bude dále upadat, skutečně až na úroveň zvířat. 

„Celkový úpadek člověka, až k tomu, co se dnes socialistickým 

nemehlům a mělkým hlavám jeví jako jejich ,člověk 

budoucnosti‘ – jako jejich ideál! –, toto upadnutí a zmenšení 

člověka na dokonalé stádní zvíře (nebo, jak říkají oni, na 

                                           
mnohem novější (LPL a RČ 1886, RV 1887). V případě Radostné vědy je navíc třeba mít na 

paměti, že její pátá kniha byla napsána později a taktéž přidána až v roce 1887. 
121 Vzpomeňme v této souvislosti ducha tíže, jenž je Zarthustrovým „arcinepřítelem“: 

„Vzhůru: – navzdory duchu, jenž táhl ji [nohu] hloub, do propasti v hloub, navzdory duchu 

tíže, mému ďáblu a arcinepříteli.“ Zarathustra III, O vidění a hádance, s. 132. 
122 MDZ 202, s. 98. 
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člověka ,svobodné společnosti‘), toto zezvířečtění člověka 

v trpasličího tvora rovných práv a nároků je možné, o tom není 

pochyb!“123 

  

Morálka jakožto „stádní instinkt v jednotlivci“ tak může 

lidstvo skutečně svou působností dovést až na takovou úroveň, kde 

už nebude ani možná existence „šťastných výjimek“, kde nebude 

možné to, co Nietzsche nazývá svobodný duch. K dosažení 

svobody přitom nestačí být individuem, tedy za individuum se 

považovat, což je, jak víme, v dějinách lidstva samo o sobě jev 

výjimečný. Naše představa sebe sama, pokud má vůbec jiný smysl 

než první osoba singuláru (a má ji mít?), je vždy určována celou 

řadou morálních imperativů, které je k dosažení svobody třeba 

překonat. 

„Z nás vzniká takové pojetí já, v němž zůstává zachován typus 

stáda.“124 

 

Především je pak třeba svému „vědomému já“ přičítat 

odpovědnost za určité myšlení či jednání, protože není v jeho moci. 

S touto odpovědností se pojí ctižádost a ješitnost na jedné straně, 

stud, vina a výčitky svědomí na straně druhé. Právě v tom se 

projevuje onen „typus stáda“. Proto Nietzsche říká, že pečetí 

dosažené svobody je „už se před sebou nestydět“.125 

Individuální hodnocení jsou z podstatné části hodnoceními 

přejatými, aniž bychom si to museli uvědomovat.126 Vlastní 

hodnocení je poměřování věci vzhledem k naší a pouze naší libosti 

či nelibosti, které je nesmírně vzácné.127 Také náš egoismus je 

                                           
123 MDZ 203, s. 101. 
124 „Diejenige Auffassung des Ich von sich selber entsteht, bei der der Heerden-Typus erhalten 

bleibt.“ NF 1882, 4[217] 2. 
125 RV 275, s. 144. 
126 Důvodem je jejich přivtělení, jímž se budeme zabývat v příští kapitole. 
127 RČ 104, s. 65. 
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zdánlivý. Naprostá většina lidí nedělá nic skutečně pro sebe, ale 

pouze pro jakýsi přelud svého ega [Phantom von ego], který 

nepochází z nich samých, ale je vytvořen ostatními, aby ho oni sami 

přejali. 

„[V] důsledku toho žijí všichni dohromady v mlhách 

neosobních či poloosobních mínění a svévolných, vlastně 

vyfantazírovaných hodnocení, jeden vždy v hlavě druhého a 

tato hlava opět v jiných hlavách: podivný svět fantasmat, který 

si přitom dokáže dodat tak střízlivého vzezření! Tato mlha 

mínění a zvyklostí roste a žije takřka nezávisle na lidech, které 

zahaluje; v ní tkví obrovská síla všeobecných soudů o ‚člověku‘ 

– všichni tito sami sobě neznámí lidé věří v bezkrevné 

abstraktum ‚člověk‘ to znamená ve fikci […] žádný jedinec 

z této většiny nedokáže postavit skutečné, jemu přístupné a jím 

zdůvodněné ego proti obecné bledé fikci a tak ji zničit.“128 

 

Takto Nietzsche již v Ranních červáncích popisuje působení 

morálky, tedy toho, co později nazve „stádním instinktem“, v lidské 

společnosti, která je pouze zdánlivým společenstvím individuí, ve 

skutečnosti však stádem. 

Dosah morálních omylů 

Omyl, pravda a lež jsou v různých souvislostech 

tematizovány v dalších kapitolách. Zde si tedy pouze naznačíme, 

kde všude při utváření našeho mínění působí morálka. Lidská 

přirozenost je tématem kapitoly šesté, konkrétní mechanismy jejího 

utváření si proto představíme tam. 

Budeme-li společně s Nietzschem považovat veškerou 

dosavadní morálku za studnici elementárních omylů, měli bychom 

velmi rychle dospět k závěru, že v podstatě vše, co dosud víme o 

                                           
128 RČ 105, s. 66. 
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našem světě a sami o sobě, je založeno na omylu. Nejinak je tomu 

s tím, co dosud nevíme, ale teprve zjišťujeme.  

„Nový obraz, který spatříme, ihned konstruujeme za pomoci 

všech starých zkušeností, jež jsme učinili, podle stupně své 

poctivosti a spravedlivosti. Neexistují vůbec jiné než morální 

zážitky, dokonce ani v oblasti smyslového vnímání.“129 

 

To znamená, že morální klam na nás číhá již v zdánlivě 

bezprostředním kontaktu se „světem“, v samotném základu 

(smyslové) zkušenosti. Nietzsche tím říká, že si již v rámci vnímání 

nevědomky vybíráme, co budeme vnímat na základě předchozích 

zkušeností. V případě zraku jsme se tedy naučili vidět určitým 

způsobem. Samotné vnímání totiž je určitým posuzováním 

(hodnocením), jehož výsledkem je vjem, tedy „něco jakožto něco“. 

Takto může být totožný vizuální podnět nápisem i „rozsypaným 

čajem“, souzvuk tónů „akordem C dur“, „nějakým akordem“, nebo 

„hlukem“. Abychom si však nepletli vnímání s pojmenováváním, 

neboť jde skutečně o rozdílné věci: morální hodnocení počitku130 

spočívá v tom, že něco považujeme za známé či neznámé, příjemné 

či nepříjemné, dobré či špatné atd. – a toto naše hodnocení 

ovlivňuje výslednou podobu vjemu, včetně jeho případného 

pojmenování. Každé vnímání, stejně jako každé konání je z povahy 

věci zaujaté, interesované, do každé své činnosti promítáme a 

vnášíme svá „pro“ a „proti“, což jsou bytostně morální kategorie!131 

Zásadní otázkou je, do jaké míry si tuto skutečnost uvědomujeme a 

                                           
129 „Wir construiren ein neues Bild, das wir sehen, sofort mit Hülfe aller alten Erfahrungen, 

die wir gemacht haben, je nach dem Grade unserer Redlichkeit und Gerechtigkeit. Es giebt gar 

keine anderen als moralische Erlebnisse, selbst nicht im Bereiche der Sinneswahrnehmung.“ 

RV 114, s. 108. 
130 Počitkem budiž rozuměn smyslový podnět, který je základem vjemu.  
131 Srov. GM III 12, s. 105-106. 
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podle ní posuzujeme své perspektivy. Tato míra je mírou naší 

poctivosti.132 

Osvojení si určitých hodnot, internalizace určitých způsobů 

hodnocení dává dle Nietzscheho základ naší „druhé přirozenosti“, 

která se projevuje v „dospělosti“. Jelikož se souběžně s ní (a teprve 

s ní) rozvíjí rovněž naše poznávací schopnosti a „náš“ způsob 

zakoušení světa, projeví se v podobě komplexnějšího přístupu 

k lidskému světu co do času dříve, tedy jako první.  V tomto ohledu 

bychom samozřejmě měli brát v úvahu dobu vzniku Nietzscheho 

díla a konkrétní podobu oné „výchovy“, nicméně vštěpování 

určitých systémů hodnot je zřejmě „antropologickou konstantou“, 

ať již je konkrétní podoba jeho prostřednictvím osvojené morálky 

jakákoliv. 

„Tak, jak nás nyní vychovávají, nabýváme nejprve druhé 

přirozenosti: a dosáhneme jí, když se světu zdáme zralí, 

svéprávní, upotřebitelní. Někteří z nás jsou natolik hady, aby 

tuto kůži jednoho dne odvrhli: tehdy, když pod jejím obalem 

dozrála jejich první přirozenost. U většiny její zárodek 

zaschne.“133 

 

Nietzsche opakovaně upozorňuje na nepoznatelnost nás 

samých. Smysl a účel vlastnímu konání přisuzujeme až poté, co 

jsme něco vykonali, dovozujeme ho zpětně, zatímco skutečné 

popudy k němu nám zůstávají skryty. 

„Stále ještě žije starý blud, že člověk ví, docela přesně ví, jak 

vzniká lidské jednání, v každém jednotlivém případě.“134 

 

Také původ tohoto přesvědčení musíme hledat v oblasti 

morálky. Je to totiž právě ona, díky níž „víme“, jaké jednání je 

                                           
132 „Spravedlivost a poctivost“, jsou tématem šesté kapitoly. 
133 RČ 455, s. 198. 
134 RČ 116, s. 77. 
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správné a jaké nikoliv. Jenže právě toto nás135 zakládající rozlišení 

v sobě nese určitý požadavek: abychom si mohli přičítat 

odpovědnost za své jednání. Ta se zakládá na „nejhlubším omylu“ 

spočívajícím v tom, že „po správném poznání musí následovat 

správné jednání“.136 Představa toho, že umíme rozlišit správné a 

nesprávné a přesto nemůžeme podle tohoto klíče jednat je děsivá.137 

To je dle Nietzscheho v podstatě jediný argument podporující naši 

„příčetnost“. Pokračuje proto otázkou: 

„Není právě onou ‚strašnou‘ pravdou že to, co člověk o nějakém 

skutku vůbec může vědět, nikdy nestačí k tomu, aby jej vykonal, 

že most od poznání ke skutku nebyl dosud sklenut ani v jediném 

případě?“138 

 

Odpověď na ni jsme již výše v různých souvislostech podali: 

dle Nietzscheho žádné naše jednání není ve skutečnosti tím, čím se 

nám jeví. Je navíc třeba si přiznat, že o něm víme právě a pouze to, 

že je něčím jiným, něčím neznámým.139  

Problém odpovědnosti v souvislosti s vinou, svědomím a 

trestem jakožto potřebu „vypěstovat zvíře, které smí slibovat“140 

Nietzsche podrobně tematizuje ve druhém pojednání Genealogie 

morálky. Původ viny a trestu můžeme hledat v obligačním právu 

(§§ 4–6), k tomu, aby byl člověk vinen a následně trestán, musí být 

za své skutky odpovědný. Potřeba přičítat si důsledky jednání, 

stejně jako přičítat je ostatním, tak měla a stále má pro společenství 

i ryze praktický účel. Objevila se, jako ostatně vše „podstatné“ 

                                           
135 „Nás“ ve smyslu našeho vědomého „já“, jež Nietzsche nazývá „takzvané já“ [sogennantes 

‚Ich‘] RČ 115, s. 76. 
136 RČ 116, s. 77. 
137 Povšimněme si, že jde o tentýž strach, který zakládá mravnost a všeobecné podřízení se 

veškeré morálce. Motivem strachu se budu opakovaně zabývat níže.  
138 Tamtéž. 
139 Tamtéž. 
140 GM II 1, s. 45. 
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v pradávné historii lidstva a jako taková se stala součástí našeho 

charakteru. Je základem naší představy spravedlnosti, jež 

představuje další bytostně morální hodnotu. Připomínám, že 

„morální“ znamenalo doposud vždy „společenskou“, tedy „stádní“. 

Co bylo třeba pro společenství, tomu se jednotlivec musel 

přizpůsobit. A přizpůsobili jsme se tak důkladně, že již tento 

původní klam sami ani nevnímáme.141 

U jednání je třeba oddělovat motivy skutečné od těch, v které 

lidé věřili a stále věří. Druhé jmenované však pro Nietzscheho 

v žádném případě nejsou něčím, co bychom měli jakožto omyly 

ignorovat. Pro poznání člověka jsou naopak v mnoha ohledech 

podstatnější. 

„Vnitřní štěstí nebo utrpení lidí závisí totiž na víře v ty či ony 

motivy – a nikoliv na tom, co bylo motivem skutečným! 

Skutečné motivy jsou zajímavé až na druhém místě.“142 

 

Omyly založené na našich způsobech hodnocení jsou 

všudypřítomné, není to však pouze jejich obrovský dosah, který 

nám v jejich odhalení brání. Možná podstatnější je zde totiž 

samotná příčina jejich vzniku, jíž je oprávněný strach. Morálka je 

nesmírně prospěšná a pro zachování lidstva vlastně 

nepostradatelná, jak uvidíme v příští kapitole. Jenže to, čemu 

prospívá, je sebezáchova, jež ze své podstaty zachovává setrvalý 

stav. Když ji Nietzsche nazývá „největším nebezpečím“, míní tím 

nebezpečí pro „rozmach a rozkvět lidského typu“. Pro člověka 

soudobého (a to se týká všech dob) je naopak tím, co zabezpečuje, 

udržuje, tedy zachovává.143 Je to nakonec právě strach, který 

                                           
141 Zde jde opět o přivtělení – jedno z témat třetí kapitoly. 
142 RV 44, s. 61. 
143 GM, Předmluva 6, s. 12–13. 
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Nietzscheho předchůdcům bránil provést kritiku samotných 

hodnotových soudů morálky. Morálka nebyla problémem, ale 

svého druhu útočištěm. 

„Morálka dosud zjevně nebyla vůbec problémem; byla spíš 

právě tím, v čem se po všech sporech, rozporech a nedůvěře 

spolu všichni shodli, posvěcené místo míru, kde si myslitelé 

odpočali i od sebe sama, kde se nadechli a ožili.“144 

 

V tomto světle se morálka ukazuje jako nejzazší jistota, za 

níž již nic jistého není. Člověk je zvířetem uctívajícím, ale také 

nedůvěřivým.145 Nedůvěra, podezřívavost k věcem zdánlivě 

samozřejmým, onen platónský údiv či úžas – to je základ veškeré 

filosofie. Jenže i tato podezřívavost má své meze – touto mezí je 

sám člověk. Nietzscheho „otazník“ z §346 Radostné vědy je 

vskutku rozhodující otázkou celého jeho myšlení. 

„[S]trašlivé buď – anebo: ‚buď se zbavíte svého uctívání, nebo 

– sebe sama!‘  To druhé by byl nihilismus; avšak nebyl by i to 

první – nihilismus?“146 

 

Kde totiž končí ono „uctívání“, tam končí bezmezný souhlas, 

přitakání. Pochybnost je v principu negací, která musí být negací 

něčeho. „Ne“ má smysl pouze v protikladu k „Ano“. Přijetí, či 

zpochybnění – jde zde snad vposled o něco jiného než o hodnocení? 

Otázka, k níž se ještě vrátíme, tedy zní: „Lze vůbec zpochybnit 

hodnotu morálky, tedy hodnotu hodnocení, aniž bychom tím 

zpochybnili člověka?“ Nihilismus je projevem vůle k moci, která 

se obrací proti sobě samé (tedy proti životu) – je to nicotnění. Zbavit 

se sebe sama je nihilismem. Nietzsche se zde však neptá na to, zda 

                                           
144 RV 345, s. 189. 
145 RV 346, s. 190. To není žádná nová definice – obé není nakonec ničím jiným než morálním 

hodnocením! 
146 RV 346, s. 191. 
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bychom se spolu se svým uctíváním (jako principem) nezbavili 

člověka147 – tato otázka je již zodpovězena skutečností, že všechna 

hodnocení jsou morální. Máme sice možnost zpochybnit (případně 

popřít) morálku jakožto princip hodnocení, ale toto naše popření je 

opět novým hodnocením. Popírat totiž znamená hodnotit. Morálku 

tak nelze popřít ani opustit, pouze nahradit jinou. Zbavit se morálky 

úplně znamená zbavit se člověka, o tom není pochyb. Nietzscheho 

otazník je ve skutečnosti problematizací jeho nového účelu a 

smyslu člověka, jímž je láska k nadčlověku.148 Skutečným 

otazníkem je, zda není nihilismem „láska k nadčlověku“ jakožto 

životu škodlivá morální hodnota. 

V každém případě vidíme, že pro nás v zásadě nemá smysl 

hovořit o dosahu morálky. Morálka je člověku imanentním 

principem. Posuzovat hodnotu morálky jako takové vždy znamená 

posuzovat ji měřítky nějaké morálky, jako můžeme na člověka 

pohlížet vždy pouze z lidské pozice. Morální hodnoty je však 

možné a pro poznávajícího nutné stanovit nově tak, že budeme 

moci odkrývat na morálce jako principu založené omyly.149 

Nietzsche nechce (je si vědom, že to není možné) popřít či 

odmítnout morálku! Jeho program „přehodnocení všech hodnot“ 

přeci neznamená jejich popření. Proto také zakončuje první 

pojednání Genealogie morálky následovně: 

„Kdo na tomto místě začne – stejně jako mí čtenáři – přemýšlet, 

domýšlet, nedobere se hned tak konce: důvod pro mne, abych 

                                           
147 Zpochybnění otevírá prostor negaci, je totiž „vyslovením nedůvěry“. Je položením otázky 

po platnosti něčeho, již můžeme odpovědět kladně (v tom případě vše zůstává v zásadě stejné), 

nebo záporně, kdy se vše zásadním způsobem mění – hodnota nějaké věci je popřena. Popření 

hodnoty člověka a lidského života člověkem je nepochybně nihilismus. 
148 Pouze připomínám výše uvedené, tedy že zde probíraný § 346 Radostné vědy je součástí 

její páté knihy přidané k původnímu svazku v roce 1887. 
149 Z tohoto důvodu Nietzsche hovoří o „opovážlivé morálce zkoumatelů“  RČ 432, s. 192. 
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sám ke konci dospěl, pokud je ovšem už sdostatek jasné, co 

chci, co sleduji právě oním nebezpečným heslem, které je ulito 

na tělo mé poslední knihy: ‚Mimo dobro a zlo‘… Přinejmenším 

to neznamená ‚mimo dobré a špatné‘.“150 

 

„Nová morálka“, v jejímž rámci by bylo možné 

nietzscheovské poznání, by především měla vyřešit základní vnitřní 

rozpor každé dosavadní morálky, v níže rozebíraném případě 

především moderní „altruistické“ morálky, který úzce souvisí 

s jejím preferováním stáda na úkor jednotlivce. Vše, co bylo dle 

Nietzscheho doposud označováno za ctnosti, prospívalo nikoli 

„ctnostnému jednotlivci“, ale druhým lidem. Nezištnost, ať již 

v podobě píle, poslušnosti, zbožnosti, cudnosti atd., je totiž vždy, 

podle své míry rovněž bezohledností vůči sobě samému.151 

„Chvála ctností je tak chválou něčeho, co je soukromě škodlivé 

– je chválou pudů, které člověka zbavují jeho nejušlechtilejšího 

egoismu a síly k nejvyšší péči o sebe sama.“152 

 

Nietzsche se ovšem táže, odkud může v rámci kontextu 

takové morálky nezištnosti vycházet chvála nezištného jednání. Ti, 

kdo v rámci takového společenství považují nezištnost za „dobrou“ 

si v základu protiřečí. 

„Kdyby náš bližní sám uvažoval ‚nezištně‘, pak by ono 

vydávání síly, ono poškozování ve svůj prospěch odmítl, 

působil by proti vzniku takových sklonů, a především by svou 

nezištnost projevil právě tím, že by je nenazýval dobrými!“153 

 

Toto se netýká pouze jedinců, které bychom snad ještě mohli 

považovat za jakési oportunistické výjimky, ale celé společnosti. 

                                           
150 GM I 17, s. 42–43. 
151 Výše jsme se setkali s tím, že nejmravnější je ten, kdo mravu nejvíce obětuje. Totéž 

samozřejmě platí pro všechny podoby „nezištných ctností“ – kdo je vůči sobě nejbezohlednější 

je v tomto smyslu nejohleduplnější vůči ostatním. V tomto ohledu může být mnohem 

poctivější původní stav „mravnost mravů“, kde si jedinec rozumí spíše jako jednotce 

společnosti – tam je přeci sebeobětování chápáno jako prospěšné celé obci.   
152 RV 21, s. 47. 
153 Tamtéž, s. 48. 
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Každá altruistická morálka staví do přímého rozporu své motivy se 

svým principem. Morální imperativ sebeobětování vylučuje 

všeobecnou užitečnost. Vyžaduje totiž buď obětování všech a pak 

není užitečný, nebo obětování pouze některých a pak není závazný 

pro všechny. 

„[K]áže tedy jedním dechem povinnost i její protiklad!“154 

 

Pokud jde o morálku, je deklarovaným cílem pozdního 

Nietzscheho myšlení její takzvané „sebezrušení“. Člověk se má stát 

naprosto svobodným tvůrcem i představitelem hodnot, což je 

neslučitelné se stádní povahou morálky, jež vyžaduje hodnoty 

přejímat. V předmluvě k Ranním červánkům (podzim 1886) k tomu 

píše: 

„Ale je nade vší pochybnost, že ještě i k nám promlouvá ono 

‚musíš‘, ještě i my posloucháme přísný zákon nad sebou, – a 

toto je poslední morálka, kterou i my ještě slyšíme, se kterou i 

my ještě umíme žít, zde, pokud vůbec někde, jsme i my ještě 

lidmi svědomí: neboť nechceme zase zpátky tam, kde se nám to 

jeví přežité a zpuchřelé, do něčeho ‚nevěrohodného‘ […] že si 

zakazujeme jakékoli lživé mosty ke starým ideálům.“155 

 

Porovnejme si toto se Zarathustrovou promluvou O třech 

proměnách, konkrétně s motivem draka, kterého musí porazit 

lidský duch v podobě lva: 

„Ale v nejosamělejší poušti nastává druhá proměna: lvem se tu 

stává duch, svobodu chce si ukořistiti a pánem býti ve své 

vlastní poušti.  

Svého posledního pána si vyhledá: chce se znesvářit s ním i se 

svým posledním bohem, o vítězství chce se rvát s velikým 

drakem. 

Kdo je ten veliký drak, jehož nechce již zváti duch pánem a 

bohem? ‚Musíš‘, tak sluje veliký drak. Duch však praví 

‚chci‘.“156 

                                           
154 Tamtéž. 
155 RČ Předmluva 4, s. 11. 
156 Zarathustra I, O třech proměnách, s. 25. 
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Právě v tomto překonání povinnosti a nabytí svobody 

skutečně svobodně tvořit vlastní hodnoty spočívá konečné 

sebezrušení morálky. Překročit „mimo morálku“ neznamená 

v prvních předchůdných krocích přestat hodnotit, ale hodnocení 

v maximální možné míře nepřejímat. Být v souladu s vlastní vůlí 

k moci, která sama sebe přemáhá a sama sebe omezuje. Jenže 

pochopit, kam až sahá ono „Musíš“ je vzhledem k Nietzscheho 

pojetí člověka úkolem vpravdě nadliským a v tomto smyslu také 

nelidským. 
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3. Nietzsche a evoluce157 

 

V Nietzscheho době byla ucelenější představa o postupném 

vývoji organismů prostřednictvím selekčních mechanismů (u 

Darwina jde především o tzv. přírodní a pohlavní výběr)158 poměrně 

nová. Obecná představa vývoje v organickém světě konvenuje jeho 

pojetí života jako vůle k moci, stejně jako jeho odmítání trvalé 

substance. Konkrétně v případě člověka a lidstva Nietzsche 

opakovaně upozorňuje na pomýlenost jejich chápání jako trvalých 

a v čase neměnných kvalit. Vyhneme se zde spekulacím, do jaké 

míry Nietzscheho myšlení ovlivnila a formovala právě myšlenka 

evoluce, ať již přímo v podobě darwinismu, nebo například 

Schopenhauerově reflexi práce Darwinova „předchůdce“ J. B. 

Lamarcka.159 Jisté je to, že se Nietzsche ve svých pracích 

opakovaně vrací především k Darwinovi a na něj navazujícím 

darwinistům. Jeho interpretaci Darwina bychom přitom v několika 

ohledech mohli označit za velmi volnou a ne zcela přesnou. 

Předně by bylo třeba přísně rozlišovat mezi Darwinem a 

darwinismem, což Nietzsche ne vždy činí. Z toho plynou některá 

nedorozumění. Nietzsche Darwinovi místy podsouvá závěry, které 

                                           
157 Podstatnou část úvodu kapitoly tvoří přepracovaný závěr mé studie Nietzsche a Darwin: 

(ne)přátelé skrze (ne)pochopeni publikované v rámci kolektivní monografie Nietzsche a 

(ne)přátelé, Suplementum IV Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum, Praha, Togga 

2015, s. 149–183 (závěr s.178n), k níž přikládám odkaz na plný text: 

https://www.academia.edu/41578601. Předkládané závěry považuji s odkazem na tuto dřívější 

studii za vykázané. K nejpodstatnějším z nich v doplňujících poznámkách přidávám odkazy 

na příslušné stránky v textu. Ke vztahu Nietzscheho k evoluci viz zejména: Moore, Gregory, 

„Nietzsche and Evolutionary Theory“, in: Ansell Pearson, Keith (ed.), A companion to 

Nietzsche, Blackwell Publishing 2006, s. 517–531. Pozornosti doporučuji rovněž studie 

bezprostředně následující. 
158 Darwin nepodceňoval roli náhody, která uvedené selekční mechanismy doplňuje. 
159 Viz např. Schopenhauer, Arthur, O vůli v přírodě a jiné práce, Praha, Academia 2007. 

https://www.academia.edu/41578601
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v jeho díle zcela chybí, nebo naopak tvrdí v podstatě totéž co 

Darwin. Můžeme pouze spekulovat, do jaké míry byl Nietzsche 

přímo obeznámen s Darwinovým dílem. Vše však nasvědčuje 

tomu, že tato míra nebyla vysoká. Pokud Darwina přímo četl, 

pravděpodobně pouze ve formě ne zcela vydařeného německého 

překladu.160 Z toho plyne Nietzscheho nepřesné chápání základních 

mechanismů Darwinem popsané evoluce. „Boj o přežití“ je u 

Darwina ve skutečnosti jakýmsi „aktivním usilováním o život“. 

Pokud bychom přijali Nietzscheho pojetí života jako vůle k moci, 

byl by domnělý „boj o přežití“ usilováním o moc, což je přesně to, 

co tvrdí Nietzsche.161 Ten by pak Darwinovy myšlenky rozvíjel 

pouze tím, že se zaměřil na Darwinem netematizovanou podstatu 

života (tzn. na vůli k moci) jako to, o co organismy usilují. 

Usilování by tak stále bylo základem života, o co by však především 

šlo, by nebyla sebezáchova, jakožto snaha za každou cenu se udržet 

naživu, ale stupňování moci.162 

                                           
160 První překlad knihy On the Origin of Species by Means of Natural Selection do němčiny 

vyšel již v roce 1860. Byl dílem Heinricha G. Bronna, jenž přeložil také třetí vydání 

Darwinovy knihy v roce 1862. O něco vydařenější překlad byl dílem Julia V. Cara (1867), ale 

ani tento překlad nebyl zcela přesný. Různí německy hovořící darwinisté v čele s Ernstem 

Haeckelem pracovali s těmito překlady, což bylo jedním ze základů ne zavádějící interpretace 

Darwina na evropském kontinentu. První překlad do češtiny byl dílem Františka Klapálka a 

vyšel až v roce 1914. Skutečnost, že tak přesně odpovídá německému překladu, můžeme 

vysvětlit Klapálkovou snahou o udržení jisté terminologické jednoty s německy mluvícím 

akademickým prostředím (v roce 1914 byly české univerzity a akademie věd pod správou 

Rakousko -Uherska), nebo dokonce tak, že přeložil některý z německých překladů. Podstatné 

je, že Darwinovy klíčové pojmy i v češtině dodnes odpovídají zavádějícímu Klapálkovu 

překladu. 
161 To považuji za důsledek nesprávného, ale obecně přijatého, překladu Darwinova klíčového 

pojmu „struggle for life (existence)“ [usilování či snaha o život] do tvaru „Kampf um’s 

Überleben“ [boj o přežití]. Pro podrobnosti viz s.153n odkazované publikace.  
162 Čehož je ovšem specifická forma „sebezáchovy“ nutným předpokladem. K tomu, aby daný 

organismus mohl stupňovat svou moc, musí nějakou mít, tedy být živý. Na druhou stranu však 

aktivní vůle k moci usiluje o růst za každou cenu, tedy i za cenu případného zániku organismu. 

Snaha pouze uchovat sebe sama je naopak projevem vůle reaktivní, nemocné, jak uvidíme 

níže. 
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Podobně je tomu s kritikou konceptu „přírodního výběru“ 

neboli „přežití silnějšího“.163 I zde došlo k zásadnímu 

významovému posunu, když byli „lépe uzpůsobení“ jedinci 

zaměněni za „silné jedince“.164 Darwin netvrdí, že by „přírodní 

výběr“ vždy favorizoval „silné“, záleží totiž na celé řadě 

proměnlivých faktorů. Nietzscheho námitky, že „boj o přežití“ 

obvykle končí ve prospěch „slabých“, jsou založeny na nesprávném 

předpokladu, že Darwin tvrdí opak. I v tomto ohledu je názorová 

shoda obou autorů větší, než si Nietzsche myslel. Oba autoři v 

podstatě shodně považují člověka za živočicha, přestože Darwin 

mu mezi jinými živočišnými druhy přisuzuje význačnější postavení 

než Nietzsche. Jde však výhradně o člověka „moderních západních 

idejí“. 

Zásadní rozdíly v myšlení obou autorů existují. Prvním je 

pohled na vývoj organismů v přírodě, který Darwin považuje za 

občas přerušovaný postupný proces zdokonalování organismů. 

Darwin si je vědom, že v některých případech dochází ke „kroku 

zpět ve vývoji“, považuje je však za velmi vzácné. S vědomím 

existence výjimek však můžeme tento vývoj označit za kontinuální 

kumulaci vlastností výhodných pro organismy, tedy za „postupné 

zdokonalování“ (přestože absolutní dokonalost je zřejmě 

nedosažitelná). 

                                           
163 Jde opět o důsledek nesprávného překladu původně Spencerova výrazu „survival of the 

fittest“, jímž Darwin nahrazoval svůj původní termín „přírodní výběr“ [natural selection]. 

Tento výraz byl nepochopitelně přeložen do podoby „přežití silnějšího“ [Überleben des 

Stärkeren]. Podrobněji v odkazovaném textu na s. 160. 
164 Významovému otočení výrazů „silný“ a „slabý“ se v odkazované studii (viz pozn. 157) 

zabývám na stranách 163 a 164. Doplňuji, že zde jmenovaný posun můžeme uvést do 

souvislosti s posunem důrazu Nietzscheho myšlení směrem k „silnému“, nezávislému, 

nebezpečí nedbajícímu poznávajícímu a tvořícímu individuu oproti „stádním zvířatům“, která 

se do stáda shlukují právě proto, že jsou „slabá“. 
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Nietzscheho pojetí života jako vůle k moci je s představou 

takového vývoje neslučitelná. U organismů sice jistý vývoj probíhá, 

nemůže však být kontinuálním řetězcem příčin a následků, neboť 

po přemožení jedné moci jinou je stávající uspořádání vždy rušeno 

a ustavuje se nové, s předchozím nesouvisející. Nejzásadnější 

rozdíly v myšlení obou autorů můžeme spatřovat v jejich postoji k 

dobové morálce, která je pro Darwina jednoznačně pozitivní. 

S Nietzscheho postojem k ní jsme se seznámili výše. Přes veškerou 

kritiku Nietzsche Darwina zcela neodsuzuje. Darwinismus 

označuje za „zatím poslední velké vědecké hnutí“165, a dokonce 

Darwina společně se Spencerem a Millem označuje za sice 

průměrné, ale ctné duchy, jejichž bádání může mít pro budoucnost 

člověka svůj význam.166 V knize Mimo dobro a zlo o nich píše: 

„Kdo by chtěl pochybovat o prospěšnosti toho, že občas panují 

takoví duchové?“167 

 

Jejich práce spočívá právě v poznávání obecných 

„skutečností“, zatímco úloha „tvořících“ je jiná.168 Hlavním 

problémem pro Nietzscheho není samotná Darwinova vědecká 

práce, ale snaha vyložit veškeré dění v přírodě a společnosti pomocí 

několika univerzálních mechanismů.169 

Odhlédneme-li od odlišností, plynoucích z Darwinovy snahy 

vědecky popsat původ pozorovatelných organismů a postavení 

člověka v rámci živočišné říše a lidských společností a Nietzscheho 

                                           
165 RV 357, s. 204. 
166 Významu učenců a vědy jako takové se budu podrobně věnovat později. 
167 MDZ 253, s. 154. 
168 Tvořící se nemají věnovat příslovečné „mravenčí práci“ spočívající ve shromažďování 

poznatků, jejich úlohou je představovat a tvořit nové hodnoty, jak uvidíme níže. 
169 To vychází z polidštění přírody, s nímž jsme se seznámili v první kapitole a k němuž se 

ještě vrátíme níže.  
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filosofické tematizace člověka a přírody, můžeme mezi myšlením 

obou autorů nalézt zároveň celou řadu styčných bodů. Představa 

nikým (rozumějme bohy či Bohem) nestvořeného organického 

světa, v jehož rámci si jednotlivé organismy či skupiny organismů 

konkurují ve svém aktivním úsilí o život (u Nietzscheho o moc, u 

Darwina kromě samotného života také o zanechání potomstva), 

odpovídá základní představě obou jmenovaných. Člověk je pro oba 

jedním z živočišných druhů, který se na Zemi objevil shodou 

okolností a který je zejména díky rozvinutým rozumovým 

schopnostem velmi zvláštním živočichem. Oba předpokládají, že 

„člověk“ není žádnou od počátku neměnnou entitou, ale že lidstvo 

prochází určitými proměnami a vývojem. 

Nietzscheho přímá kritika Darwinových prací je v mnoha 

případech oprávněná pouze zčásti, nebo vůbec. Důkladnější a 

nezprostředkované seznámení s Darwinovými díly by u ducha 

Nietzscheho formátu bezpochyby vedlo k mnohem zajímavější 

diskusi. Hlavní názorová neshoda obou autorů totiž nespočívá v 

pohledu na původ či vývoj člověka, i když jsme si zde větší či menší 

rozdíly ukázali, ale je ji třeba hledat především v hodnocení 

„moderních západních idejí“ a společnosti: Morálky, „vědění“ a 

principu „společného blaha“. S tím úzce souvisejí rozdílné 

představy o ideálním budoucím vývoji lidstva. 

Zaměřme se však především přímo na Nietzscheho představu 

o vývoji člověka a z ní plynoucí důsledky. Možnost zodpovědět 

klíčové otázky, čím člověk je, čím se domnívá být, a proč tomu tak 

je, máme totiž dle Nietzscheho pouze v případě, že vezmeme 

v úvahu celou historii lidstva, naši přirozenost, která se formovala 
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po dlouhá tisíciletí a která se neustále vyvíjí. Nejprve se zaměřme 

na ty faktory, které dle Nietzscheho lidstvu umožnily přežít až do 

dnešních dnů. 

Co uchovává druh 

Ve stejnojmenném §4 Radostné vědy Nietzsche upozorňuje 

na nesmírně vlivný předsudek týkající se moderního pojetí člověka 

jako zvláštního evolucí vzniklého živočicha. Ten spočívá na 

představě, že druhu prospívá pouze to, co je „účelné“ pro jeho 

zachování – tedy to, co na základě dlouholetých zkušeností 

označujeme za „dobré“. To, co je „zlé“ má být pro druh naopak 

zcela neužitečné, ba přímo škodlivé. Nietzsche však i v této 

souvislosti trvá na tom, že „zlá“ je každá změna, byť by šlo nakonec 

o změnu nesmírně prospěšnou. Veškerý vývoj druhů je možný 

pouze díky těmto „zlým“, destabilizujícím a v tomto smyslu druh 

ohrožujícím novinkám. „Zlé“ pudy jsou tak dle Nietzscheho stejně 

účelné a prospěšné, pouze mají jinou funkci.170  

Při pohledu na rozmanitost přírody se jaksi „přirozeně“ 

nabízí myšlenka, že druhy se zdokonalují v tom smyslu, že se stále 

lépe přizpůsobují měnícímu se prostředí. Z této pozice se jeví 

chápání veškerých novinek jako „zlých“ minimálně podezřelé. Proč 

by nemohly být prospěšné inovace „dobré“, zatímco „zlé“ by byly 

pouze ty, které druhu prokazatelně působí újmu? Je tomu tak proto, 

že vidíme vždy pouze nietzscheovské „šťastné výjimky“, tedy 

takové změny, které jako účelné a užitečné vyhodnocujeme až 

zpětně. Z dnešního pohledu bychom mohli změny přirovnat 

k mutacím, mezi nimiž jsou ty vitální (tedy organismu prospěšné) 

                                           
170 RV 4, s. 35. 
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nesmírně vzácné.171 V drtivé většině případů jsou letální, nebo 

alespoň organismu nijak neprospívají. Proto také v jádru 

eukaryotických buněk působí celá řada mechanismů, které změnám 

v DNA brání. Mutace jsou chyby, které se navzdory veškeré snaze 

organismů nepodařilo opravit a které ve zcela výjimečných 

případech mohou nakonec znamenat výhodu. Abychom si uvedli 

další metaforu: představme si mutace jako přehlédnuté překlepy 

v textu, jež teoreticky mohou tento text „vylepšit“. V převážné 

většině případů jsou však pouze chybami, které výsledný text kazí. 

V živé přírodě to funguje tak, že můžeme pozorovat především to, 

co v minulosti bylo prospěšné – co se prosadilo, zatímco to ostatní 

mizí. Proto zde tyto „výjimky z pravidla“ působí jako něco 

zamýšleného a žádoucího. Jenže stejně jako evoluce probíhá 

navzdory veškeré snaze organismů neměnit se, probíhá 

v nietzscheovském pohledu celý vývoj a „pokrok“ lidstva navzdory 

působení morálky a s ní spojených omylů. To ovšem v žádném 

případě neznamená, že bychom s Nietzschem prováděným 

vyzdvihnutím „zlých“ novinek měli z hlediska prospěšnosti pro náš 

druh sebeméně snižovat význam morálky! 

Nebezpečí spojená se stavy „slabé morálky“ budeme 

podrobněji rozebírat v páté kapitole, zde se pouze zaměříme na 

Nietzschem popisovanou součinnost dvou komplementárních, ale 

stejně užitečných faktorů pro náš druh, které však můžeme 

oddělovat pouze pracovně a s nejvyšší opatrností. Zdá se totiž, že 

                                           
171 Nejde o pouhé přirovnání, mutace jsou skutečně příčinou mnoha změn v organickém světě. 

V Nietzscheho době však samozřejmě ještě mutace vůbec nebyly definovány. Sice se vědělo 

o buněčném jádru eukaryotických buněk, i o jakési hmotě, která je v tomto jádru obsažena, o 

funkci DNA a RNA a vlivu mutací se však nevědělo prakticky nic do poloviny dvacátého 

století.  
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toto samotné rozdělení je založeno na stejném morálním 

předsudku. Vraťme se ještě jednou ke čtvrtému paragrafu Radostné 

vědy: 

„Dobří lidé jsou v každé době ti, kdo zaorávají staré myšlenky 

do hloubky a získávají z nich plody, oráči ducha. Ale každá 

půda se nakonec vyčerpá a vždy znovu musí přijít rádlo zla.“172 

    

Jednoduchým argumentem pro udržování stávajícího stavu 

společnosti a jeho nazývání „dobrým“ je prostý fakt naší existence. 

To, co a jak dělali lidé nám předcházející, evidentně fungovalo 

alespoň do té míry, že lidstvo přetrvalo do dnešních dní. V tomto 

smyslu se jeví snahy dělat něco jinak jako bláhovost, přímé 

ohrožení pořádku a možná i našeho přežití, jako šílenství. Jenže, 

stejně jako všude v přírodě tak i v dějinách lidstva, životní 

podmínky – tedy „prostředí“ v široce chápaném smyslu slova – 

nezůstávají konstantní. Co v minulosti zaručovalo a zajišťovalo 

prosperitu, se může stát nedostačujícím, nefunkčním, druh 

ohrožujícím. A právě v kontextu těchto proměn se v plné míře 

ukazuje význam Nietzscheho „rádla zla“. Jde o nejvlastnější projev 

života v podobě aktivní vůle k moci, jež se projevuje snahou o 

ničení starého za účelem tvoření nového – onou snahou „být více 

než doposud“. V případě, že by druhu „staré pořádky“ z nějakého 

důvodu pro zachování nestačily, ale přes všechnu potřebnost změny 

by stále zcela dominovaly síly stabilizační, daný druh by zmizel, 

byl by přemožen něčím mocnějším. V menším měříku můžeme 

druh přirovnat k rozmanitým obcím, kulturám a civilizacím. 

V minulosti známé i neznámé jsou zastoupeny vskutku hojně. Pro 

mnohé je společným jmenovatelem to, že jsou věcí minulosti, 

                                           
172 RV 4, s. 35. 
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zanikly. Při pohledu do přírody zcela analogicky hovoříme o 

vyhynulých druzích.173 Jakkoli však mohou být aktivní síly 

prospěšné, faktem pro Nietzscheho zůstává, že kdyby nebyly 

zásadně regulovány nějakým hodnotovým systémem, dávno 

bychom zde nebyli. Již víme, že morálka brání „povznesení“ 

člověka – to ale znamená (také?) to, že napomáhá jeho 

sebezáchově, tedy brání jeho zániku: 

„Kdyby v každé době neexistovala převaha lidí, kteří kázeň své 

hlavy – svou ‚rozumnost‘ – pociťují jako svou pýchu, svůj 

závazek, svou ctnost, a které jako stoupence ‚zdravého lidského 

rozumu‘ uráží či zahanbuje jakékoli fantazírování a myšlenkové 

výstřelky: lidstvo by již dávno zahynulo!“174 

 

V této souvislosti se pochopitelně stále vrací otázka, na níž 

jsme narazili výše: zda to nakonec není právě to, co bychom měli 

chtít – jestli právě toto není skutečný pokrok. Odpověď na ni podává 

Nietzsche v Genealogii morálky, s níž jsme se již seznámili v první 

kapitole: 

„Chtěl jsem říci: i částečná ztráta užitečnosti, zakrnění a 

zdegenerování, pozbytí smyslu a účelnosti, zkrátka smrt patří 

k podmínkám skutečného progresu: ten se vždy ukazuje 

v podobě vůle a cesty k větší moci a prosazuje se vždy na úkor 

bezpočtu menších mocí. Velikost ,pokroku‘ se dokonce měří 

masou toho, co všechno mu muselo být obětováno; lidstvo jako 

masu obětovat jednotlivému silnějšímu druhu člověka – to by 

byl pokrok...“175 

 

To, co považujeme za „pokrok“, nebo naopak „úpadek“, je 

samozřejmě opět morálním hodnocením. Otázka je zde položena 

                                           
173 Povšimněme si, že toto je ve své podstatě princip Červené královny, jenž formuloval Leigh 

van Valen v roce 1973. Poučeni předcházejícím se vyhněme dezinterpretaci a srovnejme si 

Nietzscheho pojetí s následujícím:  „Van Valen si uvědomoval význam svého objevu, jenž 

dokazoval závažný poznatek o evoluci, který si Darwin plně neuvědomil. Boj o přežití 

[struggle for life, pozn. TH] se nikdy nezmírní. Ať je druh svému prostředí přizpůsoben 

sebelépe, nikdy mu nebude dopřáno oddechu.“ Ridley, Matt, Červená královna, přel. Martin 

Konvička, Praha, Portál 2007, s. 55. 
174 RV 76, s. 75–76.  
175 GM II 12, s. 65. 



72 

 

tak, že dalece překračuje jednotlivce. Týká se totiž smyslu lidstva 

jako takového - po tom, zda je jeho uchovávání nakonec skutečně 

„přínosem“, nebo „bráněním pokroku“. Tím se vracíme 

k předsudku o prospěšnosti sil zachovávajících druh z úvodu 

podkapitoly. Toto zachovávání v sobě nutně nese prvek bránění 

vývoji, tedy změnám a možnému „pokroku“. 

Zde již můžeme lépe porozumět tomu, co Nietzsche myslí 

oním „drahým vykoupením“ toho, že vůbec máme nějaký pocit 

individua, „svobody“ a rozum schopný problematizovat například 

zde probírané otázky.176 Morálka plnila v celé historii lidstva 

sebezáchovnou177 funkci – byla tím, co bránilo a dosud brání 

nebezpečí. Jenomže to provádí tím způsobem, že umenšuje, či 

dokonce eliminuje, nebezpečí pro společnost. Tím je však vše 

neprobádané, jedinečné, nové a skutečně svobodné – tedy vše 

aktivní a tvořivé. Morálka ze své povahy nepřipouští žádné 

nebezpečné experimenty,178 nepřipouští zpochybnění vlastních 

základů a takto udržuje status quo – soudobého člověka se všemi 

jeho silnými, ale i slabými stránkami a bytostnými omyly. Je 

namířena k přítomnosti, jejím charakterem je právě přizpůsobení. 

Myslet do budoucna je z této pozice „zlem“, bezohledností 

k přítomnému – a o toto zaměření na budoucnost přesně jde 

v Nietzscheho myšlení. Takto můžeme vysvětlit zdánlivý 

protimluv z předmluvy Genealogie morálky: 

„Co kdyby v ‚dobru‘ byl i symptom úpadku a také nebezpečí, 

svod, jed, narkotikum, v němž by například současnost žila na 

úkor budoucnosti? Možná pohodlněji, méně nebezpečně, ale 

také v menším stylu, níže?... Takže by právě morálka byla vinna 

                                           
176 Viz pozn. 88. 
177 K nesmyslnosti přílišného zdůrazňování sebezáchovy viz RV 349, s. 194–195. 
178 Viz kapitolu 5. 
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tím, že se nikdy nepodařilo dosáhnout nejvyššího rozmachu a 

rozkvětu lidského typu, který by byl o sobě možný? Takže právě 

morálka by byla vůbec největším nebezpečím?...“179 

 

Můžeme si všimnout, že Nietzsche zde pracuje velmi 

pozoruhodným způsobem s termínem nebezpečí [Gefahr], kdy 

morálka na jedné straně nebezpečí, či dokonce „nejvyšší 

nebezpečí“ [Gefahr der Gefahren], představuje, na straně druhé 

hned v následující větě představuje to, co náš život činí „méně 

nebezpečným“ [ungefährlicher]. Tvrdím, že zde nejde o protimluv, 

ale právě o střídání perspektiv (nutno dodat, že velmi rychlé). 

V prvním a třetím případě jde o to, co druhu prospívá 

v dlouhodobé, budoucí perspektivě. V případě druhém jde o 

perspektivu přítomnosti, kde je nebezpečím to, co by mohlo druh 

ohrožovat bezprostředně. Morálka v zásadě plní funkci 

hyperprotektivního rodiče, jenž udržuje své potomky180 za každou 

cenu v bezpečí a neustálém pohodlí. To je z pohledu přítomnosti 

prospěšné. Z perspektivy budoucnosti je však vysoce 

pravděpodobné, že z daných potomků nakonec vyrostou 

deprivovaní chcípáci, nikoli nejlepší možní lidé. 

To, co na nás Nietzsche označuje za „nejlepší“ se v dějinách 

lidstva prosazovalo nesmírně obtížně a pomalu. I zde musíme 

uvažovat o stejné „časové perspektivě“, přičemž předvedené 

principy nemusíme omezovat pouze na člověka, ale na vývoj všech 

organismů. Selekční mechanismy bez výjimky probíhají 

                                           
179 „Wie? wenn im „Guten“ auch ein Rückgangssymptom läge, insgleichen eine Gefahr, eine 

Verführung, ein Gift, ein Narcoticum, durch das etwa die Gegenwart auf Kosten der Zukunft 

lebte? Vielleicht behaglicher, ungefährlicher, aber auch in kleinerem Stile, niedriger?… So 

dass gerade die Moral daran Schuld wäre, wenn eine an sich mögliche höchste Mächtigkeit 

und Pracht des Typus Mensch niemals erreicht würde? So dass gerade die Moral die Gefahr 

der Gefahren wäre?…“, GM Předmluva 6, s. 12–13. (zvýraznění  TH) 
180 Plurálu užívám zejména proto, abychom se vyhnuli srovnání tohoto metaforického potomka 

s individuem, jenž je v rámci morálního společenství naopak jakýmsi „otloukánkem“. 
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v přítomnosti – ať již uvažujeme o přírodním výběru, pohlavním 

výběru či vlivu náhody. Příroda nemá a nesleduje žádný konečný 

cíl, k němuž by pomocí těchto mechanismů směrovala vývoj druhů. 

Jestli se druh vyvíjí rychleji či pomaleji, jestli mu tento vývoj 

prospívá, nebo naopak škodí, ba i to, jestli kvůli těmto (ne)změnám 

zůstane zachován, nebo vyhyne, je zcela lhostejné. Všechny 

druhové charakteristiky (vlastnosti) živých organismů byly 

v minulosti úspěšné a v tomto smyslu prospěšné, což však nijak 

nezaručuje úspěch totožné evoluční strategie v přítomnosti. Při 

zachování víceméně konstantních životních podmínek zvyšuje 

pravděpodobnost přežití druhu (to neznamená, že ji zaručuje!) 

rigidita, tedy co nejpřesnější přenos vlastností na jedince budoucích 

generací. V případě, že se životní podmínky proměňují, stává se 

naopak výhodou adaptabilita, tedy schopnost organismů 

přizpůsobit se novým podmínkám. V přírodě však pravděpodobně 

nikde neprobíhá nějaké „plánování“ budoucí podoby druhu. 

Výjimku by zde mohl (a snad by měl) představovat právě člověk, 

ale v Nietzscheho pojetí teprve člověk velmi pozdní, u nějž se jako 

vedlejší produkt nutnosti přizpůsobit se měnícím podmínkám 

nakonec objevil také rozvinutý, ale četnými omyly a předsudky 

zatemnělý intelekt. Zatím pouze předesílám, že původní funkce 

intelektu je pro Nietzscheho adaptivní a v historii lidstva plnil zcela 

jinou funkci, než jakou mu (možná mylně) přisuzujeme dnes. 

Rovněž naše vědomí, představa svobodného jednání, či smysl pro 

pravdu se u nás zřejmě objevily a rozvíjely ze zcela jiných důvodů, 

než se dnes domníváme. 

Každopádně se lidský intelekt rozvíjel dle Nietzscheho velmi 

pomalu právě v důsledku působení morálky, přestože se později 
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ukázal být našemu druhu prospěšný.181 Přínosem je rovněž určitý 

smysl pro „pravdu“ a její opak, který je ostatně vlastní i dalším 

zvířatům.182 Jenže, jak uvidíme v dalších kapitolách, může být vše 

úplně jinak. Principiální přednost totiž zatím vždy měla 

„přítomnostní“ morální perspektiva, jež upřednostňuje takovou 

„skutečnost“, která je bezpečná a stabilní – bez ohledu na to, zda ji 

zakládají pouze dlouhými tisíciletími zakořeněné lži a omyly. Jistá 

a nezpochybněná lež je totiž vždy stabilnější než nebezpečná 

pravda. Kdyby snad někdo stále byl na pochybách, zda byl 

Nietzsche ovlivněn darwinismem, nechť se podívá na §110 

Radostné vědy: 

„Intelekt plodil po nesmírně dlouhá období pouze omyly; 

ukázalo se, že některé z nich jsou užitečné a uchovávají druh: 

kdo na ně narazil nebo je zdědil, vedl boj o sebe a o potomky 

s větším štěstím. […] [M]ylné věty víry, jež byly děděny 

z pokolení na pokolení, až se nakonec staly bezmála součástí 

základní výbavy lidského druhu“183 

 

Nietzsche zde v souvislosti s člověkem představuje 

pozoruhodný koncept dědičnosti, který není zcela obvyklý, proto si 

jej nyní stručně představíme. Zvláštní na něm je to, že v zásadě 

překonává vleklé a, troufnu si říct, naprosto zbytečné a neřešitelné 

spory, které se táhnou dějinami evropského myšlení. Vyjadřovány 

jsou v různých dichotomiích, jejichž smysluplnost je vzhledem 

k praktickému zkoumání člověka jako živé bytosti minimálně 

pochybná: natura-cultura, příroda-výchova, nativismus-

empirismus (v psychologickém smyslu) atp. Tento zvláštní 

mechanismus nazývá přivtělení [Einverleibung].   

                                           
181 RČ 107, s. 67. 
182 „I onen smysl pro pravdu, který je v základě smyslem pro jistotu, má člověk společný se 

zvířetem“ RČ 26, s. 25. 
183 RV 110, s. 104. Viz také: Omyl jako možná podmínka života. RV 121, s. 111. 
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Přivtělení 

„Tělo jsem a tělo a pranic více; a duše jest jen slovo pro cosi na 

mém těle.“184 

 

„Ach, v našem těle teď ještě přebývá všechen ten blud a 

přehmat: tam se stal tělem i vůlí.“ 185 

 

Koncept přivtělení jde ruku v ruce s Nietzscheho pojetím 

člověka jako ultimativně tělesné bytosti. Vše, co nám je nějak 

přístupné, může na tělo působit, tělo proměňovat a tělem se stát – 

a vše ostatní je člověku naprosto cizí. Nietzscheho pojetí přivtělení 

podstatně posouvá význam toho, co je „naše“ do roviny toho, co je 

„námi“. Tento rozdíl přitom zdaleka není nepatrný, neboť zakládá 

posun v pojetí a chápání bytosti jménem člověk. 

Když Nietzsche hovoří o přivtělení v souvislosti se znaky a 

vlastnostmi člověka (jakožto druhu), nevyjadřuje se metaforicky, a 

to ani v případech, kdy popisuje vlastnosti běžně chápané jako 

„duševní“ či „kulturní“. Tomu nasvědčuje například jeho výrok o 

krutosti jakožto zaostalosti z prvního svazku knihy Lidské, příliš 

lidské: 

„V našem mozku se musejí vyskytovat i rýhy a závity, které 

onomu [„krutému“, pozn. TH] smýšlení odpovídají, stejně jako 

se ve formě jednotlivých lidských orgánů mají vyskytovat 

vzpomínky na rybí stadium. Avšak řečištěm těchto rýh a závitů 

se už dnes proud našeho cítění nevalí.“186 

 

Zde se ukazuje Nietzscheho důraz na fyziologii. Člověk je 

tělesnou bytostí a veškeré jednání a myšlení má svůj fyziologický 

projev – ať již v podobě běžně neviditelné aktivity mozku v případě 

myšlení, nebo pozorovatelné fyzické činnosti v případě jednání. Za 

                                           
184 Zarathustra I. O těch, kdož povrhují tělem, s. 31.  
185 Zarathustra I. O ctnosti, jež obdarovává, s. 66. 
186 LPL I 43, s. 47. 
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každým lidským konáním musíme dle Nietzscheho vidět tělo, tedy 

komplexní a dynamický soubor (a jakýsi „souboj“) fyziologických 

impulsů. Naše racionální vědomá „já“ jsou jen slabým derivátem 

těchto popudů. To mimo jiné opět potvrzuje výše řečené, tedy že 

„naše“ schopnost vědomě plně kontrolovat vlastní konání je pro 

Nietzscheho pouhou iluzí. Uvidíme však, že to v žádném případě 

neznamená, že by Nietzsche tíhnul k materialismu či naturalismu, 

které jsou naopak předmětem jeho kritiky! 

Všechny znaky či vlastnosti těla v minulosti procházely a 

stále procházejí určitým vývojovým procesem.187 V důsledku 

selekčních tlaků se dle principu dědičnosti do určité doby 

uchovávají ty, které se v minulosti osvědčily. Málokdo již 

pochybuje o tom, že konkrétní fyzická podoba všech organismů je 

výsledkem dlouhého evolučního procesu. Nejinak je tomu však se 

specifickými pudy a instinkty jedinců příslušného druhu. Níže 

uvidíme, že jsou to právě a především pudy a instinkty, které dle 

Nietzscheho ve skutečnosti formují každé lidské konání. A tyto 

působné síly jsou u člověka stejným dědictvím evoluce jako 

morfologické znaky. Nutným závěrem je pro Nietzscheho to, že si 

v sobě každý jednotlivec nese celou dosavadní historii lidstva, ale i 

to, že se na této historii rovněž podílí – a to nikoliv na úrovni jakési 

„mimo-fyzické“ historie či kultury, ale přímo tělesně – 

uskutečňováním nastávání [Werden].188 Lidský druh si tak 

pomalými krůčky osvojuje dispozice k novým způsobům myšlení a 

                                           
187 V nietzscheovském smyslu bychom mohli říci, že „vlastnosti“ spíše samy jsou děním, tedy 

„vývojovým procesem“ – rozhodně nejsou ničím trvalým. 
188 Každý jednotlivec se tak na historii lidstva podílí už tím, že je jejím nositelem, tedy 

pokračovatelem, či jejím „dědicem“.     
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jednání tak, že se stávají součástí jeho „genetické výbavy“.189 Přímo 

dědičné – chceme-li vrozené – zde však nejsou konkrétní myšlenky, 

ale právě ony pudy, instinkty a afekty, které myšlení daného 

jednotlivce formují (obvykle zcela bez jeho vědomí). Nietzsche 

v těchto souvislostech často hovoří o „citu“ [Gefühl], jenž (opět) 

odkazuje k určitému afektivnímu hodnocení (libost, či nelibost). 

Takové city jsou pro Nietzscheho dědičné a původně založené na 

starých úsudcích a způsobech hodnocení. V Ranních červáncích 

čteme: 

„Inspirace, jež pochází z citu, je vnoučetem nějakého úsudku – 

a často chybného! – a rozhodně ne tvého vlastního! Důvěřovat 

svému citu – to znamená poslouchat svého děda a svou bábu a 

jejich prarodiče víc než bohy, kteří jsou v nás: svůj rozum a 

svou zkušenost.“190 

 

Nechme prozatím stranou rozum a zkušenost, jimiž se 

budeme zabývat níže, a zaměřme se na onen zde výslovně 

genealogický původ citu v úsudku. To Nietzsche popisuje například 

ve čtvrté knize Radostné vědy, kde hovoří o „historickém smyslu“, 

jenž je v dějinách lidstva novou „ctností a nemocí“.191 Kromě 

uvedeného zde Nietzsche opět ukazuje nezbytnost „úpadku“ pro 

budoucí „pokrok“. Metafora rostliny je v této souvislosti příhodná 

                                           
189 Úmyslně se zde vyhýbám modernímu pojmu genofond – především s ohledem na fakt, že 

Nietzsche se ještě nemohl setkat s pojetím genetiky, jež se rozvíjelo od druhé poloviny 20. 

století. Nietzsche v duchu klasického darwinismu v podstatě pracuje s dědičností určitých 

znaků, nikoliv genů. Bezpochyby zajímavou, ale z této pozice neřešitelnou, otázkou je, jak 

konkrétně by si Nietzsche přivtělení představoval – jestli by se promítalo přímo do genofondu 

(zde by byla poměrně zásadní překážkou tzv. weismannovská bariéra), nebo by šlo o proces 

jakési „kulturní dědičnosti“, kde by „kultura“ jakožto jednotlivce formující faktor prostředí 

byla fyziologickým projevem ji zastupujících jednotlivců (zároveň formovaných i formujících). 

Taková „kultura“ by pak byla jakýmsi Dawkinsovým „rozšířeným fenotypem“. srovnej: 

Dawkins, Richard, The Extended Phenotype: The Gene as the Unit of Selection, New York, 

Oxford University Press 1982.   
190 RČ 35, s. 39. 
191 K Nietzscheho kritice „historického smyslu“ jako „neutralizace osoby“ a „promluvy 

stádnosti moderního člověka“ viz Chavalka, Jakub, Dějiny a sebetvorba: Jacob Burckchardt 

jako Nietzschův modelový čtenář, Praha, Karolinum 2019, s. 232–234; k historickému smyslu 

jako principu produkujícímu Zarathustrova „posledního člověka“ tamtéž, s. 237n.  
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– také ona přeci ke svému růstu potřebuje nevábné pozůstatky 

rozkladu:192 

„Je to počátek něčeho v dějinách naprosto nového a cizího: 

dejme tomuto zárodku několik staletí a víc, a mohla by z něj 

nakonec vyrůst pozoruhodná rostlina s právě tak pozoruhodnou 

vůní, díky níž by se na naší staré Zemi bydlelo příjemněji než 

dosud. My přítomní právě počínáme tvořit řetěz budoucího, 

velmi mocného citu, článek za článkem, - a sotva víme, co 

činíme“193 

 

Podrobnou analýzu přivtělení provádí Jakub Chavalka 

v knize Přivtělení a morálka, kde rovněž upozorňuje na principiální 

přednost vlastností, které prospívají přežití na úkor těch, které by 

snad mohly „zdokonalovat“ druh.194 Proces přivtělení zde chápe 

jako osvojení si určitých sérií „reakcí“, které člověka zasazují do 

světa tak, že člověku jako druhu vytváří svět, k němuž se vůbec 

může nějak vztahovat. Na tom pak zakládá pojetí člověka jako 

umělecky tvořící bytosti – naše „základní omyly“ jsou svého druhu 

uměleckými díly, která mají pro člověka konstitutivní význam. 

Chavalka upozorňuje, že bychom bez nich neměli dán svět, tak jak 

ho „známe“: 

„pokud Nietzsche hovoří o falešnosti, netýká se to morálního 

hodnocení nepravdy, nýbrž jistého fondu nevědomých 

předpokladů, které člověka zasazují do světa. Člověk jakožto 

živý tvor tyto předpoklady vytvořil, staly se doslova jeho tělem 

v tom smyslu, že bez nich by se žádný svět neukazoval […] to, 

že si člověk přivtěluje omyly, je nejprvotnější forma umělecké 

tvorby ležící tak hluboko, že ustavuje kořeny skutečnosti.“195 

 

                                           
192 K nutnosti a prospěšnosti degenerace viz Marek, Jakub, O pokroku, degeneraci a 

Nietzschově ctnosti, jež obdarovává, Filosofický časopis – mimořádné číslo 2/2018 (roč. 66), 

s. 16–35.  
193 RV 337, s. 179. Více k historickému smyslu v podkapitole Šílenství a víra. 
194 „Nietzschova antropogeneze vychází z přesvědčení, že udržení člověka jako druhu muselo 

nezbytně vycházet z určitého zacházení se skutečností, které se neohlíželo na pravdivost 

předpokladů, nýbrž na přežití“, Chavalka, Jakub, Přivtělení a morálka. Pojetí tělesnosti ve 

filosofii Friedricha Nietzscheho, Praha, Togga 2014, s. 116. 
195 Tamtéž, s. 118. 
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Chavalka dále spojuje přivtělení s vůlí k moci tak, že 

poukazuje na jeho „násilný charakter“, jenž spočívá ve „vnucování 

forem a rytmů původnímu, mimo přivtělená schémata působícímu 

chaosu“.196 Mechanismus přivtělení se projevuje všude 

v organickém světě jako proměna nestejného (cizího) na stejné 

(vlastní tělo) – jde o „zestejňující“ [gleichmachende] a „pořádající“ 

sílu a nejzazší pozorovatelný projev vůle k moci. Ten může nabývat 

různých podob: od přijímání potravy u améby po „nejvyšší“ 

duchovní činnost člověka. Chavalka pokračuje: 

„Rozdíl vůle k moci, jak se projevuje v protoplazmě a 

v člověku, spočívá pouze ve stupni komplexity. Její elementární 

rovinou je výživa, která u člověka dospěla k produchovnění 

(Vergeistigung), neboť se u něj vystupňováním přeměnila do 

pocitu nejvyšší duchovní moci“197 

 

A dále důležitou citací Nietzscheho rukopisné poznámky 

z roku 1886: 

„Veškeré myšlení, souzení, vnímání jakožto srovnávání je 

podmíněno ‚ztotožněním‘ [Gleichsetzen], ještě dříve 

‚zestejněním‘ [Gleichmachen]. Zestejnění [Gleichmachen] je 

totéž jako vstřebání [Einverleiben] pohlcené hmoty 

v amébě.“198 

 

Velkou Chavalkovou zásluhou je poukázání na Nietzschem 

často používané „gastronomické metafory“, jež nabývají 

v souvislosti s přivtělením zásadní význam, neboť je to právě 

trávení potravy, které představuje nejjednodušší formu téhož 

mechanismu, jenž je zodpovědný za vývoj lidské psychiky. 

Důležitou otázkou však je, do jaké míry jde u Nietzscheho skutečně 

                                           
196 Tamtéž. 
197 Tamtéž, s. 119. 
198 „Alles Denken, Urtheilen, Wahrnehmen als Vergleichen hat als Voraussetzung ein 

‚Gleichsetzen‘, noch früher ein ‚Gleichmachen‘. Das Gleichmachen ist dasselbe, was die 

Einverleibung der angeeigneten Materie in der Amoebe ist.“ NF 1886, 5[65]. V tomto místě 

volím vlastní odlišný překlad. Srovnej: tamtéž. 
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o metafory. Když totiž Nietzsche hovoří o lidském světě a 

„skutečnosti“, mluví o lidském poznání skutečně jako o prostředku 

či nástroji žaludku, nebo dokonce „druhu žaludku“.199 Vezmeme-li 

k tomu v úvahu německé slovo pro „vkus“ [Geschmack], 

označující zároveň chuť, a jeho zásadní význam pro „tvořícího“ či 

„svobodného ducha“, stejně jako způsob jeho užívání samotným 

Nietzschem, můžeme předpokládat, že dokonce i Chavalka dosah 

jím postulovaných „gastronomických metafor“ mírně podcenil. 

Nemůžeme totiž vyloučit, že Nietzsche opravdu pracoval s 

konceptem jakési „duševní stravy“, která se skutečně, nikoli pouze 

metaforicky, podílí na formování (uskutečňování) lidského těla 

(například v podobě výše zmíněných „mozkových rýh a závitů“),200 

podobně jako strava „materiální“. Klíčová otázka Nietzschova 

experimentu, jež spočívá v možnosti přivtělit si pravdu a jíž se 

budeme zabývat v páté kapitole, by se pak posunula do roviny 

stravitelnosti určitých poznatků. Všude se jedná o totožný 

mocenský a v podstatě násilný [gewalt] mechanismus přeměny 

nestejného na stejné.  

„Před logikou, která všude pracuje s obecnostmi, muselo dojít 

k násilnému zestejnění [Gleichmachen], asimilované bylo 

přemoženo: a toto pokračuje dále a logické myšlení je samo 

                                           
199 „So entsteht unsre Welt, unsre ganze Welt: und dieser ganzen uns allein zugehörigen, von 

uns erst geschaffenen Welt entspricht keine vermeinte ‚eigentliche Wirklichkeit‘, kein ‚An 

sich der Dinge‘: sondern sie selber ist unsre einzige Wirklichkeit, und ‚Erkenntniß‘ erweist 

sich, dergestalt betrachtet, nur als ein Mittel der Ernährung. Aber wir sind schwer zu 

ernährende Wesen und haben überall Feinde und gleichsam Unverdauliches —: darüber ist die 

menschliche Erkenntniß fein geworden und zuletzt so stolz noch auf ihre Feinheit, daß sie es 

nicht hören mag, sie sei kein Ziel, sondern ein Mittel oder gar ein Werkzeug des Magens, — 

wenn nicht selber eine Art von Magen!“ NF 1885, 38[10] 
200 Viz pozn. 186. K fyziologické povaze prožívání viz také třetí pojednání Genealogie 

morálky: „Silný a vydařený člověk tráví své zážitky (své činy, včetně zlých) jako tráví své 

jídlo, i když musí polykat tuhá sousta. Pokud se s nějakým zážitkem ‚nevypořádá‘, je tento 

druh indigesce stejně fyziologický jako ten druhý“ GM III 16, s. 115–116.  
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přetrvávajícím prostředkem asimilace, případem naprosto 

totožným se snahou vidět.“201 

 

Vezmeme-li vážně Nietzscheho chápání člověka jako tělesné 

bytosti (pamatujme přitom, že duše je „pouze cosi na těle“), měli 

bychom si položit základní otázku, jak vůbec může něco zcela 

nehmotného a v přírodě se nevyskytujícího, například obecné 

pojmy, s nimiž pracuje logika, vůbec ovlivňovat a formovat hmotné 

tělo (například ony struktury mozku). A právě zde vstupují do hry 

ony již přivtělené struktury a základní omyly. Již na nejnižší úrovni 

duchovní činnosti, jíž je smyslovost jakožto kombinace čivosti 

(schopnosti recipovat určité podněty) a responzivity (schopnosti 

dále s těmito podněty pracovat), dochází k selektivní transformaci 

naprosto „cizího“ na „uchopené“. Toto „uchopení“ je přitom 

formou „uchvácení“ či „pozření“ a na daný organismus má určitý 

vliv. Jenže tento transformační proces sám není nahodilý, ale 

podléhá určitým limitům – jedním z nich je samotná receptivita 

(limity čivosti), druhým jsou právě přivtělené struktury, jak jsme 

viděli výše. Již zde musíme pracovat s určitou předem danou 

uzpůsobeností k přijímání podnětů. Pouze to, čemu je umožněno 

působit, se takto stává skutečným.202 Na vyšší rovině 

„produchovnění“ [Vergeistigung] pak identickým způsobem 

                                           
201 „Vor der Logik, welche überall mit Gleichungen arbeitet, muß das Gleichmachen, das 

Assimiliren gewaltet haben: und es waltet noch fort, und das logische Denken ist ein 

fortwährendes Mittel selber für die Assimilation, für das Sehen-wollen identischer Fälle.“ NF 

1885, 40[33]. 
202 V němčině vynikne tato spojitost lépe, neboť sloveso „wirken“ má společný základ se 

slovem „Wirklichkeit“, tedy skutečnost. Tato spojitost působnosti a skutečnosti je nejen ve 

filosofii dobře známá. Jako první ji zřejmě ukazuje Spinoza, když v Tvrzení 36 první části své 

Etiky říká, že „Neexistuje žádná věc, z jejíž přirozenosti by neplynul žádný účinek.“ (Spinoza, 

Benedikt, Etika, Přel. K. Hubka, Praha, Svoboda 1977, s. 97). Podobně je tomu u Hegela: 

„Zjev je vznikání a zanikání, jež samo nevzniká a nezaniká, nýbrž jest o sobě; a vytváří 

skutečnost a pohyb života pravdy.“ (Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Fenomenologie ducha, 

přel. Jan Patočka, Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1960, s. 76). Explicitně 

například Jung: „Wirklich [...] ist, was wirkt.“ Jung, Carl Gustav, Die Beziehungen zwischen 

dem Ich und dem Unbewussten, Zürich, Rascher 1963, s. 113.    
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působí takové entity, které nejsou neslučitelné (tedy jsou alespoň 

v možnosti slučitelné) s přivtělenými strukturami lidské mysli 

(ducha). Pokud by byly neslučitelné, nemohly by působit (vůbec by 

pro nás neexistovaly). S ohledem na tyto struktury pak jsou pouze 

některé takové entity zařaditelné do této dříve přivtělené struktury 

(tam je možné přivtělení), jiné se opět stávají cizím – jsou 

odmítnuty a vyloučeny. S ohledem na Nietzscheho „gastronomické 

metafory“ tak musím zdůraznit jeden zásadní aspekt: v případě 

přivtělení nejde o pouhou „konzumaci“, neboť zdaleka ne vše, co 

je pozřeno, se stává naším tělem. Trávení je selektivní proces, 

v němž jsou některé živiny asimilovány a skutečně se stávají tělem, 

jehož udržení a růst umožňují (mohou jej však rovněž otrávit!203), 

jiné části potravy jsou pro nás nestravitelné a není třeba říkat, čím 

se stávají a k čemu jsou.  

Fyziologicky jsme uzpůsobeni ke konzumaci poživatelných 

věcí (první selekce) a pouze část těchto poživatin jsme s to strávit 

(druhá selekce: vstřebání). Obě selekce mohou probíhat i bez 

zásahů vědomí, jako je tomu ostatně pravděpodobně u „nižších“ 

organismů, a obě mohou zásadním způsobem selhat v tom smyslu, 

že nám krátkodobě či dlouhodobě uškodí. Není však pochyb o tom, 

že výživa je nutná k zachování a růstu organického těla. Potřeba 

výživy se nám ukazuje v podobě hladu a žízně,204 selhání 

„selektivních mechanismů výživy“ pak v podobě různých forem 

bolesti. Takové selhání může mít v extrémním případě za následek 

                                           
203 To, co si člověk přivtělí, mu nemusí v žádném případě prospívat. Například přivtělení 

pravdy bychom v tomto smyslu mohli chápat jako svého druhu otravu, která by mohla člověka 

nakonec zahubit. K této souvislosti viz např. aforismus Učení o jedech (RV 113, s. 108), kde 

Nietzsche ukazuje původní prokazatelnou škodlivost všech předpokladů vědeckého myšlení. 
204 Povšimněme si, že hlad a žízeň mají podobu jistého „puzení“ a mohou poměrně zásadním 

způsobem ovlivňovat naše jednání a kognitivní funkce. 
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i smrt. Vezmeme-li vážně Nietzscheho tvrzení, že v případě 

duchovní a duševní činnosti se jedná o sice sublimovaný, ale 

v principu totožný mechanismus, mohli bychom stejným způsobem 

chápat i lidské poznání. Lidská poznávací mohutnost by tak mohla 

vskutku představovat jistým způsobem disponované trávicí ústrojí. 

Možnost přivtělit si určité myšlenky by tak zcela analogicky 

byla podmíněna dvojím: jejich myslitelností, jež odpovídá 

schopnosti jejich „pozření“, a jejich „přivtělitelností“, která je 

analogií jejich stravitelnosti, tedy akceptovatelnosti naším tělem 

(kompatibilitou s dříve přivtělenými myšlenkami a již 

zformovanými strukturami). Tyto struktury nejsou neměnné, ale 

jsou nesmírně komplexní a zakládají samotnou podstatu lidského 

světa.  

„[S]íla poznatků nespočívá ve stupni jejich pravdivosti, nýbrž 

v jejich stáří, jejich zakořeněnosti, jejich charakteru životní 

podmínky“205 

 

Naše přivtělené způsoby nahlížení na svět jsou uspořádány 

hierarchicky, podle své síly, jež je dána provázaností a 

„provázatelností“ s ostatními „poznatky“. Takto mohou například 

všechny naše představy o pohybu těles být založeny na jejich 

existenci a formě odpovídající našemu vnímání, jež je samo 

časoprostorové. Není pro nás příliš problematické myslet 

mikroskopický svět jako analogickou zmenšeninu našeho 

„známého“ světa (princip „zestejnění“). Můžeme předpokládat 

trvalou existenci malých, pouhým okem neviditelných „tělísek“, 

která však podléhají stejným zákonům jako tělesa „běžná“. 

Poněkud obtížné je však myslet v perspektivách kvantové 

                                           
205 RV 110, s. 105. 
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mechaniky, neboť její principy od základu problematizují výše 

zmíněné předpoklady. V běžném životě jsme jakožto lidé zkrátka 

navyklí věřit, že někde jsou nějaké „věci“ a že konkrétní „předmět“ 

je právě na tom místě (a ne zároveň na jiném), kde jsme ho 

zanechali (pokud ho samozřejmě někdo nepřemístil), i když jej 

zrovna nepozorujeme atp. Je tomu tak proto, že naše představy o 

čase a prostoru jsou zakořeněny hlouběji a jsou opakovaně 

potvrzovány zkušeností. Jenže právě vznik lidské zkušenosti je již 

podmíněn přivtělenými mechanismy. Problematizace nejhlubších 

přivtělených omylů je vždy nejobtížnější – a to i v případě, že jsme 

je schopni identifikovat. Činíme tak totiž za pomoci identického 

mechanismu „zestejňování“ [Gleichmachen], tedy pomocí na 

samotných omylech stojících principů a mechanismů, jejichž 

„výsledky“ (metafory, metonymie, interpretace či například pojmy) 

musíme vždy znovu problematizovat, protože víme, že jsou 

nepřesné.206 Jenže vzhledem k našemu tělu a jeho 

fyziopsychologickému uspořádání je to kromě rezignace na 

poznání (zatím?) to jediné, co můžeme dělat. 

„Jen blázen by si myslel, že stačí poukázat na tento mlžný závoj 

bludu, aby byl zničen svět platící za podstatný, takzvaná 

‚skutečnost‘!“207 

 

Tímto způsobem se udržuje a roste naše tělo, včetně k němu 

bytostně přináležející duchovní složky, a náš svět, přičemž za růst 

je zodpovědný právě mechanismus přivtělení jakožto projev 

                                           
206 Toto tvoří jádro Nietzscheovy fyziopsychologické metody, již v citovaném díle podrobně 

rozebírá Chavalka. Pozornosti doporučuji rovněž text Zdeňka Neubauera „Nietzschova 

biologická ontologie“, in: MDZ, s. 195–210. 
207 RV 58, s. 69. 
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stupňování vůle k moci. V čem tedy spočívá ona sublimace naší 

schopnosti „duchovní výživy“?  

Vraťme se zpět k Chavalkovu výkladu přivtělení. Souhlasím, 

že veškerou duševní a duchovní činnost lze považovat za 

sublimované procesy výživy. Stejně tak můžeme přivtělení 

považovat za „nejhlubší projev“ vůle k moci.208 Bezprostředně 

následující tázání po možné transformaci procesu přivtělení je 

rovněž zcela legitimní, podobně jako výklad provázanosti pravdy a 

bytostně lidských omylů.209 Zejména z tohoto důvodu je poněkud 

zarážející název podkapitoly 4.3, jenž zní „Zbavit se přivtělení“. 

Zde je pochopitelně řešen především slavný mocenský „boj“ 

pravdy a bytostných omylů z aforismu 110 Radostné vědy, jenž 

končí zásadní otázkou po možnosti přivtělení pravdy, jímž se 

budeme podrobně zabývat později. Nicméně pravda zde překvapivě 

vystupuje jakožto něco, co si (možná) můžeme přivtělit náhradou 

za přivtělené omyly. Jinak nedává příliš dobrý smysl údajně 

důležitá otázka po tom, zda se člověk dokáže svých přivtělených 

omylů zbavit.210 V této souvislosti je dlužno říci, že je 

v předchozím i dalším textu Chavalkou zodpovězena převážně 

negativně, pomalu se však odkrývá, že naše přivtělení je velmi 

stabilní, ale v dlouhodobé perspektivě změnitelné.211 Pravda zde 

stojí, navzdory výše řečenému, v tradiční, leč ne právě 

nietzscheovské, nesmiřitelné opozici k omylům. 

„Úkol přivtělit si pravdu či bráno z druhé strany zbavit se 

původně přivtělených (einverleiben) omylů představuje 

obrovské experimentování s člověkem jako takovým, neboť 

                                           
208 Chavalka, cit. d., s. 121. 
209 Tamtéž, s. 124–129. 
210 Tamtéž, s. 130. 
211 Tamtéž, s. 132. 
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musí zasahovat do základů antropogeneze, a jeho výsledky se 

proto budou prosazovat velmi pomalu a ztěžka.“212 

 

Potud můžeme s Chavalkou souhlasit v tom smyslu, že 

přivtělování pravdy velmi pomalými kroky by nakonec omyly 

skutečně vyloučilo dle „zákona“ přemožení moci jinou mocí 

(pravda vs. omyl), jenže na tomto místě z hlediska přivtělení vůbec 

nezáleží na tom, zda je původní omyl vyvrácen skutečně pravdou, 

nebo jiným omylem. Již přeci víme, že podmínkou přivtělení je 

slučitelnost (chceme-li „stravitelnost“), kritériem jeho 

dlouhodobého uchování pak prospěšnost pro druh. O to 

překvapivěji v tomto světle působí komentář k citované poznámce 

o vyšším člověku, jenž je nepochybně variací na Nietzschovo téma 

„štastných výjimek“:213    

„Každého vyššího člověka by […] bylo možno považovat za 

‚abnormálního‘ jedince, který si dokázal přivtělit (einverleiben) 

kousek pravdy na úkor všech přivtělených omylů, které v něm 

nevymýtitelně vládnou.“214 

 

Jedná se zde přeci o stále tentýž proces přivtělení; jak 

Chavalka dále podotýká, tento „kousek pravdy“ je začleněn do již 

ustavené struktury omylů… Není proto zcela jasné, o jakém 

„úkoru“ je zde řeč. Ve čtvrté kapitole uvidíme, že pravda (v podobě 

takovýchto „kousků“) v dějinách lidstva rozhodně nevystupuje 

jako protipól životu prospěšných omylů. A v neposlední řadě přeci 

víme, že si v sobě dle Nietzscheho neseme celou paměť 

dosavadního lidstva:215 

                                           
212 Tamtéž. 
213 Jde o část poznámky z pozůstalosti NF 1886, 7[9], týkající se individuace. 
214 Tamtéž, s. 133. 
215 Motiv „zázračné paměti druhu“ Chavalka podrobně analyzuje v cit. d. na s. 137n. 
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„Nejen rozum celých tisíciletí – i jejich šílenství v nás propuká. 

Je nebezpečné býti dědicem.“216 

 

Toto se přitom bytostně týká každého člověka každé doby, 

pokud má člověkem zůstat. Je nepochybně možné určitým 

způsobem formovat podobu těla, stejně jako je možné myslet 

odlišně než lidé starších dob. Člověk jistě dle Nietzscheho prošel a 

stále prochází vývojem. A právě přivtělení je mechanismem tohoto 

vývoje. Zbavit se přivtělení jako takového by znamenalo jednak 

zbavit se udržovacího i transformativního principu i mechanismu 

organického těla a jednak celé historie lidstva v nás, neboť právě tu 

máme „přivtělenu“. Jak může přivtělení tělo udržovat a měnit 

zároveň, nejlépe pochopíme v souvislosti s Nietzscheho chápáním 

světa a organismu jako dění. K tomu, aby se organismus udržel 

zdánlivě stejný, musí se neustále měnit. Tato schopnost živých 

organismů se v biologii nazývá homeostáze (homeostáza). Život je 

ustavičné aktivní odolávání zániku. Již víme, že proces přivtělení je 

projevem aktivní vůle k moci i to, že vůle k moci je život. Zbavit 

jakýkoli organismus přivtělení znamená tento organismus zahubit. 

Přivtělení jako procesu se tedy zbavit nelze.   

Chavalkou položená otázka míří na konkrétní podobu 

přivtělení; jednak k tomu, co již máme přivtělené, jednak ke 

způsobu, jímž u člověka proces přivtělení probíhá. V prvním 

případě nejde vposled o nic jiného než o tělo, ve druhém především 

o jeho poznávací funkci, tedy způsob, jímž se jako lidé vztahujeme 

k námi vytvořenému světu a sobě samým. S odkazem na aforismus 

355 Radostné vědy Chavalka píše: 

                                           
216 Zarathustra I. O ctnosti, jež obdarovává, s. 66. 
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„Poznání jako takové se […] o pár řádek výše (v analogii 

k výživě) přímo ztotožňuje s přivtělením: ‚…cosi cizího má 

být převedeno na něco známého.‘ A pokud se před člověkem 

vynoří cosi, co tuto identifikaci s přivtělením neumožňuje, 

poznání zkrátka neprobíhá.“217 

     

Povšimněme si zvýrazněného textu, jenž v jednom místě 

ukazuje dva nedostatky jinak pozoruhodného Chavalkova pojetí 

přivtělení. První se zakládá na výše naznačeném nedomyšlení 

„gastronomické metafory“, kdy je přivtělení ztotožněno 

s poznáním. Jsem přesvědčen, že Nietzsche toto rovnítko mezi 

poznání a přivtělení nestaví.218 Že je něco cizího převedeno na něco 

známého totiž automaticky neznamená, že je to přivtěleno, tedy 

učiněno tělem. Toto převedení totiž odpovídá pouze první fázi 

přivtělení, jež v rámci analogie s výživou odpovídá pozření a 

následnému natrávení v žaludku. Jenže v žaludku se ještě nic 

nevstřebává a v pravém slova smyslu naším tělem nestává! K tomu 

dochází až ve střevech a dobře víme, že zdaleka ne vše, co pozřeme 

a natrávíme je posléze použito ke stavbě našeho těla. Je samozřejmě 

pravda, že aby mohlo dojít k přivtělení, musí dojít k této výše 

popsané „první selekci“ – tomuto „převedení na známé“, tedy 

uchopitelné a stravitelné. Na rovině poznání jde v této souvislosti o 

tematizovatelnost. Jenže Chavalka v tomto místě zřejmě opomíjí 

ještě „druhou selekci“, jež k přivtělení neodmyslitelně patří – tedy 

samo nevědomé „rozhodnutí“ o tom, co bude asimilováno a co 

nikoliv. Čistě logicky vzato ostatně nelze přivtělení a poznání 

(jakožto proces) slučovat jednoduše proto, že bychom pak vůbec 

neměli možnost pochybovat, neboť by byl každý nový poznatek 

                                           
217 Chavalka, cid. d., s. 141., citace v textu RV 355, s. 201. Zvýraznění TH. 
218 Ostatně ani další Chavalkův výklad o takovém rovnítku nesvědčí, jde tedy zřejmě o 

ojedinělou nešťastnou formulaci. 
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automaticky zařazen do již existující struktury poznatků již 

přivtělených, kde by se, stejně jako ony stal instinktivním, tedy 

nevědomým.219 

Druhý zvýrazněný bod se týká Chavalkou na mnoha místech 

opakovaného užívání výrazu přivtělení v místě, kde Nietzsche 

hovoří o těle. To má přirozeně svůj důvod, neboť tělo je 

konstituováno přivtělením a naše poznání, o něž jde v Chavalkou 

jmenovaných souvislostech především, je rovněž naším 

přivtělením (tedy přivtělenými strukturami, tedy tělem) limitováno. 

To, s čím se zde má ono „cosi“ identifikovat, je přeci tělo jakožto 

určitým způsobem disponovaný a omezený prostředek poznání. 

Zda, do jaké míry a jak lze transformovat lidské tělo jakožto nástroj 

poznání je skutečná otázka, jež stojí za formulí „zbavit se 

přivtělení“. Přivtělení, jehož výsledkem a produktem je každé živé 

(tedy i lidské) tělo bychom však měli chápat především jako 

konstitutivní proces. Užívání pojmu přivtělení Chavalkou působí 

v určitých kontextech poněkud konfúzně. Není pochyb o tom, že 

jím označuje určitou superorganickou „šablonu“ – jakýsi vzorec, 

podle něhož je každé individuální lidské tělo stále znovu 

konstituováno. 

 „Chápat to, co je člověku nejvlastnější, tedy přivtělení, jako 

objekt a chtít z něj učinit předmět poznání, se musí jevit jako 

nepřirozenost, neboť poznání samo z tohoto poznání 

vychází.“220 

 

                                           
219 Srovnej: „Přivtělení (si) pro Nietzscheho tedy není žádným vědomím, není žádným 

vědomým věděním, nýbrž dá se říci, že neučený poznatek se po přivtělení ‚ztrácí‘, že ho 

necháváme za sebou, pod sebou, mimo sebe, jelikož jsme tímto poznatkem, učinili jsme ho 

‚částí‘ svého žití a svých činů, jednání, pohybů, své orientace ve světě.“ Novák, Aleš, Věčný 

návrat téhož, Praha, Togga 2015, s. 55–56. 
220 Chavalka, cid. d., s. 141, zvýraznění TH. 
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Zde je například záměna „těla“ za „přivtělení“ poměrně 

explicitní a není právě nejšťastnější, že se zde přivtělení dokonce 

stává „objektem“. Na druhé straně však právě tato záměna jasně 

ukazuje, že přivtělení je pro Chavalku obecným všelidským 

znakem. Poměrně velké množství obdobných případů se objevuje 

v různých souvislostech i dále. Chavalka tak klade otázku „jak 

rozumět nevědomému myšlení v rámci přivtělení“221, později říká, 

že „povstavší individuum zdědilo veškeré přivtělení po svém 

předchůdci“222, v závěru podkapitoly věnované vůli k moci a 

egoismu pak píše o „bytosti s jiným přivtělením“, jež by mohla být 

předmětem Zarathustrovy úcty,223 shrnuje přecházející výklad 

tvrzením, že „přivtělení jako takové je bytostně stádní“224, aby se 

opět vrátil k „neodbouratelnosti“ přivtělení ve formulaci: 

„Přivtělení nelze překonat, jak vidno, tím, že se jej pokusíme 

zbavit, což evokovala myšlenka nadčlověka.“225 

 

Ve všech uvedených případech bychom stejně dobře mohli 

hovořit o lidském těle či jeho vlastnostech (tedy přivtělených 

charakteristikách), aniž bychom tím změnili obsah sdělení. O tom, 

že Chavalka striktně odděluje „tělo“ a „přivtělení“ svědčí například 

závěr prvního oddílu, kde konstatuje, že problém přivtělení zůstává 

do jisté míry nevyřešen a je třeba přikročit k „analýze těla jako 

silového pole, v němž veškeré přivtělení působí“.226  

                                           
221 Tamtéž, s. 148. 
222 Tamtéž, s. 159. 
223 Tamtéž, s. 172. 
224 Tamtéž, s. 174. 
225 Tamtéž, s. 175. 
226 Tamtéž, s. 178. Zvýraznění TH. 
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Také v následujícím oddílu pokračuje Chavalka ve stejném 

duchu. Přivtělení je dědictvím druhu, jež si v sobě nese každý 

člověk, ať si je toho vědom, nebo ne. 

„Člověk, jenž opovrhuje tělem, opovrhuje sám sebou, neboť 

zamítá celé dějiny vzniku obsažené v přivtělení“227 

 

A na následující stránce hned třikrát: 

„Onemocnění člověka sebou samým se zakládá na zoufání nad 

přivtělením […] Špatné svědomí pramení z toho, že člověk trpí 

svou nedokonalostí, což v kontextu našeho výkladu značí, že 

trpí svým přivtělením. […] [Č]lověk onemocněl tím, že 

nedokonalost svého přivtělení interpretoval jako nedokonalost 

všeho bytí“228 

 

Uvedené utrpení a zoufání si nad přivtělením není vposled 

ničím jiným než zoufáním si nad charakterem lidského těla, které 

je dáno tím, že si v sobě neseme historii celého lidstva a částečně i 

jeho předků,229 se všemi „výdobytky“, ale i nedokonalostmi, omyly 

a šílenstvím, jejichž dosah navíc není žádný jednotlivec schopen 

ani dohlédnout. Tato lehká pojmová konfuze je ostatně samotným 

Chavalkou výborně objasněna v podkapitole 5.3, kde pojednává o 

přivtělení ve vztahu k prapodstatě [Selbst] ve vztahu 

k poznávajícímu subjektu [Ich]. Přivtělení je zde tím, co tvoří a 

představuje právě „podstatu lidství“ – před- a nad-individuální 

lidské tělo [Selbst]. A zde se rovněž objasňuje vztah přivtělení 

k poznávajícímu subjektu [Ich]. 

„Člověk se nikdy nedostane k celku přivtělení, vždy se může 

pohybovat pouze na půdě svého já (Ich), které tento celek 

(Selbst) reprezentuje.“230 

 

                                           
227 Tamtéž, s. 186. 
228 Tamtéž, s. 187. 
229 Zde si opět dovolím odkázat k motivu „zázračné paměti druhu“. 
230 Chavalka, cit. d., s. 204. 
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Já [Ich] si může, ale nemusí, přiznat právě tento bytostný 

úkol, jímž je reprezentace prapodstaty [Selbst] tak, že svému tělu 

přitaká a přijme tak své přivtělení jakožto dědictví lidského rodu. 

Nejde zde však o vědomé rozhodnutí – toto přitakání je opakování 

přivtělení v jednotlivci – všechny bytostné omyly se tak opakují a 

znovu reprezentují v nás, čímž opakujeme historii druhu v nás, ale 

také ji aktivně utváříme, podílíme se na ní, protože jsme jakožto 

dědicové její součástí. 

„Pokud ale platí, že se ve věčném návratu opakují dokonale 

totožné série událostí, znamená to, že každý čin je naprosto 

jedinečný, navždy již bude takový, jak se udál. Příčinou 

opakování této jedinečnosti jsou přivtělené omyly, neboť 

v každém činu působí, a jestliže člověk dokáže nějaký čin 

obhájit ve ‚zkoušce návratem‘, […] přitaká zároveň všem 

přivtěleným omylům a dějinám antropogeneze.“231  

 

Já [Ich] jakožto duch je totiž tělem [Selbst] bytostně 

podmíněno. Na druhé straně se však prapodstata [Selbst] 

reprezentuje, tedy uskutečňuje přivtělení, právě a pouze 

prostřednictvím různých já [Ich] – a pouze takto se jakožto lidská 

zachovává a překonává. Tímto způsobem Chavalka propojuje 

motiv přivtělení s metaforou věčného návratu téhož. 

„V poněkud odlišné formě se zde vrací motiv amor fati, neboť 

já (Ich), jež přitakává svému tělesnému podmínění, může 

opustit svou vůli směřující vždy jen do budoucnosti a obrátit se 

zpět, k minulosti vlastního přivtělení (Einverleibung). Jedině 

v obratu k tělu tak lze najít okamžik, kdy se již člověk nebude 

muset mstít za svůj stud a pochopí, že právě v těle se stále 

navrací on sám.“232 

 

V této perspektivě může být přivtělení zároveň „bytostně 

stádní“ a zároveň „individuální“. Je obecně lidské [Selbst], ale 

                                           
231 Tamtéž, s. 174 
232 Tamtéž, s. 207. 
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uskutečňuje se prostřednictvím Já [Ich]. A právě a pouze takto je u 

Nietzscheho možná transformace lidského přivtělení, která však 

vzhledem k výše řečenému může probíhat pouze velice pomalu. 

Spočívá totiž ve věčném opakování, a zároveň sebepřekonávání 

lidství v člověku.233 Ačkoli explicitně neužívá pojem přivtělení, 

poukazuje Nietzsche k tomuto vývoji již na začátku prvního svazku 

Lidské, příliš lidské, kde označuje ignorování proměnlivosti 

člověka v jeho historii za dědičnou chybu filosofů. Vymezuje zde 

výše tematizované období „světových dějin“ na přibližně čtyři 

tisíce let a uvádí, že v tomto období se člověk již příliš nezměnil.234 

Vše podstatné v dějinách člověka se tedy odehrálo v pravěku, v této 

době tedy byly konstituovány a přivtěleny nejhlubší 

antropogenetické omyly. Vztáhneme-li toto k předešlému, ukáže se 

jako nutná potřeba zkoumat člověka s ohledem na jeho druhovou 

historii. A právě v této souvislosti se ukazuje, že celý později se 

objevivší koncept přivtělení a na něj navazující metoda 

fyziopsychologie je vlastně Nietzscheho výzvou k tomu, abychom 

ve vztahu k člověku neignorovali to, co bychom dnes nazvali 

evoluční perspektivou. V příští kapitole si ukážeme, jakým 

vývojem musel člověk projít, aby vůbec vznikla věda či filosofie. 

Ještě předtím bychom si měli zdůraznit výše opakovaně 

naznačený aspekt přivtělených druhových charakteristik člověka, 

jenž výrazně komplikuje jeho poznání. To, co si člověk přivtělil, se 

stává automatizovaným a nevědomým. Viděli jsme značný vliv, jež 

má přivtělení na myšlení a jednání člověka. Problémem je, že nám 

                                           
233 Chavalka možnost tohoto překonávání spojuje s „experimentováním s novými možnými 

přivtěleními“ (cit.d., s. 177), jíž se v této práci budeme věnovat v páté kapitole. 
234 LPL I 2, s. 18. 
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základní rámce světa, stejně jako skutečně rozhodující impulsy ke 

konkrétnímu způsobu myšlení i jednání zůstávají trvale skryty. Jsou 

naším přivtěleným dědictvím po lidských i zvířecích předcích a 

nazývají se pudy a instinkty. 

Pudy a instinkty 

Dosah působnosti pudů jsme si již opakovaně naznačovali 

výše. Podívejme se však podrobněji na to, jak jim Nietzsche 

rozumí. Již víme, že pudy [Triebe] jsou pro Nietzscheho síly 

určující v podstatě veškeré naše konání. Člověk není při poznávání 

sebe sama schopen tyto základní a konstitutivní síly nahlédnout. 

„Stěží dokáže alespoň ty hrubší pojmenovat: jejich počet a síla, 

příliv a odliv, vzájemná souhra a protihra, a především zákony 

jejich vyživování mu přitom zůstanou docela skryty.“235 

 

Lidský život se Nietzschemu jeví jako neustávající boj pudů 

o „živiny“, jež jim skýtají konkrétní životní situace. Pod naší 

(vědomou) kontrolou však není ani to, v jaké životní situaci se 

ocitneme – proměnlivé životní okolnosti, ale ani jednání nejsou 

v „naší“ moci –, ani to, který konkrétní pud (pudy) bude v dané 

situaci „přiživen“. Ani zde není žádný účel a „rozumný“ konečný 

cíl, pouze onen neustálý boj tu sílících, tu chřadnoucích pudů. 

„Každý moment našeho života dá vyrůst několika polypovitým 

pažím naší bytosti a několik jiných nechá uschnout, vždy podle 

výživy, kterou v sobě tento moment nese nebo nenese.“236 

 

Boj pudů má v daném okamžiku vždy své „vítěze“ a 

„poražené“, může se dokonce stát, že nějaký pud v důsledku 

opakovaného „vyživování“ zbytní a zcela převládne, nebo naopak 

                                           
235 RČ 119, s. 79. 
236 Tamtéž. 
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„uschne“ a v daném jedinci je naprosto potlačen. Možnosti boje 

proti dominanci nějakého pudu, jež běžně nazýváme 

„sebeovládáním“ Nietzsche popisuje v aforismu 109 Ranních 

červánků,237 aby nás vzápětí upozornil na to, že „sebekontrola“ je 

ve skutečnosti pouze zdánlivá, neboť je sama pouze projevem 

jiného pudu: 

„že však někdo proti síle pudu bojovat chce, to není v jeho moci, 

ani k jaké metodě se uchýlí, ani zda s touto metodou uspěje. Náš 

intelekt je naopak zjevně v celém tomto procesu jen slepým 

nástrojem jiného pudu, jenž je pudu trýznícímu nás svou 

prudkostí rivalem […] pocit utrpení z takové prudkosti 

signalizuje, že existuje nějaký jiný, právě tak prudký nebo ještě 

prudší pud a že nastává boj, v němž náš intelekt musí zaujmout 

stanovisko.“238 

 

Nietzscheho intelekt zjevně zaujímá stanovisko vůči 

tradičnímu antagonismu rozumu a pudu, když intelekt podřizuje 

vládě pudu a činí z něj jeho „slepý nástroj“.239 Činnému intelektu 

se zde ukazuje pouze jakási iluze, jež slouží nějakému pudu v boji 

proti ostatním pudům. Bez ohledu na to, co si o sobě člověk myslí, 

je jeho jednání vždy podmíněno nějakými pudy, které se snaží 

prosadit, přemáhat, růst, „být více než doposud“; ve shodě 

s principem vůle k moci. 

Naše hrubá jazyková označení ani zdaleka nepostihují celou 

škálu neustále působících pudů a instinktů a „polovědomých“ 

                                           
237 RČ 109, s. 68–70. Nietzsche je na závěr shrnuje: „vyhýbat se příležitostem, vštípit pudu 

pravidelnost, vyvolat jím přesycení a hnus, zavést asociaci trýznivé myšlenky (hanby, zlých 

následků nebo uražené pýchy), dále redislokace sil a konečně všeobecné oslabení a vyčerpání, 

– to je oněch šest metod“ Tamtéž, s. 70. 
238 RČ 109, s. 70. 
239 Dalekosáhlé konsekvence tohoto chápání intelektu v podobě nemožnosti „svobodného“ 

jednání (a odpovědnosti za něj) a rozumem podmíněné kvalitativní odlišnosti člověka a zvířat 

jsme si ukázali výše a zde je již není třeba opakovat.  
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afektů. Dle Nietzscheho máme pojmenování pouze pro několik 

málo spíše extrémních duševních stavů: 

„Hněv, nenávist, láska, soucit, touha, poznání, radost, bolest, – 

to vše jsou jména pro extrémní stavy: mírnější střední, natož pak 

neustále činné nízké stupně nám unikají, a přece právě ony tkají 

pavučinu našeho charakteru a údělu.“240 

 

Jsme s to  uvědomit si a popsat především extrémy, přičemž 

dle Nietzscheho není vůbec vyloučeno, že extrémní a výjimečné je 

i to nejjemnější pohnutí, jež jsme si schopni při pečlivém 

sebepozorování uvědomit. Vidíme tak pouze takové „výjimky“, 

přičemž skutečně podstatná „pravidla“ nám unikají. 

„My všichni nejsme to, čím se jevíme dle stavů, pro které jedině 

máme vědomí a slova – a tudíž chválu a hanu [N.B.: „morální 

hodnocení“, pozn. TH] –; mýlíme se o sobě kvůli těmto hrubším 

erupcím, které jediné nám jsou známy, činíme závěry na 

základě materiálu, v němž výjimky převažují nad pravidlem, 

čteme nesprávně toto zdánlivě nejzřetelnější písmo našeho 

vlastního já. Leč naše mínění o sobě samých, jež jsme našli na 

této chybné cestě, takzvané ‚já‘, se od té doby podílí na tvorbě 

našeho charakteru a osudu.“241 

 

Pudy nevnímáme takové, jaké jsou, ale pouze v jejich „druhé 

přirozenosti“, již na základě své omezené interpretační schopnosti 

vytváříme my sami tím, že pudům dáváme jména, přisuzujeme jim 

morální charakteristiky a zaměňujeme je za strasti či slasti, jež 

vyvolávají. Nic takového však pudům o sobě nenáleží. To, co ve 

skutečnosti pozorujeme jako „pudy“ jsou naše pocity (afekty), jež 

jsou jejich projevem a derivátem.242 Tyto pocity [Affekte] jsou 

                                           
240 RČ 115, s. 76. 
241 Tamtéž. 
242 RČ 38, s. 31–32. 
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konstruktem našeho intelektu a jako takové jsou pro náš intelekt 

poměrně snadno přístupné (na rozdíl od pudů).243 

Všechny pudy jsou bez výjimky „sobecké“. Veškeré „naše“ 

jednání, jež podmiňují a určují je pak podmíněno právě tímto 

sobectvím – bez ohledu na to, jak altruistické se z pohledu 

společnosti a samotného jednajícího jeví.244 Proto člověk nemůže 

být viněn ani chválen za to, co činí – není to „v jeho moci“; alespoň 

pokud zde „jeho“ chápeme ve smyslu vědomého „já“. 

Pokud jde o instinkty, ty jsou pro Nietzscheho 

automatizovanými soudy, jak ukazuje v rukopisné poznámce 

z roku 1881: 

„Hovořím o instinktu, když je nějaký soud (nejnižší stupeň 

vkusu) přivtělený, takže už se pohybuje sám ze sebe a již 

nepotřebuje čekat na podnět. Má svůj vlastní růst, tedy také 

aktivní smysl pro stupňující překračování mimo sebe. 

Mezistupeň: poloinstinkt, jenž reaguje pouze na podnět a jinak 

je mrtvý.“245 

 

Zde se ukazuje několik klíčových dosud chybějících 

souvislostí. Předně jde o původ instinktů v činnosti intelektu, jejímž 

výsledkem je soud [Urtheil], jenž je sám pouze nízkým stupněm 

mnohem komplexnějšího vkusu [Geschmack]. S ohledem na výše 

uvedené si tak můžeme načrtnout základní strukturu fungování 

                                           
243 Srovnej: NF 1883, 24[20], kde jsou afekty vykládány jako smyšlenky o neexistujících 

příčinách: „Affekte sind eine Construktion des Intellekts, eine Erdichtung von Ursachen, die 

es nicht giebt.“  
244 „Unegoistische Handlungen sind unmöglich; ‚unegoistischer Trieb‘ klingt mir in die Ohren 

wie ‚hölzernes Eisen‘.“ NF 1884, 26[224] 
245 „Ich rede von Instinkt, wenn irgend ein Urtheil (Geschmack in seiner untersten Stufe) 

einverleibt ist, so daß es jetzt selber spontan sich regt und nicht mehr auf Reize zu warten 

braucht. Es hat sein Wachsthum für sich und folglich auch seinen nach außen stoßenden 

Thätigkeits-Sinn. Zwischenstufe: der Halbinstinkt, der nur auf Reize reagirt und sonst todt ist.“ 

NF 1881, 11[164]. Totožnou poznámku analyzuje Chavalka v Přivtělení a morálce na s. 148n 

v souvislosti s přivtělením a „myšlením těla“ – tato souvislost jasně vyvstane níže. 
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lidské psychiky. Intelekt plodí afekty246 a soudy – nečiní tak však 

libovolně: slouží jako nástroj určitým pudům a dalším přivtěleným 

silám, jimiž jsou především instinkty jakožto velmi staré a 

zautomatizované soudy. Naše myšlení (souzení), jež je z povahy 

hodnocením, tedy podléhá působení pudů a přivtělených soudů. Na 

rovině mimo přivtělení (ale ne nezávislé na přivtělení!) pak 

působení dobového vkusu [Geschmack], jenž se zpravidla 

prosazuje jakožto všeobecná (tedy stádní) potřeba.247 Připočteme-

li vliv fyziologických procesů, jež ovlivňují naše zakoušení a tím i 

rozložení sil mezi našimi stále bojujícími pudy, nedostatečnost 

našich interpretací těchto procesů, je vskutku s podivem, že se u 

člověka vůbec kdy mohlo objevit něco jako zárodek „svobodného 

myšlení“, schopnost a vůle k rozlišování pravdivého a 

nepravdivého, či možnost systematicky zkoumat sebe sama a svůj 

svět. Možný postup, jak k tomu mohlo dojít, je však již předmětem 

další kapitoly. 

  

                                           
246 V poznámce z roku 1875 nazývá Nietzsche instinkt v podobě mateřské lásky „bezděčným 

afektem (či vášní)“: „Mutterliebe als Instinkt, als unwillkürlicher Affekt.“ NF 1875, 9[1]. Je 

tedy možné, že instinkt může být i přivtěleným afektem, jenž se právě díky procesu přivtělení 

stal bezděčným, tedy nevědomým. V každém případě má však instinkt svůj původ v intelektu, 

neboť i afekty jsou výsledkem jeho činnosti. 
247 K transformaci vkusu, kdy se původní nátlak stává zvykem a nakonec potřebou viz RV 39, 

s. 58. 
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4. Genealogie vědy 

 

Výše jsme si již ukázali základní mechanismy vývoje 

člověka, vliv naší druhové paměti na naše prožívání a usuzování, 

důsledky působení morálky i povahu „pravdy“ a omylů. Konečně 

tedy můžeme naše tázání na člověka poněkud zúžit a zaměřit se na 

pro tuto práci stěžejní problém vědy. V kontextu této kapitoly pro 

nás věda bude artikulovaným, racionálním, metodickým, 

systematickým a nadosobním způsobem zkoumání člověka a světa. 

Již víme, že toto „zkoumání“ má v Nietzscheho pojetí povahu 

tvoření a předepisování. Vědu zde budeme chápat jako výlučně 

racionální proto, že nám zde půjde především o její vznik a vývoj. 

Její možný potenciál přesáhnout hranice intelektu zatím 

ponechávám stranou. 

V návaznosti na předchozí kapitolu se nejprve zaměřme na 

vše potřebné k tomu, aby vůbec takový způsob zkoumání mohl u 

člověka probíhat. Předně je třeba dostatečně rozvinutého intelektu, 

jenž musí být schopen z celku vyčleňovat jednotlivé obsahy mysli 

a tyto obsahy podle předem daných kritérií třídit a slučovat (analýza 

a syntéza). Pokud má být věda nadosobní, tedy svým významem 

přesahovat život jednotlivce, je třeba určité „poznatky“ a závěry 

artikulovat, tedy pochopitelnou a pokud možno jednoznačnou 

formou předávat ostatním jednotlivcům. Věda se tak neobejde bez 

určitého jazyka – a vzhledem k potřebě jednoznačnosti jazyka 

specifického. Věda pochopitelně potřebuje předmět a metodu, tedy 
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mít co zkoumat a jak zkoumat.248 Poslední skupina požadavků na 

vědu je z hlediska její genealogie nejzajímavější. Lze ji shrnout 

pouze zdánlivě prostou otázkou: Proč? Všichni přeci víme, k čemu 

je nám věda – je užitečná, umožňuje nám efektivněji poznávat a 

utvářet náš svět… Ptáme-li se však po původu vědy, a 

postupujeme-li spolu s Nietzschem genealogickou metodou, 

odpovědi se tak snadno nedobereme.  

Vraťme se však zpět k oněm podmínkám vědeckého 

zkoumání. Předně k vědeckému způsobu myšlení musí být nějaká 

vůle – a to platí, jak z pohledu individua, tak (především) z pohledu 

společnosti. Vědecké zkoumání pochopitelně předpokládá nejen 

rozlišování „pravdivosti“ a „nepravdivosti“, jež je, jak jsme viděli, 

do určité míry vlastní všem živočichům, ale především principiální 

přednost pravdy před všemi formami nepravdy, a to bez ohledu na 

prospěšnost a užitečnost nepravdy pro člověka. Věda jako taková 

však musí být také do značné míry společensky přijatelná; v daném 

společenství musí panovat určitá víra v užitečnost a prospěšnost 

bádání. Čistě pragmaticky: vědec věnuje svůj čas a úsilí bádání, 

nemůže tedy tento čas věnovat jiné činnosti, která by se mohla jevit 

jako prospěšnější; nemluvě o finančních nákladech tohoto bádání, 

které musí společnost pokrýt. Věda zkrátka potřebuje jakýsi ideál, 

smysl, jímž se zaštiťuje a obhajuje svou činnost. A tuto činnost 

musí rovněž někdo vykonávat. Motivace k vědeckému bádání 

přitom může být různá. V daném jedinci dominovat pudy jako 

ctižádost či chamtivost, stejně jako může zásadně dominovat pud 

                                           
248 Vědecké poznání jakožto intelektuální a artikulovaná činnost může samozřejmě probíhat 

pouze za předpokladu, že někdo myslí a sděluje. V kontextu Nietzscheho myšlení tak věda 

samozřejmě potřebuje tělo (těla), aby bylo čím zkoumat. 



102 

 

poznávací. Jenže to, že se mohou takové nevědomé síly projevovat  

právě v rámci vědeckého bádání (či jakožto „provozování vědy“) je 

záležitostí zvláštního vkusu [Geschmack] moderní doby. V celé 

historii lidstva se projevovaly jinak, byly jinak hodnoceny a jinak 

cítěny. 

„Tolik věcí se musí spojit, aby vzniklo vědecké myšlení: a 

všechny ty nezbytné síly bylo třeba vynalézt, cvičit a opatrovat 

jednotlivě! Samostatně měly však velmi často zcela jiný účinek 

než nyní, kdy se v rámci vědeckého myšlení navzájem omezují 

a ukázňují: – působily jako jedy, například pud zpochybňovat, 

pud popírat, pud vyčkávat, pud hromadit, pud rozdělovat. 

Hekatomby lidí byly obětovány, než se tyto pudy naučily chápat 

svůj vzájemný vztah a cítit se společně jako funkce jedné 

organizující síly v jednom člověku!“249 

 

Podíváme-li se na povahu Nietzschem jmenovaných sil, 

shledáváme, že jde o síly pro společenství nebezpečné, 

destabilizující, působící proti mravu, zkrátka „zlé“. Pozornému 

čtenáři neuniklo, že zde v jiné souvislosti poukazujeme k procesu 

individuace, jenž známe z druhé kapitoly. To není náhoda, neboť 

rozvoj myšlení do podoby použitelné pro vědecké bádání přesně 

tento postup nutně předpokládá. Ze třetí kapitoly pak víme, že 

z hlediska přežití lidského druhu jsou „zlé“ pudy a instinkty stejně 

prospěšné jako síly stabilizující. Jsou totiž původci nezbytných, ale 

také nebezpečných změn. Na jedné straně stojí závaznost a jistota 

určité víry, na straně druhé pak libovůle v cítění a vnímání, jíž 

Nietzsche spojuje se šílenstvím. 

Šílenství a víra 

Pro pojem „šílenství“ Nietzsche užívá celkem tří výrazů: 

Wahnsinn, méně často Irrsinn či Tollheit. V jejich použití můžeme 

                                           
249 RV 113, s. 108. 
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najít spíše drobné nuance než pro nás podstatné významové rozdíly. 

Považuji však za důležité všímat si etymologické vazby těchto 

pojmů k omylu, klamu a spřízněných pojmů, jež v češtině není tak 

patrná. Wahnsinn tak například není pouze šílenstvím či 

bláznovstvím, ale také určitým smyslem [Sinn] ke klamu, omylu či 

iluzi [Wahn]. Sloveso irren používá Nietzsche ve významu 

„bláznit“ či „šílet“, je však rovněž označením pro bloudění a tápání; 

ve svém zvratném tvaru [sich irren] pak znamená doslova „mýlit 

se, plést se, být na omylu“. Čisté „pomatenosti“ či „bláznění“ má 

pak zřejmě nejblíže sloveso tollen, jež Nietzsche čistě v této 

souvislosti používá nejčastěji.250 Lze oprávněně uvažovat o tom, že 

právě tyto etymologické vazby hrají ve výkladu šílenství u 

Nietzscheho nezanedbatelnou roli. 

Užití tří výše uvedených pojmů se v rozmanitých tvarech a 

formách pohybuje v různých významech: od skutečné duševní 

choroby, přes určitou formu alternativního vidění světa, po radostné 

vytržení z všednosti například u svátků a slavností. Šílenství 

„postihuje“ jak individuum, tak skupiny a jeho hodnocení se u 

Nietzscheho pohybuje od jednoznačně pozitivního (ve smyslu 

člověka povyšujícího), po zcela negativní (úpadek, „umenšení 

člověka“), v závislosti na perspektivě a na konkrétní podobě a 

projevech. To však není ničím překvapivým, vzhledem 

k předchozímu výkladu. Šílenství je za všech okolností „zlé“ a 

„nebezpečné“, a jako takové je pro lidstvo nezbytné a prospěšné. 

                                           
250 Viz např. Nietzscheho slavný aforismus Pomatenec [der tolle Mensch] RV 125, s. 113–

115.  
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V dávných dobách bylo dle Nietzscheho šílenství 

považováno za něco nadpřirozeného a zcela nezávislého na vůli 

jednotlivce – bylo vykládáno jako projev bohů prostřednictvím 

daných jednotlivců či dokonce skupin. Různí šamani, světci, 

jasnovidci, básníci a obecně umělci, či „géniové“ byli chápáni 

právě takto; mezi lidmi panovala víra, že tito lidé v sobě mají cosi 

božského, tedy nadpřirozeného. Tuto víru v nadpřirozenost 

Nietzsche spojuje s obdivem a závistí na jedné straně a strachem 

(posvátnou úctou) na straně druhé. Víra v nadpřirozeno lidi 

uchvacovala, ale také povznášela – v tomto smyslu tedy bylo 

šílenství „největším požehnáním“ pro lidstvo.251 Chorobné stavy 

různých proroků, géniů a světců byly v minulosti vykládány jinak 

než v době moderní; a právě tento mylný výklad byl pro vývoj 

lidstva rozhodujícím přínosem: 

„Působení lidí, jež nazýváme génii a světci, tkví hlavně v tom, 

že si vynucují interprety, kteří jim k blahu lidstva rozumějí 

špatně.“252  

 

Šílenství ohrožuje tradice a urychluje vývoj tím, že vyvolává 

změny a zpochybňuje dosavadní uspořádání. Představuje okamžité, 

„zázračné poznání“, které je svou domnělou nadpřirozeností 

(„božským původem“) legitimizováno. Ve vzácných případech 

může vést k trvalým změnám jinak pevně udržovaného stavu 

„mravnosti mravů“. Lidskému intelektu poskytuje značný prostor 

k rozvoji, jak ještě uvidíme v souvislosti s „předstupni vědy“. 

Pro Nietzscheho je v souvislosti s vývojem lidského myšlení 

a poznání důležité uvědomit si zásadní posun v míře lidské důvěry 

                                           
251 LPL I 164, s. 113. 
252 LPL I 126, s. 86. 
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ve skutečnost, tedy to, co o ní soudíme. U moderního člověka se 

objevuje pochybnost o nutnosti aktuálního uspořádání světa a 

společnosti, která v archaických společnostech vyskytuje 

minimálně, nebo vůbec. Věda je pro moderního člověka fascinující 

právě vysokou stabilitou svých poznatků, na nichž lze dále stavět. 

Ve stavu „mravnosti mravů“ byla míra jistoty mnohem vyšší, neboť 

vše bylo dáno tradicí. Zatímco moderní člověk je udiven 

„stabilitou“ a věda pro něj představuje pomyslný „pevný bod“ 

v nejistém světě, mohl být archaický člověk naopak (příjemně) 

udiven „destabilizací“ spojenou s nadpřirozenem, která jej vytrhla 

z poměrně dobře předvídatelné každodennosti: 

„Zázračnost šla neobyčejně k duhu těm, kteří už museli být 

pravidlem a věčností občas přesyceni. Ztratit tak jednou půdu 

pod nohama! Vznášet se! Bláznit [irren]! Šílet [toll sein]! – to 

patřilo k ráji a blaženství dřívějších dob: zatímco naše štěstí se 

podobá tomu, jež pociťuje ztroskotanec, který vystoupil na břeh 

a oběma nohama se staví na starou pevnou zemi – s údivem, že 

se nekymácí.“253 

 

Rychlé tempo společenských změn je pro Nietzscheho 

symptomem kolektivního šílenství moderní doby.254 Právě šílenství 

je činitelem, jenž tyto změny podněcuje – je přeci prvkem 

destabilizace a chaosu, který je pro lidstvo „největším 

nebezpečím“,255 ale také tím, co umožňuje povznesení člověka, 

stvořiti „vlastní slunce“,256 „tančící hvězdu“.257 K uchování lidstva 

je zapotřebí „zákon dohody“ spočívající ve všeobecné víře 

[Allerweltsglaube], kterou je třeba brát vážně, bez ohledu na 

                                           
253 RV 46, s. 62. 
254 K potřebě „pomalého tempa vášnivého ducha“ (andante) viz RV 10, s. 39. 
255 RV 76, s. 76. Zde Nietzsche k označení šílenství používá německého slova Irrsinn. 
256 RV 320, s. 169. 
257 „Pravím vám: musí míti ještě chaos ve svém nitru, kdo chce zroditi tančící hvězdu.“ 

Zarathustra, Předmluva 5, s. 15. 
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skutečnou pravdivost či nepravdivost dohodnutých „pravd“. Víra 

myšlení ustaluje, snižuje míru pochybnosti a tím i rychlost (či 

dokonce možnost) zaujímání a opouštění stanovisek – myšlení 

zpomaluje. Všeobecná závaznost [Allverbindlichkeit] víry myšlení 

(ducha) doslova svazuje: tím na jedné straně brání jeho volnému 

pohybu (tím jej zpomaluje), na straně druhé brání jeho rozpadu tím, 

že vytváří určitá závazná spojení – udržuje jeho formu.258 Šílenství 

vystupuje proti všeobecné závaznosti: vyznačuje se svévolí, 

nekázní, „nerozumností“: je nevázaností (ducha) a protipohybem 

víry. Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že náš pojem víry zde 

reprezentuje morálku. Tuto záměnu provádím zcela záměrně, 

přičemž její význam se pokusím objasnit až později. V kontextu 

této kapitoly, kde se zabýváme především minulostí a předpoklady 

vědy je třeba mít na paměti, že kde hovoříme o víře, hovoříme o 

morálce. 

Víra diktuje duchu kázeň a pomalé tempo, šílenství tento 

„diktát“ ruší a tempo zrychluje. V tom spočívá jeho přitažlivost pro 

duchy již omrzelé vážností [Ernst].  

„[P]rávě v těchto netrpělivých duších [zde básníků a umělců, 

pozn. TH] se rodí výslovná rozkoš ze šílenství [Irrsinn], protože 

šílenství má tak bystré [fröhlich] tempo!“259 

 

Šílenství je tím, co osvobozuje rozum a uvolňuje tak cestu 

novým myšlenkám. Ve starých společnostech, jejichž důležitým 

rysem byla pověrčivost, dodávalo šílenství věrohodnost (něco 

                                           
258 Všechny významy postihuje Nietzschem použité sloveso verbinden, které znamená svázat, 

spojit (propojit) i udržovat pohromadě – to vše jsou funkce víry ve vztahu k myšlení. 
259 RV 76, s. 76. Fröhlich označuje spíše radost než „bystrost“: viz název Nietzscheho 

Radostné vědy [Die fröhliche Wissenschaft]. 
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nového se jeho prostřednictvím stalo „hodným víry“). Jenže 

šílenství bylo vždy neodmyslitelně spjato s utrpením. 

„Kdo se odváží nahlédnout do pusté houště nejtrpčích a 

nejzbytečnějších duševních běd, kterými zřejmě strádali právě 

ti nejplodnější lidé všech dob!“260 

 

Pro pověrčivého člověka nejstarších dob bylo, jak již víme, 

nejvyšším trestem být individuem. Porušit tradici, porušit zákon, 

znamenalo obrátit proti sobě i celému „stádu“ hněv bohů – být 

zavržen, nebo se stát nástrojem „boží vůle“ – to byly jediné 

možnosti archaického, bytostně stádního, člověka. Porušení zákona 

bylo totiž nejhlubším a naprostým lidským selháním, pokud nebylo 

legitimizováno samotnými bohy: 

„Sžírá mě pochybnost, zabil jsem zákon, zákon mě zužuje jako 

živého mrtvola: jestliže nejsem více než zákon, pak jsem ten 

nejzavrženější ze všech. Nový duch, který je ve mně, odkud je, 

není-li od vás? Dokažte mi, že jsem váš; jedině šílenství 

[Wahnsinn] mi to dokáže.“261 

 

Každý nositel nového ducha se tak dle Nietzscheho musel 

děsit sám sebe, stával se svého druhu mučedníkem. Závaznost 

každého nového způsobu myšlení – tedy jeho věrohodnost (!), byla 

vykoupena pro nás nepředstavitelným utrpením. A posledním 

článkem tohoto vývoje je věrohodnost individua jakožto 

„svobodné“ a za sebe odpovědné bytosti.262 Toto vědomí 

odpovědnosti za své jednání se u člověka až velmi pozdě stalo 

dominantním instinktem. Člověk se stal individuem – suverénem, 

                                           
260 RČ 14, s. 19. 
261 Tamtéž. 
262 S touto „odpovědností“ to samozřejmě není tak snadné a již víme, že i ona je do jisté míry 

omylem. Touto problematikou se budeme zabývat v šesté kapitole. 
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jenž smí slibovat, tedy ručit za sebe v budoucnosti.263 Opět si tak 

připomínáme proces individuace, který jsme si představili v druhé 

kapitole. 

„Moci za sebe ručit – s hrdostí, a proto si také moci přitakat – 

toť, jak řečeno, zralý plod, avšak i pozdní plod: – jak dlouho 

musel tento plod viset na stromě trpký a kyselý!“264 

 

Povšimněme si, že se zde pevně ustavila nová víra: 

konkrétně víra člověka v sebe sama jakožto autonomní bytost. 

Domnívám se, že zásadně odlišné pojetí šílenství v moderní a 

archaické době vychází právě z toho, že je protipohybem jiné 

víry.265 Víra a šílenství se vzájemně omezují a vymezují – a tento 

jejich vzájemný „boj“ hrál rozhodující roli ve vývoji lidského 

myšlení. Jde o stále stejný princip vůle k moci, kde šílenství – jež 

se historicky projevovalo jako svévole – nabývalo povahy 

stupňující vůle k moci a víra plnila funkci opačnou. To však 

v žádném případě neznamená, že by se víra nemohla stát šílenstvím 

a naopak! Záleží, co je předmětem víry a kdo a co posuzuje jako 

šílenství. Ve vztahu k předcházejícímu výkladu můžeme 

protipohyb „šílenství-víra“ považovat za specifickou aplikaci 

známých morálních dichotomií „špatné-dobré“, „zlé-dobré“. Vše 

nové v dějinách lidstva totiž bylo šílené, nebezpečné a „zlé“, 

přičemž se ve vzácných případech později stalo „novou vírou“ – 

stalo se „dobrým“; za doprovodu značného lidského utrpení. A to 

vše je naším lidským dědictvím. 

                                           
263 GM II zejm. 2–3, s. 46n. Nejde zde o to, že by člověk (jakožto uvědomělé já) skutečně začal 

ovládat své jednání (to, jak víme, neovládá), ale o to, že sám sebe začal považovat za 

odpovědné individuum, stal se tedy „zvířetem, které smí slibovat“. 
264 GM II 3, s. 48. 
265 Víru zde chápejme v širokém slova smyslu – může jít o víru ve smyslu „důvěry“ (například 

v rozum), či svého druhu „přízně“ a přitakání (například životu) – šílenství pak je jejím 

protipohybem: nedůvěrou, pochybností nebo nihilismem. 
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Jakkoliv jsme si dosud ukázali šílenství především ve 

spojitosti s individuací, neznamená to, že by bylo výhradně 

individuální záležitostí! Nietzsche naopak často hovoří o (duševní) 

chorobě celých skupin. Individuální šílenství je spojeno se 

„šťastnými výjimkami“ (jež však měly obvykle velmi nešťastný 

osud), kolektivní šílenství je pravidlem. Nietzsche v poznámce 

z roku 1882 dokonce uvádí, že právě kvůli jeho všudypřítomnosti 

historici dosud o šílenství nemluví, ale že dějiny lidstva jednou 

budou psát lékaři (psychiatři). V jinak nezměněném aforismu 

publikovaném ve spisu Mimo dobro a zlo tento závěr vypouští: 

„Pomatenost [Irrsinn] je u jednotlivců vzácností – ale u skupin, 

stran, národů a časů pravidlem.“266 

 

Také moderní doba dle Nietszcheho vykazuje celou řadu 

symptomů duševní choroby. „Kulturní zátěž“ Evropy 19. století 

například narostla v důsledku obrovského množství nových 

poznatků do té míry, že se stává zdrojem neuróz a blíží se šílenství 

[Irrsinn]. Příčiny přitom spatřuje Nietzsche v jisté přebujelosti citu, 

který se stává pro člověka neúnosným břemenem. 

„Křesťanství, filosofům, básníkům, hudebníkům, vděčíme za 

přemíru hluboce vzrušených citů: aby nás zcela nezaplavily, 

musíme vzývat ducha vědy, který v nás celkově posiluje 

chladnost a skeptičnost a zejména zchlazuje nápor žhoucí víry 

v poslední a konečné pravdy; ta nezvladatelně vzplanula 

především vlivem křesťanství.“267 

 

Tento citát na první pohled v několika ohledech vyvrací to, 

co jsem o víře a šílenství uvedl výše. Předně se zde duch vědy 

                                           
266 MDZ 156, s. 77. Původní poznámka zní: „Der Irrsinn ist selten bei Einzelnen — aber bei 

Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten die Regel: — und deshalb redeten bisher die Historiker 

nicht vom Irrsinn. Aber irgend wann werden die Ärzte Geschichte schreiben.“ NF 1882, 3[1] 

159. 
267 LPL I 244, s. 150. 
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(vědecké myšlení) ukazuje jako stabilizační princip: plní tedy 

funkci víry; na druhé straně však posiluje skeptičnost, jíž jsme 

spojovali se šílenstvím. Víra v konečné pravdy je zde pak ve 

spojitosti s množstvím nových poznatků a perspektiv prvkem 

chaosu. Ve skutečnosti je však ukázkou dynamického vztahu víry 

a šílenství, kdy se relativně nově se objevivší metodické vědecké 

myšlení střetává s myšlením starším a původnějším. Zjednodušeně 

řečeno je zde sváděn boj, jehož výsledek má rozhodnout o tom, v co 

se bude nadále věřit a co bude naopak šílenstvím. Nietzsche rozumí 

své době jako přelomové a dynamické a v tomto smyslu „šílené“. 

Staré hodnoty jsou v základech otřeseny a probíhá boj s těmi nově 

vznikajícími, ale ještě neschopnými dominance. Nietzsche 

v Ranních červáncích hovoří v této souvislosti o „morálním 

interregnu“. 

„Kdo by byl už teď s to popsat, co jednou nahradí morální 

pocity a soudy! […] [M]usí také den ode dne ubývat jejich 

závaznosti, pokud nebude ubývat závaznosti rozumu!“268 

 

Není pochyb o tom, že pro Nietzscheho je zde „správně“ a 

metodicky užívaný rozum (jím specificky chápaná věda) 

předmětem víry – rozum přeci musí zůstat závazný! Již jsme 

naznačili a ještě podrobně rozvedeme, že si Nietzsche rozhodně 

nepředstavuje budoucí lidský svět pod vládou šílenství a chaosu – 

ty jsou, stejně jako v celé lidské historii, pouze nutným a 

neodmyslitelným „prostředkem“ ke vzniku a budování nového 

systému hodnot, nových ideálů, nové závaznosti.  

„Nově vybudovat základy života a jednání, – na tuto úlohu si 

nejsou naše vědy, tj. fyziologie, medicína, nauka o společnosti 

a nauka o samotě, ještě dost jisté samy sebou: a jen ony nám 

                                           
268 RČ 453, s. 197–198.  
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mohou poskytnout základní kameny pro nové ideály (byť nikoli 

nové ideály samy). Tak tedy žijeme předběžným nebo 

opožděným bytím, podle vkusu a nadání“269 

 

Určujícím motivem jednání zde je i není svobodná vůle 

v podobě rozhodnutí (záleží na perspektivě). Důležitý je zde 

nesmírně dlouhým vývojem vzniklý vkus [Geschmack] – 

instinktivní potřeba daného jednotlivce, jíž díky své stejným 

procesem vzniknuvší „svobodě“ může přitakat, nebo ji může 

potlačit. Tak se projevuje nietzscheovská nutnost reprezentovaná 

metaforou věčného návratu – nutné se stává nutným právě a teprve 

činem. Bez námi neuvědomované potřeby (v podobě pudů a 

instinktů, jejichž vystupňovanou podobou je právě vkus) žádné 

jednání neprobíhá, nemůže dojít k žádnému vědomému rozhodnutí, 

protože předmětem vědomí se nestane nic, o čem bychom mohli 

rozhodovat. Konečná podoba jednání navíc nikdy není určována 

pouze vědomím. To však neznamená, že je zcela mimo naší 

kontrolu. 

Šílenství jakožto výše popsaný princip (nikoli nějaká 

„diagnóza“) představuje princip „zla“. Uvolňuje ničivé síly a 

strašlivé energie, které razí cestu vývoji lidstva.270 

„Tyhle strašlivé energie – nazýváme je zlem – jsou kyklopští 

architekti a budovatelé cest humanity.“271  

 

Nelze však dostatečně zdůraznit, že toto „zlo“ nemusí mít 

podobu nějakého „divokého běsnění“. Ničivá síla se může 

projevovat rovněž v podobě pochybnosti, uvážlivosti a opatrnosti, 

které mohou ve vystupňované podobě být životu stejně tak 

                                           
269 Tamtéž, s. 198. 
270 Vzpomeňme v této souvislosti „rádlo zla“ z Radostné vědy. RV 4, s. 35. 
271 LPL I 246, s. 151. 
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nebezpečné a v tomto smyslu ničivé. Proto Nietzsche v aforismu O 

původu logiky píše: 

„bytosti nevidící přesně měly výhodu před těmi, které viděli vše 

‚v toku‘. O sobě vzato je už každý vysoký stupeň opatrnosti při 

usuzování, každý skeptický sklon velkým nebezpečím pro 

život. Nezachovaly by se žádné živé bytosti, kdyby nebyl 

mimořádně silně vypěstovaný sklon opačný – raději přitakat než 

se zdržet soudu, raději se mýlit a básnit než vyčkávat, raději 

souhlasit než popírat, raději soudit než být spravedlivý.“272 

 

Víra a šílenství ve výše představeném smyslu jsou vzájemně 

provázanými projevy historického vývoje lidstva. Nelze je však 

chápat jako prosté protiklady – žádné absolutní protiklady 

v nietzscheovském myšlení nemají místo. Navzdory tomu, že se to 

nabízí, nemůžeme je v této podobě jednoduše slučovat s aktivním, 

resp. reaktivním principem vůle k moci. Šílenstvím označujeme 

ničivý princip, vírou princip stabilizační. Ani jeden se však nutně 

nevyznačuje původností, nebo odvozeností. Můžeme si tak 

představit „reaktivní šílenství“ či „aktivní víru“, stejně jako jejich 

opaky. Hovoříme-li o dějinách lidského druhu, musíme vždy brát 

v potaz součinnost aktivních a reaktivních sil, jejichž odvozeným 

projevem je veškeré konání, které může nabývat povahy 

destruktivní (princip šílenství) i stabilizující (princip víry), přičemž 

v obou těchto principech konání zůstává obsažen prvek aktivity a 

reaktivity. Šílenství i víra jsou dějinným projevem tvořící i ničivé 

sebeomezující vůle k moci, nikoli jejím principem! 

Vraťme se však zpět k „kulturní zátěži“, jíž Nietzsche 

přisuzuje své době a spatřuje v ní hlavní zdroj duševní choroby 

svých současníků. Víme, že je tvořena sumou „pocitů, znalostí a 

                                           
272 RV 111, s. 107. 
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zkušeností“,273 která zejména v průběhu devatenáctého století 

enormně narostla. Značným zdrojem „nových poznatků“ jsou 

pochopitelně speciální vědy, které se rozvíjejí závratným tempem. 

Průmyslová revoluce s sebou nese celou řadu ekonomických i 

společenských změn. Význam aristokracie klesá v důsledku 

pokračující demokratizace Evropy. Nově se objevují národní hnutí. 

Pokračující sekularizace problematizuje význam křesťanských 

hodnot. Božský původ člověka je zpochybňován, mimo jiné vlivem 

darwinismu. To vše a mnohem více samozřejmě neuchází 

Nietzschově pozornosti – proto vnímá své století jako počátek 

něčeho nového v dějinách lidstva. Zvláštní novinku představuje 

historický smysl jakožto zvláštní „schopnost uhodnout hierarchii 

hodnot, podle nichž žil nějaký národ, nějaká společnost či nějaký 

člověk“,274 který přisuzuje až Evropanům devatenáctého století 

jakožto důsledek destrukce starých forem uspořádání společnosti, 

jež nazývá polobarbarství [Halbbarberei]. Historický smysl je 

šestým smyslem, jenž má za následek částečný ústup doposud 

dominujících instinktů do pozadí. Příčinou je promísení zásadně 

odlišných forem a způsobů lidského života, které dříve 

koexistovaly odděleně – ať již jde o společenské „třídy“, městské a 

venkovské obyvatelstvo či celé kultury, národy a „rasy“. Tím se 

evropskému člověku devatenáctého století otevírá mnohem širší 

obraz jeho vlastní minulosti, který již není minulostí určité formy 

lidství, ale skutečnou historií lidstva.275 

                                           
273 LPL I 244, s. 150. 
274 MDZ 224, s. 122.  
275 MDZ 224, s. 122. 
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Zkusme si historický smysl představit v perspektivě výše 

popsaných „gastronomických metafor“, v čemž nás sám Nietzsche 

podporuje, když říká, že historický smysl v podstatě znamená: 

„smysl a pro všechno, chuť [Geschmack] a jazyk pro 

všechno“276 

 

Gastronomická metafora nám nejlépe ukáže přednosti a 

úskalí tohoto změněného vkusu (či chuti). Pokud přestaneme být 

v jídle vybíraví, značně se nám tím rozšíří okruh pokrmů, které 

uspokojí naše stravovací nároky. Na druhé straně přestaneme být 

gurmány. Jinými slovy: náš vkus přestane být vybraný. Výhody 

skromného „plebejského“ vkusu jsou nasnadě: najíme se všude a 

pravděpodobně bez větších problémů strávíme i věci, z nichž by se 

člověk vybíravý pozvracel. Na druhé straně jistě není na škodu 

dobře si vybrat, co budeme vstřebávat do svého těla. Že jsme něco 

schopni pozřít a uspokojit tím svůj hlad, neznamená, že nám to 

prospívá. Zřejmě každý se již v životě přesvědčil, že jistá 

vybíravost v jídle je dobrou prevencí nemilých obtíží – nemluvě o 

riziku vážné otravy. Nejinak je tomu se stravou duševní. Nietzsche 

popisuje „chuť“ vznešených vrstev předcházejících staletí: 

„Velmi určité Ano a Ne jejich chuti [ihres Gaumens], jejich 

snadno propukající znechucení, jejich váhavá zdrženlivost ve 

vztahu ke všemu cizorodému, jejich plachost před nevkusem 

živé zvědavosti a vůbec ona nevůle každé vznešené a 

soběstačné kultury přiznat si nějakou novou tužbu, 

neuspokojení z vlastního, obdiv pro cizí: to vše v nich vzbuzuje 

nelibost dokonce i vůči nejlepším věcem světa, které nejsou 

v jejich vlastnictví nebo se nemohou stát jejich kořistí – a žádný 

smysl není takovým lidem méně srozumitelný než právě 

historický smysl a jeho podlézavá plebejská zvídavost.“277 

                                           
276 MDZ 224, s. 123. Opět si připomeňme, že Geschmack je výrazem pro Nietzscheho důležitý 

pojem „vkus“, jenž je vystupňovaným instinktem. 
277 MDZ, s. 123. Německý výraz Gaume, zde přeložený jako chuť, označuje cosi jako „mlsný 

jazýček“ – tady se opět ukazuje, že bychom Nietzscheho „gastronomické metafory“ nemuseli 

nutně chápat tak úplně „metaforicky“.  
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Zde se zřetelně ukazuje proměna člověka v souvislosti 

s historickým smyslem: je na jedné straně upadlý, méně vznešený, 

plebejský, stádní, nevkusný, na straně druhé mnohem zvídavější, 

otevřenější a přístupnější cizímu, skromnější. Člověku historického 

smyslu se otevírá nespočet nových perspektiv, jeho „nové 

nekonečno.“278 Zvědavost nového člověka probouzí novou touhu 

po poznání, což přispívá rozvoji vědy. Člověku je konečně 

zpřístupněna celá historie lidstva, jež však představuje nesmírnou 

zátěž.279 Lidský svět se stává nezměrným, staré hodnoty se v této 

nesmírnosti relativizují, člověk se stává „jakýmsi chaosem“.280 A 

právě v tomto propukajícím šílenství (libovůle) se různým 

způsobem projevuje potřeba nějaké stabilizace – potřeba víry 

(závaznosti), o jejíž podobě již má díky zárodku skutečné svobody 

a stavu svého intelektu možnost částečně rozhodnout. 

Vědomí a jazyk 

V úvodu kapitoly jsme si jako nezbytnou podmínku 

vědeckého bádání uvedli jeho artikulovatelnost. Tu pochopitelně 

zajišťuje jazyk, jehož vývoj šel dle Nietzscheho ruku v ruce 

s rozvojem vědomí.281 Samotné vědomí [Bewusstsein], jež zde 

budeme společně s Nietzschem chápat jako sebeuvědomování 

rozumu, je funkcí lidského ducha (myšlení), která je stále velmi 

mladá a pro práci rozumu v zásadě nepotřebná. 

„Celý život by byl možný, aniž by se viděl jakoby v zrcadle: 

vždyť se ještě i nyní převažující část života odehrává bez 

                                           
278 Viz RV 374. 
279 „[K]do dokáže procítit historii lidí v celku jako svou vlastní historii, vnímá v jakémsi 

nesmírném zobecnění veškerý zármutek nemocného, jenž myslí na zdraví, starce, jenž myslí 

na sen mládí“ RV 337, s. 179 
280 MDZ 224, s. 122. 
281 RV 354, s. 199. 
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takového zrcadlení, – a to i našeho myslícího, cítícího, 

chtějícího života, ať už to zní nějakému staršímu filosofovi 

jakkoli urážlivě.“282 

 

Nietzscheho převratný pohled na vědomí spočívá v tom, že 

jím nepodmiňuje myšlení. Zdaleka největší část rozumové činnosti 

je nevědomá a do vědomí se dostávají pouze zlomky lidské 

duchovní činnosti, jak jsme si již ukázali v závěru třetí kapitoly. 

Nietzsche tímto ruší tradiční protiklad instinktivní duchovní 

činnosti a myšlení, které bývá spojováno právě s vědomím. K tomu 

píše: 

„většinu myšlení, dokonce i vědomého, je třeba počítat 

k činnostem instinktivním, a to i v případě myšlení 

filosofického; musíme v tomto bodě změnit svůj názor“283 

 

Vědomí tedy člověk rozhodně nepotřebujeme k tomu, aby 

mohl myslet a činit „správná“ rozhodnutí. Toto „zrcadlení rozumu“ 

je naopak zdrojem nesčetných chyb, které by lidstvo dávno 

zahubilo, kdyby se rozvíjelo příliš rychle. 

„Kdyby nebyl záchovný svazek instinktů tak nesmírně mocný, 

kdyby nesloužil celku jako regulátor – pak by muselo zvrácené 

souzení a fantazírování s otevřenýma očima, povrchnost a 

lehkověrnost, zkrátka právě vědomí přivést lidstvo do záhuby: 

či spíše – bez onoho svazku by lidstva dávno nebylo!“284 

 

Vědomí je nejmladší a nedotvořenou funkcí organismu. 

Omyl spočívající v tom, že z vědomí činíme jakési „jádro“ člověka, 

cosi dávno dokončeného a neměnného, je dalším z řady těch, díky 

nimž člověk ještě existuje. Ve skutečnosti je proměnlivou sebe-

zrcadlící funkcí rozumu, jejíž překotný rozvoj by naši schopnost 

souzení nesmírně oslabil. Rozum pod vědomou kontrolou je totiž 

                                           
282 Tamtéž, s. 198. 
283 MDZ 3, s. 10–11.  
284 RV 11, s. 39. 
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mnohem náchylnější k chybám, které mohou mít fatální následky. 

Pro člověka tedy bylo nejen prospěšné, ale i nutné, aby většina 

rozumové činnosti zůstala mimo vědomí. Není těžké uhodnout, 

čemu tím bylo zabráněno: libovůli v usuzování, tedy šílenství! 

Nietzscheovské vědomí je sebereflexí, která usnadňuje či 

dokonce umožňuje sebekontrolu.285 Že není pro lidstvo přehnaná 

sebekontrola příliš výhodná, si nejlépe uvědomíme v okamžiku, 

kdy si na jedné misce pomyslných vah představíme miliony let 

evoluce a mnoho desítek tisíc let historie lidstva, a na druhé 

kratičký okamžik. Přivtělené, dlouhými tisíciletími zkoušené a 

prověřené mechanismy zde stojí proti vědomému myšlení v podobě 

„malého lidského rozumu“. Dospělý inteligentní člověk proti 

malému dítěti, jež se sotva naučilo mluvit. Nejde o to, že by toto 

metaforické dítě nemohlo mít ve spoustě věcí pravdu a občasné 

dobré nápady, ale svěřit mu rozhodování například o celém chodu 

domácnosti by rozhodně nebylo ideální. 

Zrcadlový obraz má ještě jednu důležitou vlastnost: není 

původní. Proto u této metafory můžeme ještě chvíli setrvat. 

S odkazem k první kapitole snad můžeme pouze zmínkou přejít 

zpětné vyvozování příčiny z účinku. Stejně tak můžeme pouze 

připomenout původ našich morálních soudů z kapitoly druhé a boj 

pudů z kapitoly třetí. Každý soud je reflektovaný výsledek činnosti 

rozumu. Je však chybou přisuzovat mu původ pouze intelektuální 

původ, tedy domnívat se, že má jakožto ve vědomí přítomný obsah 

rovněž svůj původ ve vědomém myšlení. Viděli jsme, že činnost 

                                           
285 Sebereflexe je odrazem sebe sama (například v zrcadle). Intelekt je pro Nietzscheho 

zrcadlem (viz RV 121, s. 82), což má pro nás zásadní důsledky ve vztahu k poznání člověka. 

Především z toho však vyplývá, že „intelekt“ je „vědomý rozum“, tedy malá část rozumu 

„velkého“.  K tomu podrobněji v šesté kapitole. 



118 

 

intelektu je fantazijní povahy. V nietzscheovském vědomí tedy 

dochází k vpravdě uměleckému vytváření obsahů, které však 

nejsou žádným odrazem „věcí o sobě“, ale odrazem našeho 

vědomého i nevědomého myšlení. A rozum, jehož činností je právě 

toto myšlení, je ve službě našich různých pudů. Tak je tomu jak 

v případě snění – neboť i během snění myslíme, tak v bdělém stavu. 

Snění a bdění se pro Nietzscheho neliší co do kvality – rozdíl je 

pouze v míře svobody interpretace, tedy vědomé kontroly. Podstata 

však zůstává zachována: naše pudy i během bdění stejným 

způsobem „interpretují nervové vzruchy“ a dle svých potřeb 

dosazují jejich „příčiny“.286 Jiným způsobem spojuje Nietzsche 

vědomí a zdání ve stejnojmenném aforismu Radostné vědy: 

„Sám pro sebe jsem odhalil, že ve mně nadále básní, nadále 

miluje, nadále nenávidí, nadále soudí staré lidstvo i zvířectvo, 

ba veškerá pradávná minulost všeho pociťujícího bytí – a náhle 

jsem se vprostřed snu probudil, ale jen k vědomí, že právě sním 

a že musím snít dál, nemám-li zahynout: jako musí snít 

náměsíčník, aby se nezřítil dolů.“287 

 

Zde Nietzsche poukazuje k potřebnosti přivtělených omylů a 

pradávné historii lidstva, ale dotýká se také povahy zdání, které 

není žádným protikladem skutečnosti („substance“), ale samotnou 

působnou skutečností: 

„Zdání je pro mě to, co vskutku působí a žije; zachází přitom ve 

výsměchu sobě samému tak daleko, že mi dává pocítit, že tu 

není nic víc než zdání“288 

 

Uvedený text můžeme minimálně v určitém smyslu číst jako 

další z řady výzev, abychom své vědomí, na které jsme jakožto lidé 

tak pyšní, příliš nepřeceňovali. Vědomé myšlení je přeci poslední, 

                                           
286 RČ 119, s. 80–81.  
287 RV 54, s. 65. 
288 Tamtéž, s. 66. 
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stále místy nespolehlivou nadstavbou starších forem usuzování, 

které v nás nadále promlouvají. V prvním svazku Lidské, příliš 

lidské vysvětluje Nietzsche snění jako projev pradávných způsobů 

usuzování v nás. 

„[V]e chvíli, kdy si nějaký sen zřetelně zpřítomníme, zděsíme 

se nad tím, kolik pošetilosti se v nás skrývá. – Dokonalá 

zřetelnost všech snových představ, jejímž předpokladem je 

bezpodmínečná víra v jejich realitu, nám zase připomíná stavy 

dřívějšího lidstva, v nichž se halucinace objevovala mimořádně 

často a zachvacovala tu a tam naráz celé obce, celé národy. 

Takže: ve spánku a snu ještě jednou proděláváme penzum 

raného lidství.“289 

 

Bezprostředně následující aforismus pak ukazuje kontrolní 

úlohu, jíž plní naše rozvíjející se vědomí. Spojitost reality 

s hypotézou by navíc měla objasnit, proč věnujeme takovou 

pozornost vědomí právě v této kapitole. 

„Jak je však možné, že duch snícího se pokaždé tak zmýlí, 

zatímco tentýž duch je v bdělém stavu střízlivý, opatrný a 

vzhledem k hypotézám skeptický? že první uspokojivá 

hypotéza k vysvětlení nějakého pocitu pokaždé stačí, aby ihned 

uvěřil v její pravdu? (protože ve snu v sen věříme, jako by byl 

realitou, to jest považujeme svou hypotézu za plně 

prokázanou).“290 

 

Nietzsche následně znovu opakuje, že se v nás dávný způsob 

souzení projevuje ve snu a dodává, že je „základnou, na níž se 

rozvinul a v každém člověku stále ještě rozvíjí vyšší rozum“.291 Jde 

o stále tentýž rozum, jenž je doplněn a rozšířen o nové funkce, 

nikoli nahrazen. Pokud se vrátíme k aforismu 119 Ranních 

červánků, ukáže se nám jasněji význam zavazující funkce 

rozvíjejícího se vědomí, jenž spočívá v omezování libovolnosti 

                                           
289 LPL I 12, s. 23. 
290 LPL I 13, s. 24. 
291 Tamtéž. 
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interpretace.292 Jenže to neznamená, že bychom jakožto lidé byli 

schopni soudit kvalitativně odlišným způsobem, tedy 

neinterpretovat. To, co neznáme a čemu nerozumíme (tedy vlastně 

vše), si určitým způsobem vykládáme – pomocí jistého domněle 

„správného“ způsobu hodnocení. Půda vědomí je půdou morálky. 

„[N]aše morální soudy a hodnocení jsou jen obrazy a fantazie o 

fyziologickém pochodu, který neznáme, jakýsi druh jazyka, 

jímž jsme si navykli označovat určité nervové vzruchy? že 

všechno naše takzvané vědomí je více či méně fantazijní 

komentář k nevědomému, možná nepoznatelnému, avšak 

cítěnému textu?“293 

 

Vědomí je nezbytné pro vědu, není však nezbytné pro každé 

poznání (můžeme poznávat i bez něj). Proto se Nietzsche ptá po 

jeho původu, který spatřuje v potřebě sdělovat se. Dávný člověk byl 

v mnoha ohledech ohroženým zvířetem, naprosto odkázaným na 

pomoc druhých lidí. A právě v této nouzi se ukázala schopnost 

přesněji chápat vlastní potřeby (sebereflexe, vědomí) a co 

nejrychleji a nejpřesněji je následně sdělit ostatním (jazyk). Právě 

tlakem této nouze lze vysvětlit úzké spojení vývoje jazyka a 

vědomí. Vědomí se dle Nietzscheho historicky rozvíjelo vždy 

pouze do té míry, aby bylo prospěšné společenství, vposled jde o 

„spojovací síť mezi člověkem a člověkem“.294 Historicky zde tedy 

existovaly „selekční tlaky“ k rozvoji vědomí, spolu s nimi však 

působily i tlaky zcela opačné, které přílišnému rozvoji vědomí 

bránily – důsledkem není pouze výše popsané přežití lidstva do 

dnešních dnů, ale také značná povrchnost vědomí. 

                                           
292 Níže uvidíme, že moderní věda se dle Nietzscheho vyznačuje dokonce rezignací na 

interpretaci, což je pro něj jednou z důležitých výtek vůči ní. 
293 RČ 119, s. 81.  
294 RV 354, s. 199. 
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„Opakuji ještě jednou: člověk, jako každý živoucí tvor, myslí 

neustále, ale neví to; uvědomované myšlení je pouze jeho 

nejmenší částí, řekněme: nejpovrchnější, nejhorší částí: – neboť 

jedině toto vědomé myšlení se odbývá ve slovech, tj. ve 

sdělovacích znacích, čímž se původ vědomí sám odkrývá.“295 

 

Člověk se naučil uvědomovat si sám sebe prostřednictvím 

druhých a každý jednotlivec tak činí dodnes. Společnost je stále 

zrcadlem svých členů, obraz individuálního „já“ je formován 

druhými lidmi. Dle Nietzscheho nejde pouze o podobné, ale stále 

totéž zrcadlení. Nutným závěrem je, že vědomí je ve skutečnosti 

stádní povahy a vůbec se nevztahuje k tomu, co je na konkrétním 

člověku skutečně individuální. Při vědomé snaze poznat sebe sama 

nacházíme výhradně to, co máme společné s ostatními lidmi; 

uvědomujeme si pouze to stádní v nás. Pro Nietzscheho 

nepopiratelnou jedinečnost individuálního zakoušení v rámci 

vědomí jakoby „překládáme“ do srozumitelné, sdělitelné podoby. 

Během tohoto procesu se vše jedinečné ztrácí, neboť jedinečnost 

není artikulovatelná. 

„Veškeré naše jednání je v podstatě nesrovnatelným způsobem 

osobní, jedinečné, neomezeně individuální, o tom není pochyb; 

ale jakmile je přeložíme do vědomí, už se takovým nezdá… 

Toto je vlastní fenomenalismus a perspektivismus, jak mu 

rozumím já: povaha zvířecího vědomí s sebou nese, že svět, 

který jsme si schopni uvědomit, je pouze svět povrchů a znaků, 

svět zobecněný, zjednodušený, – že vše, co se stává vědomým, 

se právě tím stává plochým, slabým, relativně hloupým 

obecným znakem, stádním poznávacím znamením, že 

s veškerým uvědomováním je spojen zásadní úpadek, faleš 

zpovrchnění a generalizace.“296 

 

Samotné vědomí, mnohými považované za centrum našeho 

individuálního lidství, se tak ukazuje jako morální jev, neboť je 

bytostně stádním principem formujícím obraz světa, společnosti a 

                                           
295 Tamtéž. 
296 Tamtéž, s. 200. 
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nás samých. Jde o nepůvodní (nepocházející z individua) způsob 

hodnocení světa a nás samých, s jehož pomocí z rozsáhlého obrazu 

naší individuální zkušenosti vybíráme pouze to, co individuální 

není. Výslednou koláž, jíž z těchto fragmentů zkušenosti slepíme, 

pak můžeme dokonce v rámci vědomého myšlení zaměňovat za 

skutečnost, realitu, pravdu. A k tomu v dějinách lidstva opravdu 

došlo. 

„Nesmírně dlouhou dobu bylo vědomé myšlení pokládáno za 

myšlení vůbec: teprve nyní nám vysvítá pravda, že největší část 

našeho duchovního působení probíhá bez našeho vědomí a 

cítění“297 

 

Jednoduchým principem tohoto omylu rozumu je, že to, co 

sám „nevidí“ (jakožto svůj obraz), sám také nečiní. Jinými slovy: 

co se odehrává mimo vědomí, není myšlení, ale jakési nejasné, 

nepravdivé „fantazírování“. A jelikož je vědomé myšlení vázáno na 

znaky – nejčastěji jazyk, stává se pro intelekt irelevantním (nebo 

alespoň méně relevantním) vše, co nelze těmito znaky vyjádřit. 

Vzpomeňme v této souvislosti nevědomý boj pudů, jenž nám 

zůstává ve své rozmanitosti skrytý také tím, že pro převážnou 

většinu stavů naší mysli nemáme relevantní označení (jména).298 

„Jazyk a předsudky na nichž je jazyk vybudován, nám 

v mnohém ohledu překážejí při zkoumání vnitřních procesů a 

pudů […] my jsme si zvykli tam, kde nám chybějí slova, už 

nepozorovat tak přesně, protože je trýznivé ještě přesně myslet 

i tam; ano, za dávných časů se bezděčně soudilo, že tam, kde 

končí říše slov, končí i říše bytí.“299 

 

Utváření jazyka vždy sloužilo a stále slouží stejné funkci jako 

vědomí – je nástrojem uspokojení lidské bytostné potřeby sdělovat 

                                           
297 RV 333, s. 175. 
298 Viz pozn. 241. 
299 RČ 115, s. 76. 
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se. Jazyk a vědomí jsou založeny na společenské dohodě, primárně 

slouží potřebám společnosti, stáda. Společně s jazykem se počíná 

rozvíjet nový, uspořádaný a pevný lidský svět, jenž stojí vedle 

chaotické skutečnosti a postupně vytváří a upevňuje iluzi jejího 

ovládnutí. 

 „Význam jazyka pro rozvoj kultury spočívá v tom, že jím 

člověk postavil vedle jiného svět vlastní, ustavil místo, které 

chtěl mít natolik pevné, aby z něho pohnul celým dosavadním 

světem a učinil se jeho pánem.“300 

 

Víra v tento srozumitelnější a přístupnější „svět jazyka“ 

postupně narůstala do té míry, že se z pojmů a názvů věcí staly 

takřka věčné pravdy.301 Zde můžeme hledat původ mnohých časem 

přivtělených omylů, jež se právě v důsledku svého přivtělení staly 

součástí naší druhové výbavy – staly se „pravdami“, a to nikoliv 

proto, že by byly pravdivé a skutečné, ale proto, že byly pro náš 

druh prospěšné. 

„Tvůrce jazyka nebyl dost skromný, aby si myslel, že věcem 

propůjčuje právě jen označení, naopak mylně se spoléhal, že ve 

slovech vyjadřuje nejvyšší vědění o věcech; a opravdu, jazyk je 

prvním stupněm úsilí o vědu.“302 

 

Dle Nietzscheho je šťastnou náhodou, že lidem nedošlo, jak 

mylné jsou vlastně všechny jejich předpoklady dříve, než se uvedly 

do pohybu mocné nevědomé síly, jež umožnily rozvinout rozum do 

současné podoby. Bez ohledu na libovolnost označování, toho, že 

jsme se mýlili o povaze světa a sebe sama, že jsme přírodě 

předepsali neexistující zákony atd., bylo zásadním přínosem to, že 

                                           
300 LPL I, s. 22. 
301 „Všude, kde pradávní lidé postavili slovo, měli za to, že udělali objev. […] [D]otkli se 

problému a domnívajíce se mylně, že jej vyřešili, vytvořili překážku jeho řešení.“ RV 47, s. 

37. 
302 Tamtéž. 
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jsme tím intelektu poskytli cvičiště, na němž sílil a rozvíjel se. 

Paradoxně v důsledku toho, že lidstvo po dlouhá tisíciletí 

ignorovalo prostý fakt, že slovy nedokážeme v úplnosti 

reprodukovat dokonce ani své vlastní myšlenky,303 mohlo dospět 

do stavu, kdy za pomoci totožných principů může postupně a velmi 

pomalu tematizovat dokonce i své základní omyly – a to také za 

pomoci vědomého myšlení, jež se odehrává právě v jazyce, 

využívaje principů logiky, jež je rovněž založena na zcela mylném 

předpokladu jakési „stejnosti“.304 

Artikulovatelnost vědeckého poznání tedy stojí na 

předpokladu rozvinutého vědomí a jazyka. Výhodou je, že díky nim 

věda může být vskutku nadosobní a sdílená. Vzhledem 

k předvedené povaze vědomí a jazyka však rovněž mnohé ztrácí. 

Stává se povrchní, omezenou na malou část našeho myšlení a 

především jí naprosto uniká vše jedinečné a neopakovatelné. Jejímu 

popisu – stejně jako každému (minimálně dosavadnímu) popisu – 

se tak mimo mnohé jiné vymyká i vše, co je na lidském prožívání 

jedinečné. 

„Naše vlastní prožitky jsou naprosto nevyžvanitelné. Nemohli 

bychom je sdělit, ani kdybychom chtěli. To z toho důvodu, že 

jim chybí slova. Pro co slova máme, to už jsme překonali.“305 

 

Požadavek artikulovatelnosti vědy se tak ukazuje být rovněž 

jedním z jejích podstatných limitů. Možnostmi jejich částečného 

                                           
303 RV 244, s. 140. 
304 „Také logika spočívá na předpokladech, jimž ve skutečném světě nic neodpovídá, například 

na předpokladu stejnosti věcí, nebo totožnosti téže věci v různých časových momentech: avšak 

ona věda vznikla z protikladné víry (že něco takového ve skutečném světě opravdu je). A právě 

tak se to má s matematikou, která by dozajista nebyla vznikla, kdyby se od počátku vědělo, že 

v přírodě neexistuje žádná exaktně přímá linka, žádný skutečný kruh, žádné absolutní 

měřítko.“ LPL I, s. 22–23.  
305 SB, Výlety nečasového 26, s. 66. 
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řešení se budeme zabývat níže. Nyní se zaměříme na tajemné síly, 

jež nás od pradávna nutí k poznávání a jejich vývoj v historii 

lidstva. 

Vůle k pravdě a asketický ideál 

Otázka po vůli k pravdě není pouze úvodní otázkou 

Nietzscheho knihy Mimo dobro a zlo,306 ale zásadní otázkou 

Nietzschova myšlení vůbec. Viděli jsme, že základní „smysl pro 

pravdu“ mají lidé společný i se zvířaty, neboť každému organismu 

v zásadě poskytuje výhodu v podobě jistoty – brání daný 

organismus před oklamáním.307 Původ základního rozlišování 

„pravdy“ a „klamu“ tak nepředstavuje podstatný problém. Jenže 

jsme v druhé kapitole viděli, že toto rozlišování „pravdy“ a 

„nepravdy“ je ve skutečnosti rozlišením morálním a jeho spojitost 

se skutečnou pravdivostí je v zásadě nahodilá a vzácná – za 

„pravdivé“ bylo dlouhá tisíciletí považováno jednoduše to, co 

prospívá stádu; tedy především bytostné omyly.308 

Pravda se dle Nietzscheho objevuje až velmi pozdě, a to 

v souvislosti s problematizací (nikoli vyvrácením!) našich 

základních „pravd“.309 Pomineme-li případy šílených výjimek, 

vždy měla principiální přednost prospěšnost před pravdivostí. 

Spory o „pravdivost“ neprobíhaly tam, kde by bylo jedno ze dvou 

                                           
306 „Co v nás chce vlastně ‚k pravdě‘? – Vskutku, dlouho jsme setrvali u otázky po příčině této 

vůle – až jsme se nakonec úplně zastavili před otázkou ještě základnější. Zeptali jsme se na 

hodnotu této vůle. Dejme tomu, že chceme pravdu: proč ne raději nepravdu? A nejistotu? 

Dokonce nevědomost?“ MDZ 1, s. 9.    
307 RČ 26, s. 25. 
308 V tomto kontextu má „pravdivé“ význam „správné“, tedy „dobré“. Kritériem „pravdivosti“ 

zde tak nemusí být žádná „metafyzická pravda“, ale prostá „správnost“ jako vyhnutí se 

nebezpečnému klamu. Můžeme tak například „správně“ rozpoznat borůvku jakožto „to samé, 

co roste opodál“ – není sice pravda, že je to totožná rostlina, ale důležité je, že roste na borůvčí 

a nejde například o rulík.  
309 „Teprve velmi pozdě vystoupili odpůrci a zpochybňovači takových vět, – teprve velmi 

pozdě vystoupila pravda – jako nejméně silná forma poznání.“ RV 110, s. 104–105.  
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navzájem se vylučujících stanovisek nepoužitelné pro život (v 

rozporu s ním), ale v případech, ani jedno životu když ne přímo 

prospívalo, tak alespoň neškodilo. 

„Ona vytříbenější poctivost a skepse se rodila všude tam, kde se 

dvě protikladné věty zdály použitelné na život, protože se obě 

snášely se základními omyly, kde tedy bylo možno se přít o 

vyšší či nižší stupeň užitku pro život; a rovněž tam, kde se nové 

věty ukazovaly jako životu sice nikoli prospěšné, avšak 

přinejmenším také ne škodlivé, jako projevy intelektuální 

hravosti, nevinné a šťastné jako hra sama.“310 

 

Teprve tato „intelektuální hravost“ odstartovala rozvoj 

zvláštního a nového způsobu poznávání, teprve zde se hledání a 

poznávání pravdy stalo lidskou potřebou, jež se zařadila mezi 

ostatní životní potřeby. Pochybnost, negace, nedůvěra a další „zlé“ 

pudy, tedy dřívější projevy šílenství, se ve službách poznání 

postupně a velmi pomalu staly společensky tolerovanými a v tomto 

smyslu „dobrými“. 

„Poznání se tudíž stalo částí života samého a jakožto život pak 

mocností, která neustále roste: až na sebe konečně narazily 

poznatky a ony prastaré základní omyly; obojí jako život, obojí 

jako moc, obojí v témže člověku. Myslitel: to je nyní bytost, 

v níž pud k pravdě a ony život uchovávající omyly bojují svůj 

první boj, poté, co i pud k pravdě dokázal, že je mocí život 

uchovávající.“311 

 

Poznávací pud se může projevovat jako láska, tedy touha 

vlastnit, jež se dle principu vůle k moci ukazuje jako „hlad“ (či 

„žízeň“) po novinkách – tedy po jakési „duchovní kořisti“. Staré 

poznatky se časem omrzí (jsou „stráveny“) a probouzí se touha po 

přivlastnění nových. Tím se pouze potvrzuje její úloha základní 

fyzio-psychologické potřeby – potřebu výživy. 

                                           
310 RV 110, s. 105. 
311 Tamtéž, s. 106. 
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„Naše radost z nás samých se chce udržet tak, že znovu a znovu 

proměňuje něco nového v nás samé, – a právě to znamená 

vlastnění. Být syt svého vlastnictví znamená: být syt sebe 

sama.“312 

 

Na druhé straně Nietzsche tvrdí, že taková „vášeň poznání“ 

(protože tou tento „hlad“ skutečně je) není pro vznik vědy 

nezbytná, dokonce „zatím rostla a vyrostla bez ní“.313 Stále větší 

všeobecná důvěra ve vědu a podpora pro ni se zakládá na 

předsudku, že k ní vášně není třeba – že je chápána jako stav a 

„étos“.314 V každém případě Nietzsche upozorňuje, že motivace 

učenců byla různá (sláva, obživa) a poznání bylo často pouhým 

prostředkem něčeho jiného (například ctnosti), takže skutečná 

„vášeň poznání“ nemusela nutně být hlavní motivací.315 

„Že poznání chce být čímsi více než jen prostředkem, je 

v dějinách novým jevem.“316 

 

Vášeň poznání jakožto „vůle k pravdě“ v sobě nese 

nebezpečí, zejména pokud uvážíme, že k podmínkám lidského 

života patří omyl. Nietzsche si tak již v Ranních červáncích klade 

zásadní otázku: „Pro koho je pravda?“, jíž v různých podobách 

rozvíjí i v dalších dílech. Zde uvádí, že omyly v minulosti 

                                           
312 RV 14, s. 42. Nietzsche zde pojednává o lásce k bližnímu, jež se projevuje v principu stejně 

jako touha po poznání. Pozoruhodně si zde (tedy v Radostné vědě) připravuje půdu pro 

pozdější Zarathustrovu promluvu O ctnosti, jež obdarovává, kde se ukazuje „zdravé sobectví“ 

jako „dychtění duše po klenotech“, jež však neshromažďuje proto, aby si je ponechala, ale aby 

mohla obdarovávat (s. 64). Citát §14 Radostné vědy pokračuje poznámkou v závorce, jež je 

jasnou předzvěstí této Zarathustrovy promluvy: „Je možné trpět i přebytkem – rovněž touha 

odhazovat či rozdávat může se zdobit čestným jménem ‚láska‘.“ K tomuto tématu se ještě 

vrátíme v šesté kapitole. 
313 RV 123, s. 112, 
314 Tamtéž. Viz také zamlčený soud o vědě, jenž Nietzsche přisuzuje na následující straně 

papeži Lvu X.: „Věda je něčím druhořadým, není ničím posledním, bezpodmínečným, není 

předmětem vášně.“ V podobném duchu se nese rovněž aforismus Povrchní tolerance 

v Ranních červáncích RČ 270, s. 154. 
315 Viz MDZ 6, s. 13, kde Nietzsche říká, že poznávací pud prakticky všech filosofů byl vždy 

ve službě jiného „osobního“ pudu, zatímco u vědců „pud k poznání“ připouští jakožto na 

jiných pudech v zásadě nezávislý hodinový stroj. Také zde však není hlavní vášní samotné 

poznání. 
316 RV 123, s. 113. 
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bezpochyby prokázaly jednak to, že dokáží člověka uchovat, jednak 

to, že dokáží plnit útěšnou a léčivou funkci. Zásadní otázkou je, zda 

totéž dokáže pravda. Stará víra v poznání jakožto člověku užitečný 

a prospěšný prostředek se možná (a dle Nietzscheho „nejspíš“) 

ukáže jako mylná.317 Zde můžeme spatřovat předzvěst pozdější 

explicitní otázky po hodnotě samotné pravdy. 

„Možná z toho všeho vyplývá věta, že pravda jako celek ve své 

souvislosti je tu jen pro duše mocné a neškodné, radostné a 

mírumilovné (jako byla duše Aristotelova) a že jen ony budou 

zřejmě s to ji hledat: neboť ostatní si hledají léčivé prostředky 

pro sebe, ať už o svém intelektu a jeho svobodě smýšlení 

sebehrději, – nehledají pravdu. To vysvětluje, proč tito ostatní 

mají tak málo pravé radosti z vědy, které vyčítají chlad, 

suchopárnost a nelidskost: je to soud chorých o hrách 

zdravých.“318 

 

Vědecké podmínky Nietzsche někdy přirovnává k poušti 

(suchopárnost)319 či čistému vzduchu ve výšinách (chlad).320 Vůle 

k pravdě, jež se projevuje systematickým bádáním a přísností 

metody zde totiž vskutku vytváří jisté nepohodlí, na které se 

zaměříme níže. 

Zůstaňme však ještě chvíli u vůle k pravdě, jejíž 

nesamozřejmost tematizuje Nietzsche v aforismu 344 Radostné 

vědy nazvaném příznačně: V jakém smyslu jsme i my ještě zbožní. 

„Tato bezpodmínečná vůle k pravdě: co je to? Je to vůle 

nenechat se oklamat? Je to vůle neklamat? I tímto posledním 

způsobem bychom totiž vůli k pravdě mohli interpretovat: za 

předpokladu, že do zobecněného ‚nechci klamat‘ zahrneme i 

                                           
317 RČ 424, s. 188. 
318 Tamtéž. 
319 Viz LPL II 31, s. 26.; RČ 14, s. 18–19.  
320 Viz RV 293, s. 155–156 . Motiv čistého horského vzduchu se ne bez souvislosti objevuje 

často v Zarathustrovi, obvykle v souvislosti s větrem (symbolizujícím změnu). Hory jsou zde 

spojeny s povznesením tvůrčího a se samotou.   
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jednotlivý případ ‚nechci klamat sám sebe‘. Ale proč neklamat? 

Ale proč se nenechat oklamat?“321 

 

Problémem je, že člověku není přístupná žádná evidence o 

jednoznačné prospěšnosti pravdy, tedy o tom, že je za všech 

okolností prospěšnější nenechat se oklamat (nebo neklamat). 

Vzhledem k tomu, že svou prospěšnost neustále ukazují jak pravda, 

tak nepravda, nelze dle Nietzscheho hledat původ vědeckého 

myšlení v chytrosti, tedy utilitaristickém kalkulu – naopak se 

ukazuje, že věda vznikla a nadále existuje navzdory opakovaně 

prokazované nebezpečnosti a neprospěšnosti „vůle k pravdě“, jež 

je „vůlí k pravdě za každou cenu“.322 Dát přednost pravdě před 

nepravdou tak není žádnou logicky vyplývající nutností, ale 

morálním rozhodnutím. Věda, jejímž ideálem a cílem je „pravdivé 

poznání“ se tak opět ukazuje jako morální fenomén. Bytostně 

nietzscheovská otázka po hodnotě morálních soudů se tak týká 

samotných základních kamenů moderní vědy. 

„Otázka: proč věda? Tak poukazuje zpět k problému 

morálnímu: k čemu vůbec morálka, když život, příroda, historie 

jsou ‚nemorální‘?“323 

 

Nietzsche takto poukazuje ke skutečnosti, že víra v moderní 

vědu stále stojí na stejném základu jako náboženství a metafyzika, 

tedy víře v jakýsi „pravý svět“ vyšší pravdy, jenž leží mimo „svět 

jevů“ (tedy náš svět) a jenž by měl být naším „konečným cílem“. 

Tato preference „jiného světa“ na úkor skutečnosti je nihilismus. A 

                                           
321 RV 344, s. 186–187. Zvýraznění představuje opravu chyby v překladu v citovaném českém 

vydání, kde je původní „sich nicht täuschen zu lassen“ přeloženo jako „nechat se oklamat“. 
322 Tamtéž. Srovnej: „Věda, tedy zajisté cosi velmi dobrého, vstoupila do světa bez něho 

[dobrého svědomí, pozn. TH] a také úplně bez všeho patosu, spíš potají, oklikami, jako nějaký 

zločinec […] vše dobré bylo jednou nové, tudíž nezvyklé, proti mravům, nemravné a hlodalo 

v srdci šťastného vynálezce jako červ.“ LPL II 90, s. 41. 
323 RV 344, s. 188. 
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toto je zásadním problémem, jenž Nietzsche v souvislosti s vírou 

ve vědu staví. Je sublimací metafyzicko-křesťanské víry 

v „božskou“ pravdu, která vposled vylučuje veškerou nepravdu, 

tedy také naše základní a pro lidský život nutné omyly. 

„Je vidět, co vlastně nad křesťanským bohem zvítězilo: sama 

křesťanská moralita, stále přísněji chápaný pojem pravdivosti, 

zpovědnická jemnost křesťanského svědomí, přeložená a 

sublimovaná ve svědomí vědecké, v intelektuální čistotu za 

každou cenu.“324 

 

Tyto motivy Nietzsche shrnuje a dále rozvíjí ve třetím 

pojednání Genealogie morálky v souvislosti s významem 

asketických ideálů, jež u filosofů a učenců, o něž nám zde jde 

především, představují „instinktivní cit pro nejpříznivější 

podmínky vysoké duchovnosti“.325 Obecně dle Nietzscheho 

historicky velký význam asketického ideálu pro lidstvo ukazuje 

jednu ze základních vlastností lidské vůle: 

„její horror vacui: vůle potřebuje cíl – a raději bude chtít i nic, 

než aby vůbec nechtěla.“326 

 

Každému zvířeti je dle Nietzscheho vlastní instinktivní 

usilování o optimální podmínky pro své zachování a růst. To přitom 

nemá, až na případy vzácné shody, co dělat se štěstím, ale 

s nejvyšším pocitem moci, jehož lze v takových podmínkách 

dosáhnout. A v případě vysoce duchovních bytostí, jimiž jsou 

myslitelé všeho druhu, jsou takové podmínky zajištěny tam, kde 

jsou v nejvyšší možné míře zkroceny vášně, touhy a fyziologické 

                                           
324 RV 357, s. 206. 
325 GM III 1, s. 84. 
326 Tamtéž, s. 84–85.  
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žádosti – kde je zkrátka možné rozvíjet „ducha“, protože je „tělo“ 

v maximální míře umlčeno – tedy v rozmanitých formách askeze. 

„Ví se, jaká jsou tři velká honosná slova asketického ideálu: 

chudoba, pokora, cudnost: a teď se podívejme zblízka na život 

všech velkých hrozivých objevitelských duchů zblízka – 

všechna tři tam v určitém stupni pokaždé nalezneme. Avšak 

nikoli tak, rozumí se samo sebou, že by to snad byly jejich 

‚ctnosti‘ […] nýbrž jako nejvlastnější a nejpřirozenější 

podmínky jejich nejlepšího způsobu bytí, jejich nejkrásnější 

plodnosti.“327 

 

Základem asketického ideálu je specifické hodnocení života 

a světa, kdy je náš „žitý, fyzický svět“ co do významu podřazen 

světu stálému, věčnému, pravdivému, přičemž jsou zde 

potlačovány samotné základy fyziologické existence právě na úkor 

světa ideálního. Tento v základu paradoxní způsob lidské existence 

se ukazuje být téměř univerzálním jevem historických světových 

společností a kultur.328 

„Neboť asketický život je vnitřním rozporem: panuje tu 

resentiment, jaký nemá obdoby, resentiment nenasyceného 

instinktu a vůle k moci, který by chtěl opanovat nikoli snad něco 

ze života, nýbrž život sám, jeho nejhlubší, nejsilnější, 

nejspodnější podmínky; dochází tu k pokusu využít sílu 

k uzavření zdrojů síly“329 

 

Nietzsche odmítá, že by asketický ideál bylo možné 

jednoduše shrnout formulí, že jde o „život působící proti životu“. 

Ve skutečnosti lze tento paradox vysvětlit tím, že zde dominuje 

specifická životní síla. Výše jsme se s takovou silou setkali již 

v aforismu 110 Radostné vědy, kde proti sobě Nietzsche staví 

                                           
327 GM III 8, s. 95. 
328 „Uvažme přece, jak pravidelně, jak obecně se asketický kněz takřka ve všech dobách 

objevuje; nepatří k žádné jednotlivé rase; daří se mu všude; vyrůstá ze všech stavů.“ GM III 

11, s. 104.  
329 GM III 11, s. 104. 
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poznání a přivtělené základní životní omyly.330 Asketický ideál se 

může projevovat jako dominující a ničivá „vůle k pravdě“. Všechny 

„zlé“ pudy ve službě poznání se v osobě myslitele mohou obracet 

proti podmínkám života (tedy našim bytostným omylům). Podobně 

jako u postavy asketického kněze zde dochází k potlačení určitých 

životních instinktů na úkor ideálu „pravého světa“. Navzdory 

veškerému zdání je však asketický ideál vždy ve službě nějaké vůle 

a jeho cílem je uchování, nikoli zničení života jako takového. 

„[A]sketický ideál pramení z instinktu ochránit a zachránit 

degenerující život […] je tomu tedy právě naopak, než se 

domnívají zastánci tohoto ideálu – život v něm a jím zápasí se 

smrtí a proti smrti, asketický ideál je obratný trik, jak život 

uchovat.“331 

 

Nesmírná moc asketického ideálu se zakládá na tom, že vždy 

vyjadřuje vůli k nějakému cíli, a to cíli natolik obecnému, že se zdá 

postihovat a zahrnovat vše. Všechny dílčí zájmy a cíle se mu tak 

zdají podřízeny – jeví se jako „malicherné a úzkoprsé“.332 V rámci 

asketického ideálu je vše vykládáno pouze ve smyslu jeho cíle. 

„[N]epodléhá žádné moci, spíše věří ve svou nadřazenost každé 

moci, v distanci svého postavení vůči každé moci“333 

 

V této souvislosti předkládá Nietzsche pro naše účely 

zásadní tvrzení: moderní věda, již mnozí naprosto mylně považují 

za protipól „překonaného“ asketického ideálu, je ve skutečnosti 

pouze „jeho nejnovější a nejvznešenější formou“.334 Dle 

Nietzscheho mezi učenci existují rovněž vzácné výjimky, které se 

                                           
330 RV 110, s. 106. 
331 GM III 13, s. 107. 
332 GM III 23, s. 131. 
333 Tamtéž, s. 132. 
334 Tamtéž. 
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vědou zabývají, ale považují se za odpůrce veškeré víry. Nazývá je 

„posledními idealisty mezi filosofy a učenci“. 

„Tito dnešní popěrači stojící na okraji, bezpodmíneční v jedné 

věci, v nároku na intelektuální ryzost, tito tvrdí, přísní, odříkaví, 

heroičtí duchové, kteří jsou naší době ke cti, všichni tito bledí 

atheisté, antikristé, imoralisté, nihilisté, tito skeptici, efektici, 

hektici ducha (a těmi jsou bez výjimky, v nějakém smyslu), tito 

poslední idealisté poznání, v nichž jediných dnes přebývá 

ztělesněné intelektuální svědomí, – vskutku věří, že se co 

možná odpoutali od asketického ideálu, tito ‚svobodní, velmi 

svobodní duchové‘: a přece […] ten ideál je právě také jejich 

ideálem, oni sami ho dnes představují […] To zdaleka nejsou 

svobodní duchové: neboť oni ještě věří v pravdu…“335 

 

Zde Nietzsche potvrzuje, co jsme si již ukázali: bytostnou 

spřízněnost asketického ideálu a víry v pravdu – konkrétně pak víry 

v pravdu jakožto metafyzickou hodnotu. Nepodmíněná „vůle 

k pravdě“ je vždy nihilismem, neboť člověka odkazuje za hranice 

lidského světa, kde tato domnělá pravda „sídlí“. Jakkoli ušlechtile 

se tento svět může jevit, je lživý, nereálný, sám o sobě není ničím.336 

„Nelze pochybovat o tom, že pravdivý člověk v tom 

opovážlivém a posledním smyslu, jak jej přepokládá víra ve 

vědu, přitaká jinému světu, než je svět života, přírody a historie; 

a pokud přitaká tomuto ‚jinému světu‘, jakže? nemusí právě tím 

jeho protějšek, tento svět, náš svět- popírat?“337 

 

Věda a asketický ideál jsou dle Nietzscheho nerozlučnými 

spojenci v tom smyslu, že je spojuje stejná víra v ne-

kritizovatelnost pravdy. Pozoruhodná je rovněž jejich spojitost na 

„fyziologické rovině“, na níž se zaměříme v souvislosti s metodou 

a oběťmi, jež je vědě nutné přinášet, pokud má fungovat. Vědecké 

                                           
335 GM III 24, s. 134. 
336 Zde se projevuje zásadní problém, jenž má Nietzsche s idealismem. „Vůle k pravdě“ se zde 

stává vůlí k tomu, co není, tedy k ničemu – a to na úkor jediného světa, který je pro nás 

skutečný, tedy svět zkušenosti, oblast naší fyzické existence. Proto nihilismus jakožto „velká 

vášeň pro nic“. Srovnej: RČ 474, s. 204. 
337 RV 344, s. 188. 
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poznatky, samy o sobě nesmírně cenné a přínosné, nelze v žádném 

případě považovat za sebemenší vítězství nad asketickým ideálem. 

„Asketický ideál v nich vůbec nebyl poražen, spíše byl ještě 

posílen, stal se neuchopitelnějším, duchovnějším, záludnějším 

díky tomu, že věda stále znovu nekompromisně bořila a 

odstraňovala zdi a vnější přístavby, které deformovaly jeho 

podobu.“338 

 

Nietzsche shrnuje vztah moderní vědy a asketického ideálu 

následovně: 

„Ne! tato ‚moderní věda‘ – jen se na ni důkladně podívejte! – je 

zatím tou nejlepší spojenkyní asketického ideálu, a to právě 

proto, že je spojenkyní nejméně vědomou, nejméně 

dobrovolnou, nejtajnější a nejpodzemnější!“339 

 

Vůle k pravdě představuje jádro asketického ideálu, je to 

tento „ideál sám ve své nepřísnější, nejduchovnější formulaci“.340 

Ateismus, jenž je pro Nietzscheho představován absencí všech 

ideálů kromě vůle k pravdě, pro Nietzscheho představuje konečnou 

konsekvenci dvoutisícileté křesťanské výchovy k ní, která si 

nakonec zakazuje i lež, na níž byla založena – lež víry v boha. 

„Všechny velké věci hubí sebe samy, zanikají aktem 

sebezrušení: tak tomu chce zákon života, zákon nutného 

„sebepřekonávání“ obsažený v podstatě života“341 

 

Sebeuvědomění vůle k pravdě, jež je samotnou podstatou 

asketického ideálu, se Nietzschemu ukazuje jako další nutný krok, 

na jehož prahu stojíme. Pokud si však sama vůle k pravdě v nás 

položí otázku po své vlastní hodnotě, bude to mít dalekosáhlé 

důsledky v podobě sebezrušení morálky.342 V šesté kapitole 

                                           
338 GM III 25, s. 138. 
339 Tamtéž. 
340 GM III 27, s. 143. 
341 Tamtéž. 
342 Důvěra v pravdu je, stejně jako každá důvěra morální jev. K vypovězení důvěry morálce 

z morálnosti viz RČ Předmluva 4, s. 10–11. 
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uvidíme, že právě tento akt by člověku mohl otevřít zcela nový 

pohled na sebe sama a na všechny základní omyly. Prozatím si 

pouze naznačme, že přehodnocení hodnoty pravdy znamená 

především uznání pro život nepostradatelných omylů.343 Pouze tak 

přeci lze přitakat celé historii lidstva v nás.  

Pokud jde o vědu, jíž Nietzsche v mnoha ohledech velmi 

chválí, předmětem její hlavní kritiky je právě její dosavadní 

odvozenost od pravdy jako morální hodnoty par excellence. 

V souvislosti se zpochybněním hodnoty pravdy bude dle 

Nietzscheho nezbytně potřebovat opodstatnění, které sama dosud 

tvořit nemůže.344 Její opodstatnění a její význam pro vývoj a 

sebepoznání člověka jsou však pro Nietzscheho nepopiratelné. 

Vědecké myšlení nepochybně znamená pro člověka obrovský 

pokrok. Zároveň však víme, že velikost pokroku, se dle 

Nietzscheho „měří masou toho, co všechno mu muselo být 

obětováno“.345 Podívejme se tedy na tyto „obětiny“. 

U oltáře vědy 

Není třeba znovu rozvádět rozsah utrpení, které doprovázelo 

šílenství ani nesmírnou krutost provázející pěstování schopnosti 

člověka za sebe ručit, „smět slibovat“, o nichž jsme pojednali výše. 

To vše již můžeme pouze připsat na pomyslný seznam obětí, které 

musely být přineseny, aby vůbec nějaká věda mohla vzniknout. 

Nově jsme si ukázali rovněž provázanost moderní vědy 

                                           
343 „Uznat nepravdu jako podmínku života: to ovšem znamená nebezpečným způsobem 

odporovat obvyklému hodnotovému cítění; a filosofie, která se toho odváží, se už jen tím staví 

mimo dobro a zlo.“ MDZ 4, s. 11. 
344 „Přísně vzato neexistuje vůbec žádná věda ‚bez předpokladů‘, myšlenka takové vědy není 

myslitelná, je paralogická: vždy tu musí být nejprve nějaká filosofie, nějaká ‚víra‘, aby z ní 

věda mohla čerpat směr, smysl, mez, metodu, právo na existenci.“ GM III 24, s. 135. 
345 GM II 12, s. 65. 
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s asketickým ideálem, kde jsme úmyslně přeskočili jeho 

fyziologická hlediska, na něž se zaměříme nejdříve. 

„I z fyziologického hlediska vyrůstá věda z téže půdy jako 

asketický ideál: u obou je předpokladem jisté ochuzení života – 

afekty zchlazeny, tempo zpomaleno, instinkt nahrazen 

dialektikou, do tváří a gest vepsána vážnost (vážnost, tento 

nejnespornější znak obtížnější látkové výměny, zápasícího, 

namáhavěji pracujícího života).“346 

 

Zpomalení tempa, zchlazení afektů, vážnost – to vše jsou 

termíny, které jsme ne náhodou výše tematizovali v souvislosti 

s vírou, jejíž podstatou je závaznost. Je to právě oblast moderní 

vědy, v níž se projevuje a musí projevovat ona kázeň hlavy, jež 

brání libovůli v souzení a cítění.347 Takový „stoicismus intelektu“ 

je zajištěn výcvikem k vědeckému myšlení, který spočívá 

v osvojení metody. Vědecká metoda představuje určitou šablonu či 

vzor pro postup bádání. Určuje na co zaměřit pozornost a jak 

vyvozovat závěry – vposled je návodem pro „správné“ vnímání, 

myšlení, případně jednání.  

„Vcelku vzato jsou vědecké metody přinejmenším stejně 

důležitým výtěžkem bádání jako kterýkoli jiný výsledek: neboť 

vědecký duch tkví v poznání metody, a kdyby se ztratily 

vědecké metody, pak by veškeré výsledky vědy nedokázaly 

zabránit opětovnému rozšíření pověr a nesmyslů.“348 

 

Nietzschemu tedy u vědy nejde pouze o její poznatky, ale 

také zkáznění myšlení – cvičení úsudku. Vědecké myšlení se u 

zkušeného vědce projevuje instinktivní nedůvěrou a uvážlivostí, 

vzniknuvší soudy a mínění jsou spíše hypotézami, které je třeba 

teprve ověřit, než domnělými „pravdami“. 

                                           
346 GM III 25, s. 137. 
347 RV 76, s. 76. 
348 LPL I 635, s. 269.  
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„Proto by měl dnes každý důkladně poznat alespoň jednu vědu: 

pak bude vědět, co znamená metoda a jak nutná je krajní 

uvážlivost.“349 

 

V poznámce z jara roku 1888 pak Nietzsche na adresu 

vědeckých metod dokonce píše: 

„Není to vítězství vědy, čím naše 19. století vyniká, ale vítězství 

vědecké metody nad vědou.“350 

 

Samotná věda tak pro Nietzscheho plní rovněž funkci 

určitého cvičiště intelektu. Například „objektivita“ jakožto 

neutralita pocitu, která představuje ideál vědeckého myšlení jevící 

se „nezasvěcenému člověku“ (věda je v mnoha ohledech „kultem“) 

jako zázračná, je pro Nietzscheho pouze „dítětem výcviku a 

návyku“.351 Vědecké prostředí v zásadě poskytuje podmínky, 

v nichž lépe prospívají určité pudy, zatímco jiné v důsledku 

„nedostatku výživy“ skomírají. To je u Nietzscheho principem 

návyku, který do značné míry můžeme ovlivnit.352 Promysleme 

však, co to znamená pro nás. Co to v sobě vlastně jako „lidé vědy“ 

pěstujeme? 

Předně jde o zmíněnou nedůvěřivost a uvážlivost, tedy 

bytostně „zlé“ pudy, které zvyšují náš stupeň opatrnosti při 

usuzování.353 Jak víme, pro samotné pudy máme pouze nejasná, 

neurčitá a zavádějící pojmenování. O něco lépe jsme na tom 

s vášněmi, které se s těmito pudy pojí. A v případě vědeckého 

                                           
349 Tamtéž. 
350 „Nicht der Sieg der Wissenschaft ist das, was unser 19tes Jahrhundert auszeichnet, sondern 

der Sieg der wissenschaftlichen Methode über die Wissenschaft.“ NF 1888, 15[51]. 
351 RČ 111, s. 71. Uvozovky u slova „objektivita“ zde mají svůj důvod – skutečná objektivita 

totiž pro Nietzscheho spočívá v něčem jiném, jak si ukážeme později. 
352 „Můžeme se svými pudy zacházet jako zahradníci s výhonky a vypěstovat, což vědí jen 

nemnozí, zárodky zla, soucitu, výčitek, ješitnosti k takové plodnosti a prospěšnosti jako krásné 

ovoce v kordonech; můžeme to dělat s dobrým i špatným vkusem zahradníka“ RČ 560, s. 236. 
353 Ta je ve vysoké míře vždy nebezpečná pro život, proto „zlá“. Viz RV 111, s. 107. 
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ducha vše směruje k potlačení všech vášní, a to včetně vášně 

poznání. Poznávat „vědecky“ znamená poznávat opatrně a pomalu. 

V tomto se nietzscheovské poznání zásadně liší. 

„Neklid odkrývání a uhadování je pro nás tak lákavý a 

nepostradatelný jako nešťastná láska zamilovanému: za žádnou 

cenu by ji nevyměnil za stav lhostejnosti […] Poznávání se 

v nás proměnilo ve vášeň, která se nezalekne žádné oběti a 

v podstatě se nebojí ničeho než vlastního vyhasnutí […] chceme 

raději zánik lidstva než úbytek poznání!“354 

 

U vědeckých duchů se jako dominantní projevuje „vůle 

k pravdě“, jejíž nerozlučnou spjatost s asketickým ideálem jakožto 

úsilím o nejvyšší duchovnost jsme si rovněž ukázali. Jak se 

projevovala v historii, líčí Nietzsche sugestivně již v Ranních 

červáncích. 

„Všude, kde vládlo učení o ryzí duchovnosti, ničilo svými 

excesy sílu nervů: učilo podceňovat, zanedbávat nebo trápit tělo 

a kvůli všem jeho pudům trápit a podceňovat člověka samého; 

zanechávalo po sobě zachmuřené, napjaté, zasmušilé, stísněné 

duše, – které se navíc ještě domnívaly, že znají příčinu svého 

bídného stavu a že ji snad i dokážou odstranit! ‚Rozhodně vězí 

v těle! tělo stále ještě příliš vzkvétá!‘ – Tak soudili, zatímco tělo 

proti takovému ustavičnému výsměchu opravdu neustále 

protestovalo svými bolestmi.“355 

 

Připomeňme si přitom, že člověk je pro Nietzscheho 

navzdory veškerému úsilí o „duchovnost“ bytostí tělesnou. Trýzeň 

těla tak nemusí nutně nabývat podoby fyzické újmy v podobě 

zranění či nemoci, ale také například mučivé rozpornosti našeho 

„vědeckého poznávání“ a našich pocitů o stavu „věcí“.356 Věda nás 

mnohdy nutí, abychom hledali složité příčiny i tam, kde se vše 

může zdát zcela jasné a přehledné – veškeré zdání totiž může být 

                                           
354 RČ 429, s. 190–191.  
355 RČ 39, s. 32. 
356 Srovnej RČ 270, s. 154. 
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v nejlepším případě hypotézou, již je třeba ověřit, jakkoli je toto 

zdání příjemné či pohodlné. Pro přísnou vědu je irelevantní veškeré 

nadšení, snad s výjimkou nadšení z poznání.357 Vzpomeňme, že 

vědu jsme ukázali jako nadosobní – to neznamená pouze, že se na 

jejím chodu podílí bezpočet lidí a význam jednotlivce je upozaděn 

– to je ostatně běžné u všech morálních společenství, jímž vědecká 

obec dodnes nepochybně je, – ale především to, že jsou zde 

marginalizována, či přímo zapovězena osobní přesvědčení. 

„Ve vědě nemá přesvědčení domovské právo, říká se s dobrými 

důvody: teprve když se přesvědčení odhodlá sestoupit ke 

skromnosti hypotézy, předběžného, zkusmého stanoviska, 

regulativní fikce, smí mu být povolen přístup a dokonce 

přiznána jistá hodnota v rámci říše poznání, – ovšem 

s výhradou, že bude podléhat policejnímu dohledu, policii 

nedůvěry. – Neznamená to vše, přesněji vzato: teprve až 

přesvědčení přestane být přesvědčením, smí vstoupit do oblasti 

vědy? Neměl by výcvik vědeckého ducha začít tím, že si už 

nedovolíme žádná přesvědčení?... Nejspíš tomu tak je: zbývá 

jen otázka, zda už tu nemusí, aby tento výcvik mohl vůbec začít, 

jisté přesvědčení být, a sice tak panovačné a bezpodmínečné, že 

všechna ostatní přesvědčení pohltí.“358 

 

Víme, že pro Nietzscheho je to v případě moderní vědy stále 

ještě „vůle k pravdě“ v podobě, jíž jsme si představili výše. Je třeba 

mít na paměti, že problémem zde pro Nietzscheho není pravda jako 

princip, ale jako absolutní metafyzická hodnota, tedy pravda jako 

předmět všeobecně závazné víry v něco mimo lidský svět, který je 

však ve skutečnosti výtvorem a omylem lidského intelektu. Jde o 

stádní hodnotu. Proto zde zůstává problémem morálka! 

                                           
357 Které však samozřejmě může být velikou odměnou. Viz např. RČ 550, s. 232, nebo LPL I 

292, s. 174: „Není sladšího medu, než je med poznání.“ Nietzsche zřejmě ve svých metaforách 

tak daleko nezachází, ale povšimněme si, že pokud si zadáme úkol dostat se k medu jinak než 

koupí, darem či krádeží, zřejmě nás při jeho plnění čeká pár bolestivých žihadel. 
358 RV 344, s. 186. 
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Až dosud jsme v souvislosti s vědeckou praxí kladli možná 

až přehnaný důraz na nedůvěřivost a podezřívavost. Stejně důležitá 

je ovšem rovněž důvěra ve výsledky práce ostatních vědců.359 Zde 

se ukazuje další z důležitých předpokladů moderní vědy 

(nadosobnost) spočívající v tom, že se můžeme spolehnout na 

dosavadní výdobytky kolegů a pokračovat tam, kde navázali. 

Zatímco dříve u myslitelů (zejména filosofů) dominovala osobní 

touha vše vyřešit sám. 

„Myslitelovy sny plnila bezbřehá ctižádost a radost, že se stane 

tím, kdo ‚rozluští svět‘: nic mu nebylo hodno námahy, pokud to 

nebylo prostředkem, jež by pro něho dovedl vše ke konci!“360 

 

Moderní věda je (nebo by měla být) v tomto ohledu mnohem 

velkorysejší a neomezuje se na jediný lidský život. V minulosti tak 

věda dle Nietzscheho zaostávala kvůli morální omezenosti 

učedníků. Jakožto skutečně nadosobní by měla být provozována 

bez ohledu na jednotlivé „řešitele“. To pochopitelně souvisí 

s historicky novou úlohou poznání, které chce být „více než jen 

prostředkem“.361 

Osvojit si vědecké myšlení znamená obětovat mnohé, pokud 

daný učenec bere tento svůj úkol opravdu vážně – chce se stát 

skutečným odborníkem, mistrem svého oboru.  

„Mistrovství jsme dosáhli tehdy, když jsme se ve svém výkonu 

ani nepřehmátli, ani jsme nezaváhali.“362 

 

                                           
359 „Pravidelný a rychlý pokrok věd je možný jen tehdy, když jednotlivec nemusí být přespříliš 

nedůvěřivý […] v oblastech, jež jsou jemu vzdálenější: to je ovšem podmíněno tím, že každý 

má ve svém vlastním poli spoluuchazeče, kteří jsou krajně nedůvěřiví a pozorně mu koukají 

na prsty.“ LPL II 215, s. 85. 
360 RV 547, s. 230. 
361 RV 123, s. 113. 
362 RČ 537, s. 222. 
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Nietzsche v Radostné vědě ukazuje, co takové dosažení 

mistrovství v konkrétním vědním oboru obnáší: 

„Kniha učence je téměř vždy i nějak tíživá, shrbená: vždy se 

někde projeví ‚odborník‘, jeho horlivost, jeho vážnost, jeho 

zloba, jeho přeceňování kouta, v němž sedí a snuje svá vlákna, 

jeho hrb, – každý odborník má svůj hrb. Kniha učence vždy 

odráží i zkřivenou duši: každé řemeslo křiví.“363 

 

Stát se odborníkem znamená zformovat (zdeformovat) svého 

ducha tak, aby se rozvinul právě jedním směrem.364 Jde o 

specifickou podobu „kultivace ducha“. Stejně jako u kultivace 

dřevin je nezbytné zabránit růstu určitých větví jejich odstraněním 

či alespoň zastřižením, je i kultivace ducha násilným a cíleným 

bráněním rozvoje určitých životních sil na úkor jiných. Jako může 

být kultivovaná dřevina ve finále „krásnější“ či „ušlechtilejší“, 

nebo například nese „lepší ovoce“, faktem zůstává, že je její 

konečný tvar výsledkem našeho násilí vůči ní. Skutečný mistr 

svého oboru je rovněž produktem nemalého násilí vůči většině jeho 

životních sil, pudů a instinktů. 

„Každé řemeslo, dokonce i tehdy, má-li zlaté dno, má nad sebou 

rovněž olověný strop, který víc a víc tlačí na duši, až je podivně 

zkřivená a zkroucená. Na tom nelze nic změnit. […] Každý druh 

mistrovství se na Zemi draze platí, a možná se tu platí příliš 

draze všechno; člověk je mužem svého oboru za cenu, že je i 

obětí svého oboru.“365 

 

Samotný fakt takového křivení člověka však pro Nietzscheho 

rozhodně není argumentem proti vědě! Největší cenu má přeci to, 

co je nejdražší, tedy to, zač jsme (či jsme jako lidé byli) ochotni 

nejvíce zaplatit. Pro co člověk není ochoten nic obětovat, to je 

                                           
363 RV 366, s. 217. 
364 Později uvidíme, že úloha „poznávajícího“ svobodného ducha spočívá právě v rozvoji 

všestranném, tedy všemi směry. 
365 RV 366, s. 217. 
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bezcenné, nehodnotné. Znovu připomínám, že současný stav a 

podoba lidstva byl vykoupen nezměrnými oběťmi jednotlivců, což 

není správně ani špatně – bylo to nutné. V tomto smyslu je třeba 

číst druhé i třetí pojednání Genealogie morálky. Je lhostejné, zda 

byly masy lidí obětovány pro nic v podobě „absolutní pravdy“, 

boha, či jiné ideály. Podstatné je, že jen díky těmto obětem mohl 

člověk rozvinout své rozumové schopnosti do současné podoby. A 

dle Nietzscheho člověka další, zřejmě dokonce ještě větší, oběti 

člověka teprve čekají. 

Nietzsche v této souvislosti opakovaně poukazuje na zvláštní 

rozkoš, jíž člověku poskytuje krutost, přičemž zdaleka nejde pouze 

o krutost vůči druhým, neboť nemalý požitek poskytuje i krutost 

vůči sobě, jíž nám skýtají rozmanité formy „sebeobětování“ či 

askeze. Pro člověka jako tělesnou bytost v sobě nese každá forma 

„sebeovládání“ prvek krutosti vůči sobě, neboť je omezováním 

základní vůle ducha, jež má původ v těle. 

„Nakonec uvažme, že i poznávající, jenž nutí svého ducha, aby 

poznával proti sklonu ducha a dost často i proti přání svého 

srdce – totiž aby říkal Ne tam, kde by chtěl přitakat, milovat, 

ctít –, si vede jako umělec a zjasňovatel krutosti; vždy, když 

věci bere zhluboka a od základu, je to znásilňování, touha 

působit bolest základní vůli ducha, která míří bez ustání ke 

zdání a povrchům – již v každém chtění poznávat je krůpěj 

krutosti.“366 

 

Všechny lidské ctnosti jsou pro Nietzscheho sublimními 

krutostmi, původem každé touhy „vyznamenat se“ mohla být touha 

povýšit se nad jiné a tím jim ublížit.367 Člověk má dle Nietzscheho 

v sobě hluboce zakořeněnou ochotu k utrpení, pokud má toto 

                                           
366 MDZ 229, s. 130. 
367 RČ 30, s. 27–28. Pokud se daná ctnost stane zvykem, v další generaci již krutost být 

přítomna nemusí. To však nic nemění na tom, že původcem jejího vzniku byla krutost. 
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utrpení smysl.368 Velmi nepříjemné však je dozvědět se, že je tento 

domnělý smysl pouhým omylem a že člověk trpí zbytečně, tedy pro 

nic.369 Oběti přinesené vědě ve jménu „nejvyšší pravdy“ jsou 

nemalé a jejich hodnota je pro Nietzscheho nepopiratelná. Lidstvo 

však dle Nietzscheho stojí před zásadním úkolem vyvrátit starý 

lživý „smysl“ a stanovit nový. Nikoli proto, aby tím byla vymýcena 

krutost a přísnost člověka k sobě samému, ale aby nebyly zdrojem 

utrpení pro nic.   

„Člověk vskutku veliký je krutý vůči svým druhořadým 

ctnostem a úvahám.“370 

 

Aby tedy byl člověk vskutku velikým, bude třeba pro 

konečné sebepřekonání morálky stanovit novou nejvyšší ctnost. Již 

nyní můžeme prozradit, že touto ctností bude Nietzschemu 

poctivost, jež je nejmladší a poslední ctností. 

„[J]eště málo vyzrálá, ještě často zaměňovaná a nepoznaná, 

sebe samé si ještě sotva vědomá, – cosi vznikajícího, co 

můžeme podporovat nebo brzdit, podle stavu své mysli“371 

 

Cvičiště intelektu 

Rozvoj intelektu do podoby, kdy je úspěšně schopen 

problematizovat vlastní nevědomé základy není bezpochyby 

žádnou samozřejmostí. Kromě četných obětí k tomu byla zapotřebí 

dlouhá tisíciletí vývoje, celá řada omylů a lží, vášní a šťastných 

okolností. Adresátem aforismu 307 Radostné vědy by stejně jako 

kdokoli z nás mohl být i člověk jakožto druh: 

                                           
368 „Člověk, nejudatnější a utrpení nejpřivyklejší zvíře, neodmítá utrpení o sobě: on je chce, 

on je sám vyhledává, za předpokladu, že mu někdo ukáže jeho smysl, nějaké ‚proto‘ v utrpení 

obsažené.“ GM III 28, s. 144. 
369 RČ 32, s. 29. 
370 RV 266, s. 143. 
371 RČ 456, s. 199. 
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„Dnes se ti jeví jako omyl něco, co jsi dříve miloval jako pravdu 

nebo pravděpodobnost: odvrhuješ to a bláhově se domníváš, že 

tak zvítězil tvůj rozum. Možná byl však onen omyl pro tebe 

tehdy, když jsi byl ještě jiný – a jsi neustále jiný –, stejně 

nezbytný jako všechny tvé nynější ‚pravdy‘, podoben bláně, jež 

ti zastírala a zahalovala mnohé, co jsi ještě nesměl vidět. To 

mínění zabil tvůj nový život, nikoli tvůj rozum: už je 

nepotřebuješ, a tak se hroutí samo do sebe a nerozum z něho 

vylézá jako červ.“372 

 

Vývoj rozumu byl vždy podporován i tlumen životními 

podmínkami. Jazyk, vědomí a poměr individua ke stádu, 

náboženství – to vše v historii lidstva nabývalo takové podoby, aby 

to umožňovalo přežití – a to nutně. Ne proto, že by zde byl jakýkoli 

uvědomělý záměr, ale proto, že kultury „nevyhovující“ zanikly. 

Historie lidstva je sama zvláštní „fyziopsychologickou evolucí“. 

V podmínkách lovecko-sběračské společnosti tak například 

nepochybně nebylo žádnou prioritou rozvíjet hluboké abstraktní 

myšlenky – daleko spíše bylo třeba zajistit potravu, domluvit se 

s ostatními na „praktických věcech“, případně dát průchod své 

agresi v případě lovu či boje s konkurenčním kmenem. Bylo třeba 

jiného jednání a jiného myšlení než dnes. Slovní zásoba všech 

jazyků – a viděli jsme, že jazyk je zásadním cvičištěm intelektu – 

se rozšiřovala v souvislosti s potřebností a použitelností určitých 

pojmů; abstraktní myšlení, náboženské představy, umění, filosofie, 

věda a technika – to vše jsou prostředky plnění určitých potřeb 

zástupců určitých kultur. Již jsem v této souvislosti zmínil rozvoj 

vědy v 19. století – všude promlouvá určitý „dobový vkus“, jenž 

zakládá potřeby a jednání, které vede k jejich vyplnění, nebo 

alespoň frustraci, která je pak příčinou jednání jiného. 

                                           
372 RV 307, s. 164. 
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Vznik a rozvoj vědy je pro Nietzscheho každopádně 

nezamýšleným a aktéry nepociťovaným, „vedlejším produktem“ 

intelektuální činnosti staršího lidstva. V Ranních červáncích takto 

například pojednává o zvycích ve stavu „mravnosti mravů“, kdy 

zvažování nových i starých zvyků poskytlo bohatou půdu pro 

intelektuální rozvoj: 

„Nepodceňujme však energii, kterou na to lidstvo po tisíciletí 

vynakládalo, a už vůbec nepodceňujme účinky tohoto 

zvažování zvyků! Ocitli jsme se zde na nesmírném cvičišti 

intelektu, – a nespřádala a nerozvíjela se tu jenom náboženství: 

máme před sebou důstojné, ač hrůzné předsvětí vědy, tady 

vyrůstal básník, myslitel, lékař, zákonodárce! Strach z věcí 

nesrozumitelných, které od nás dvojznačným způsobem 

vyžadovaly obřady, se pozvolna měnil ve vábnost věcí těžko 

srozumitelných, a tam, kde se člověk nedokázal dobrat poznání, 

učil se tvořit.“373 

 

V podobném duchu se vyjadřuje také v Radostné vědě, kde 

píše o předehrách a cvičeních k vědě, která však jako tato cvičení 

pociťována nebyla.  

„Myslíte snad, že by vědy mohly vzniknout a vyspět, kdyby jim 

nepředcházeli kouzelníci, alchymisté, astrologové a čarodějnice 

– tedy ti, kdo svými přísliby a svým předstíráním museli nejprve 

vyvolat žízeň, hlad a chuť na skryté a zakázané síly? Ano, 

muselo být slibováno nekonečně víc, než kdy může být splněno, 

aby se v říši poznání splnilo vůbec něco.“374 

 

Víme, že každý člověk si v sobě dle Nietzscheho jako 

dědictví nese celou dosavadní historii lidstva v podobě přivtělených 

pudů a instinktů – mnohé z nich jsou přitom slabými zárodky, které 

se projeví dávno po svém neuvědomělém osvojení.375 Také zde je 

                                           
373 RČ 40, s. 33. 
374 RV 300, s. 159. 
375 „Některým epochám jako by ten či onen talent, ta či ona ctnost úplně chyběly, stejně jako 

některým lidem: počkejme si však na vnuky a jejich děti […] vynesou nitro svých dědů na 

sluneční světlo, to nitro, o němž dědové sami ještě nic nevěděli.“ RV 9, s. 38. 



146 

 

možné spatřovat Nietzschovu odpověď na základní víru všech 

metafyziků: víru v protikladnost hodnot. 

„Jak by mohlo něco vzniknout ze svého protikladu? Například 

pravda z omylu? Nebo vůle k pravdě z vůle ke klamu? Nebo 

nesobecké jednání z prospěchářství?“376 

 

Zdá se, že bohatě stačí poskytnout za zcela jiným účelem 

vzniklým a rozvinutým životním silám jiné „prostředí“, odlišný 

kulturní kontext či jiný interpretační rámec. Poskytnout bohatou 

výživu jiným skupinám pudů, dát větší prostor jiným instinktům, či 

vytvořit nové – to zjevně stačí k vytvoření naprosto odlišného 

systému hodnot. Problém spočívá v tom, že tyto síly jsou našemu 

vědomí nepřístupné. Důsledky našich rozhodnutí ani podobu našich 

instinktů tak nemáme pod kontrolou. Nevíme, co bude následovat, 

pokud odvrhneme morálku jakožto starou víru. Nebudeme bez 

morálky vydáni napospas destruktivnímu šílenství? Je náš intelekt 

již vycvičen natolik, abychom se takového přehodnocení všech 

hodnot mohli odvážit? A jsme, jakožto bytosti založené na 

přivtělených omylech, vůbec schopni poznat a přivtělit si pravdu? 

Není pravda nakonec neslučitelná se životem? Odpovědi na tyto 

otázky dle Nietzscheho leží v budoucnosti a jejich nalezení stojí 

před člověkem jako nový úkol. 

Před sebou máme celou řadu mínění, předsudků a 

přesvědčení o nás samých – a právě na nich se zakládá naše lidství. 

A lidský duch vytříbený vědou již zná postup jejich ověření či 

(spíše) vyvrácení. Je třeba pohlížet na ně jako na hypotézy, které je 

třeba podrobit experimentu.  

                                           
376 MDZ 2, s. 9. 
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5. Nebezpečný experiment 

 

„Věděním se očišťuje tělo; vědomými pokusy se povyšuje; 

poznávajícímu posvěcují se všechny pudy; povýšenému se 

rozradostní duše.“377 

 

Tato Zarathustrova slova v zásadě shrnují celý obsah 

kapitoly. Bude však třeba použité termíny důkladně vyšetřit, 

protože na první pohled odporují některým výše předloženým 

závěrům. Předně je třeba uvědomit si, že „vědomé pokusy“ nejsou 

žádné vědomé „myšlenkové experimenty“. Doslovným překladem 

této pasáže by bylo „s věděním zkoušeje (i pokoušeje)“ [mit Wissen 

versuchend] – vědomí, jež je samo stádní povahy, nám toto 

zkoušení, tento „pokus“ teprve zpřístupňuje, ale samo o sobě žádné 

(bytostně nevědomé) pudy posvěcovat nemůže. Přesně o tom píše 

Nietzsche v §11 Radostné vědy: 

„Stále ještě to je ještě úplně nový a lidskému oku právě až nyní 

se vynořující, zatím stěží rozeznatelný úkol – přivtělit si vědění 

[Wissen] a učinit je instinktivním; úkol, který vidí jen ti, kdo 

pochopili, že doposud jsme si přivtělili jen své omyly a že 

veškeré naše vědomí se vztahuje k omylům!“378 

 

Povšimněme si, že cílem je přivtělení vědění – z definice 

nejde o žádné vyzdvihování vědomí, naopak máme své s pomocí 

metodicky pracujícího a krajně podezřívavého vědomí (intelektu) 

získané vědění učinit instinktivním, tedy automatizovaným, 

nevědomým. S přijetím tohoto úkolu se člověk ocitá na zcela nové 

                                           
377 Zarathustra I, O ctnosti, jež obdarovává, s. 66. Vzhledem k další práci s originálem 

předkládám původní znění: „Wissend reinigt sich der Leib; mit Wissen versuchend erhöht er 

sich; dem Erkennenden heiligen sich alle Triebe; dem Erhöhten wird die Seele fröhlich.“  
378 RV 11, s. 40. 
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a krajně nebezpečné půdě. Nejde zde totiž o nic menšího než 

zásadní transformaci lidství. 

Konkrétní podobu experimentu již Nietzsche naznačuje 

v poznámce z roku 1881, kdy vznikala Radostná věda. Je 

příznačné, že tato poznámka končí dvojtečkou v bodě, kam již ze 

své pozice nemůžeme dohlédnout: 

„Nejprve musí být vybudována bašta vědy a její všeobecné 

rozumnosti, pak mohou před sebou vyvstat individua: nemůže 

při tom být žádný omyl, protože hranice rozumnosti budou 

předem pevně stanoveny, budou přivtěleny [einverleibt] 

svědomí a našemu tělu. Nejprve přivtělení vědy [Wissenschaft] 

– pak:“379 

 

Je samozřejmě k diskusi, zda zde Nietzsche pojmem 

Wissenschaft na tomto místě skutečně označuje „vědu“, nebo 

„vědění“. Měli bychom mít na mysli oba významy – každopádně je 

důležité, že jsou zde předem vymezeny hranice intelektu (původně 

zřejmě metodicky), aby se posléze staly naší přirozeností. Člověk 

by tam měl být instinktivně schopen určit, co ještě lze intelektem 

uchopit, a co již ne. Co zde znamená „svědomí“ již přitom víme 

z druhého pojednání Genealogie morálky: instinktivní schopnost za 

sebe ručit – zodpovědnost.380 Co nastane pak? Pak se ukáže, jestli 

je pravda slučitelná se životem. 

Již víme, jak se u člověka stalo poznání potřebou a jak se i 

krajně nebezpečná „vůle k pravdě“ ukázala být mocí uchovávající 

                                           
379 „Das Bollwerk der Wissenschaft und ihrer Vernunft-Allgemeinheit muß erst errichtet sein, 

dann kann die Entfesselung der Indi<viduen> vor sich gehen: es darf keinen Irrthum dabei 

geben, weil die Grenzen der Vernünftigkeit vorher festgesetzt und ins Gewissen und den 

Leib einverleibt wurden. Erst Einverleibung der Wissenschaft — dann:“ NF 1881, 12[40] 
380 „Hrdé vědění o mimořádném privilegiu zodpovědnosti, vědomí této vzácné svobody, této 

moci nad sebou a nad osudem proniklo u něho až do nejspodnějších hlubin a stalo se 

instinktem, dominantním instinktem: - jak jej nazve, tento dominantní instinkt, má-li pro něj 

vůbec zapotřebí slov? Není o tom pochyb: tento suverénní člověk ho nazývá svým 

svědomím…“ GM II 2, s. 48. 



149 

 

specifický duchovní způsob lidského života. Zopakujme si, co 

k tomu říká sám Nietzsche: 

„Myslitel: to je nyní bytost, v níž pud k pravdě a ony život 

uchovávající omyly bojují svůj první boj, poté, co i pud 

k pravdě dokázal, že je mocí život uchovávající. Vzhledem 

k důležitosti tohoto boje je vše ostatní lhostejné: zde je 

postavena poslední otázka po podmínce života a podniknut 

první pokus odpovědět na tuto otázku experimentem. Nakolik 

snese pravda, abychom si ji přivtělili? – to je ta otázka, to je ten 

experiment.“381 

 

Pozorná čtenářka i pozorný čtenář zde již nepochybně 

spatřuje zásadní rozpor, jenž jsem naznačil ve třetí kapitole 

v souvislosti přivtělením a pro jehož vyřešení máme teprve nyní 

připravenou půdu. Klíčová otázka zní: proč bychom měli chtít 

přivtělit si pravdu? Nietzsche zde píše o rozhodujícím boji, vůči 

němuž je vše ostatní lhostejné. V předchozí kapitole jsme viděli, 

jak se Nietzsche staví k pravdě. Proč by tedy měla být cílem na 

jedné straně a na straně druhé by bylo nutné zkoumat a zásadně 

problematizovat její hodnotu? 

Nabízí se, ba se téměř vnucují, dvě, dle mého názoru 

nesprávné, odpovědi. První je, že zde jde o jinou pravdu než tu, o 

níž jsme hovořili v minulé kapitole v souvislosti s asketickým 

ideálem. Vůle k pravdě, jež je převládající podobou vůle k moci 

všech myslitelů, by v takovém případě byla u „tvůrčích“ 

přesměrována k jiné „skutečné“ pravdě.382 V takovém případě by 

                                           
381 „Der Denker: das ist jetzt das Wesen, in dem der Trieb zur Wahrheit und jene 

lebenerhaltenden Irrthümer ihren ersten Kampf kämpfen, nachdem auch der Trieb zur 

Wahrheit sich als eine lebenerhaltende Macht bewiesen hat. Im Verhältniss zu der Wichtigkeit 

dieses Kampfes ist alles Andere gleichgültig: die letzte Frage um die Bedingung des Lebens 

ist hier gestellt, und der erste Versuch wird hier gemacht, mit dem Experiment auf diese Frage 

zu antworten. Inwieweit verträgt die Wahrheit die Einverleibung? — das ist die Frage, das ist 

das Experiment.“ RV 110, s. 106. 
382 Tedy jiné pravdě než té, jež vychází ze závaznosti rozumu. 
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Nietzsche vlastně vyzýval k vyvracení domnělých „pravd“, jež jsou 

ve skutečnosti omyly, a jejich nahrazení skutečně pravdivými 

poznatky. Druhou chybnou variantou by pak bylo předpokládat, že 

jde o tutéž pravdu, jejímž účelem je pro Nietzscheho žádoucí 

zničení člověka. V takovém případě by bylo přivtělení pravdy de 

facto suicidálním výstřelkem bytosti jménem člověk a Nietzscheho 

bychom mohli oprávněně označit za nihilistu. Vše naproti tomu 

ukazuje spíše k tomu, že zničení člověka v důsledku přivtělení 

pravdy je možným rizikem, spojeným s lidskou uzpůsobeností na 

omyly, nikoli cílem (maximálně konečným cílem, jenž spočívá 

v završení lidství, jak uvidíme v sedmé kapitole). Pokus o přivtělení 

si (kousku) pravdy je nebezpečný, ale rozhodně není pokusem o 

sebevraždu.383 

Existuje ještě třetí možnost, jež vyvstane zcela jasně 

v okamžiku, kdy si uvědomíme, co je pro Nietzscheho ve 

skutečnosti oním „rozhodujícím bojem“. O co jde v rámci 

přehodnocení všech hodnot, není nic menšího než sebezrušení 

morálky – a to je třeba proto, aby člověk povstal jako za sebe ručící 

a autonomní individuum. Tvrdím, že v Nietzschově experimentu 

pravda vůbec není cílem, ale pouhým prostředkem osvobození 

člověka, tedy jeho pokračující autonomizace (jež má vždy svou 

míru!). Vůle k pravdě může posloužit jako účinná zbraň proti 

morálce, může však rovněž fungovat v jejích službách – 

                                           
383 Alespoň ne, pokud jde o jeho účel tohoto pokusu. Člověk může skutečně zaniknout, pokud 

by si přivtělil „příliš mnoho“ pravdy, je však vysoce nepravděpodobné, že by toho byl 

vzhledem k charakteru přivtělení vůbec schopen. Co je člověku zcela cizí (neslučitelné s naším 

ustrojením) se totiž nijak neukazuje a nemůže se stát předmětem poznání, tedy ani následného 

přivtělení. Na druhé straně je pravda, že konečným cílem je překonání člověka, jehož nutnou 

podmínkou je jeho „zánik“ – překonání je však více než jen zánikem – je pomalým vývojem 

směřujícím k postupnému vzniku silnějšího druhu člověka.  
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v závislosti na tom, zda je pravda nereflektovanou (morální!) 

hodnotou o sobě, tedy zda je konečným cílem a účelem, nebo 

prostředkem jiného cíle. 

Samotná kritéria pravdivosti se nemění, dochází však 

k radikální transformaci hodnocení pravdy. „Vůle k pravdě za 

každou cenu“, o níž jsme podrobně hovořili v minulé kapitole, tedy 

vůle ohrožující člověka v jeho základních existenčních 

podmínkách, zůstává nadále činná v rámci nietzscheovského 

experimentu. Vůle působící proti našim přirozeným sklonům, která 

sama je naším novým přirozeným sklonem: v tom spočívá podstata 

boje „života proti životu“ – nikoli nezbytně v nihilistickém smyslu 

slova.384 Význam tohoto střetu spočívá pro Nietzscheho v tom, že 

jen díky němu bude nakonec možné postavit nový „jednotlivý 

silnější druh člověka“ proti stádu.385 Zde se opět ukazuje 

„všeobecný smysl a cíl“, k němuž by mělo lidstvo dle Nietzscheho 

směřovat. Tím je nadčlověk jakožto zcela autonomní bytost. Zatím 

bez dalšího zdůvodnění dodávám, že nadčlověk je novým ideálem 

a pro člověka plní pouze tento význam. Zde je podstatné, že pravda 

díky tomu přestává být ideálem – ztrácí se její zásvětní, „božský“ 

rozměr. 

Vraťme se k problému pokračujícího přivtělování pravdy, 

který je podstatou nietzscheovského experimentu. Že zde není 

                                           
384 Toto je podstata Nietzscheho „otazníku“ z § 346 Radostné vědy. Viz pozn. 146. 
385 „[L]idstvo jako masu [Menschheit als Masse dem Gedeihen] obětovat jednotlivému 

silnějšímu druhu člověka – to by byl pokrok…“ GM II 12, s. 65. V originále je zdůrazněno, že 

jde o lidstvo jakožto celek, včetně jeho historie a výdobytků, tedy skutečné překonání 

dosavadního lidství. Nietzsche zde tedy rozhodně nevyzývá k žádné genocidě mas, jak by se 

mohlo zdát a bohužel mnohým laickým a pseudoodborným vykladačům Nietzscheho vskutku 

zdálo. Jde opravdu o autonomizaci (tedy „osvobození“) jednotlivců, jež by zde byla pokrokem. 
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pravda žádným konečným cílem, je naznačeno již v Ranních 

červáncích v aforismu Proti tyranství pravdy: 

„věru nevím, proč by byla žádoucí vševláda a všemoc pravdy; 

stačilo by mi už, že má velkou moc. Ale musí mít možnost 

bojovat a mít protivníka, a člověk musí mít možnost čas od času 

se od ní zotavit v nepravdě – jinak se pro nás pravda stane 

nudnou, nevkusnou a bez síly a nás učiní stejnými.“386 

 

Konečné převládnutí pravdy jakožto vymýcení všech omylů 

by mělo přesně opačný účinek, než je dle mého výkladu 

Nietzscheho myšlení žádoucí – učinilo by jednotlivce stejnými. 

Člověk potřebuje omyly – jsou pro něj dokonce nepostradatelné. 

Nejchybnější soudy jsou pro něj dokonce nenepostradatelnější. 

Zříci se nejhlubších omylů znamená zříci se života,387 jenž je 

prostředkem poznání.388 Samo poznání je tak podmíněno omylem 

a pravda tím dostává bytostně lidský, arbitrární charakter.389 Toto 

chápání vztahu pravdy a omylu Nietzsche v drobných variacích 

ukazuje na mnoha místech – v zřejmě nejkomplexnější podobě to 

předvádí v rukopisné poznámce z podzimu roku 1881. Vzhledem 

k tomu, že zde Nietzsche výborně shrnuje řadu výše představených 

závěrů, dovolím si ji odcitovat celou. 

„Aby se ve světě mohlo uspořádat nějaký stupeň vědomí, musí 

vzniknout neskutečný svět omylu: bytost věřící na trvalost, 

individuum, atd. Teprve když byl ustanoven imaginární svět 

odporující absolutnímu toku, může být na tomto základě něco 

poznáno, – dokonce může být nahlédnut základní omyl 

[Grundirrthum], na němž se vše zakládá (neboť nechává vyvstat 

[denken – myslet, činit myslitelnými, pozn. TH] protiklady) – 

avšak tento omyl [„tento náhled“, tedy „závěr, že jde o omyl“, 

pozn. TH] nemůže být nepopřen životem: poslední pravda toku 

                                           
386 RČ 507, s. 214–215.  
387 MDZ 4, s. 11. 
388 RV 324, s. 170 
389 Proto také „pravda“ nemůže být chápána jako „božská“, metafyzická hodnota. Její hodnotu 

je třeba nově stanovit pouze ve vztahu k člověku (tedy jeho omyly založené povaze), jinak 

není pro člověka ničím a vášeň poznání je vášní pro nic, vůlí k smrti – nihilismem. 
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věcí se nesnese s přivtělením, naše orgány (k životu) jsou 

uzpůsobeny omylu. Tak vzniká v mudrci životní rozpor a jeho 

poslední rozhodnutí; jeho pud k poznání v sobě nese jako 

podmínku víru v omyl [Irrthum] a život. 

Život je podmínkou poznání. Bludy [Irren] jsou podmínkou 

života, a sice nejhlubší základní bludy. Vědět o bludu jej vůbec 

neruší! Na tom není nic hořkého! 

Musíme blud milovat a pečovat o něj, je mateřským lůnem 

poznání. Umění jako péče o klam [Pflege des Wahnes] – náš 

kult.  

Kvůli poznání milovat a prohlubovat život, kvůli životu bludy 

a klamy [Irren und Wähnen] milovat a prohlubovat. Dát bytí 

estetický význam, s jeho pomocí rozšiřovat náš vkus 

[Geschmack], je základní podmínkou veškeré vášně poznání.  

Tak odhalujeme také zde noc a den jako naše životní podmínky: 

chtít poznání [Erkenntniss-wollen] a chtít blud [Irren-wollen] 

jsou odliv a příliv. Ovládnout jeden absolutně znamená pro 

člověka smrt; a zároveň schopnost.“390 

 

Povšimněme si přitom zvláštního pohybu vůle ke klamům 

[Wahn] a bludům [Irren] na jedné straně a k poznání [Erkentniss] 

(tedy k pravdě) na straně druhé, jež jsou Nietzschem přirovnány 

k přílivu a odlivu. Ne náhodou nápadně připomíná pohyb šílenství 

a víry (obvykle v podobě morálky) z minulé kapitoly. Připomeňme 

si německé výrazy, jimiž Nietzsche nejčastěji označuje šílenství: 

Irrsinn a Wahnsinn. Když si vedle toho postavíme umělecký, tedy 

                                           
390 „Damit es irgend einen Grad von Bewußtsein in der Welt geben könne, mußte eine 

unwirkliche Welt des Irrthums — entstehen: Wesen mit dem Glauben an Beharrendes an 

Individuen usw. Erst nachdem ein imaginäre Gegenwelt im Widerspruch zum absoluten Flusse 

entstanden war, konnte auf dieser Grundlage etwas erkannt werden — ja zuletzt kann der 

Grundirrthum eingesehn werden worauf alles beruht (weil sich Gegensätze denken lassen) — 

doch kann dieser Irrthum nicht anders als mit dem Leben vernichtet werden: die letzte 

Wahrheit vom Fluß der Dinge verträgt die Einverleibung nicht, unsere Organe (zum Leben) 

sind auf den Irrthum eingerichtet. So entsteht im Weisen der Widerspruch des Lebens und 

seiner letzten Entscheidungen; sein Trieb zur Erkenntniß hat den Glauben an den Irrthum und 

das Leben darin zur Voraussetzung.  

Leben ist die Bedingung des Erkennens. Irren die Bedingung des Lebens und zwar im tiefsten 

Grunde Irren. Wissen um das Irren hebt es nicht auf! Das ist nichts Bitteres! Wir müssen das 

Irren lieben und pflegen, es ist der Mutterschooß des Erkennens. Die Kunst als die Pflege des 

Wahnes — unser Cultus. 

Um des Erkennens willen das Leben lieben und fördern, um des Lebens willen das Irren 

Wähnen lieben und födern. Dem Dasein eine ästhetische Bedeutung geben, unseren 

Geschmack an ihm mehren, ist Grundbedingung aller Leidenschaft der Erkenntniß. 

So entdecken wir auch hier eine Nacht und einen Tag als Lebensbedingung für uns: Erkennen-

wollen und Irren-wollen sind Ebbe und Fluth. Herrscht eines absolut, so geht der Mensch zu 

Grunde; und zugleich die Fähigkeit.“NF 1881, 11[162]. 
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estetický význam bytí, jenž je důsledkem prohlubování bludů 

[Irren] a klamů [Wahnen], který rozšiřuje náš vkus či chuť [obojí 

Geschmack], je nasnadě, že máme co do činění se srovnatelným 

principem šílenství, které přeci v dějinách lidstva vystupuje jako 

princip destruktivní a nebezpečný. Dynamickou protiváhou takové 

estetické „vůle ke klamu“ je zde poznání jakožto „vůle k pravdě“, 

která naopak „bytí“ jakoby ustaluje, činí předvídatelným a stálým 

(přičemž na běhu světa nic stálého není – právě v tom spočívá 

základní omyl). Zkázňuje, zpomaluje, činí vážným. Činí to, co jsme 

si ve čtvrté kapitole ukázali jako pohyb víry a ve druhé jako princip 

morálky. Takto před námi opět vystupují zdánlivé protiklady, jež 

jsou však ve skutečnosti nerozlučně propojeny svým vzájemným 

působením: pravda a nepravda (omyl), víra a šílenství.391 

Povšimněme si přitom jejich arbitrární povahy – stejně jako 

můžeme nejhlubší omyl označit za pravdu a naopak, lze totéž 

provádět s šílenstvím a vírou (morákou). Našli bychom 

nepochybně celou řadu dalších dichotomií – příkladem budiž 

bezpečnost a nebezpečnost či svoboda a nesvoboda a, samozřejmě, 

dobro a zlo. Konečným kritériem hodnocení nikde není absolutní 

správnost a nesprávnost, ale sám život, jenž je vůlí k moci. Tím se 

vracíme k základní otázce této kapitoly: proč bychom měli chtít 

„být sami svými experimenty a pokusnými zvířaty“,392 či 

„přípravnými lidmi“ z proslulého aforismu 283 Radostné vědy? 

Protože dle Nietzscheho lidstvo po smrti boha stojí na 

křižovatce, kde se nabízí dva základní směry: první směřuje 

                                           
391 Stejným mechanismem je například protipohyb vzájemně se podmiňujícího a utvářejícího 

Ich a Selbst ze třetí kapitoly. 
392 RV 319, s. 169. 
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k „zestejnění a zezvířečtění člověka“, k morálce, ke stádu, druhá 

k povznesení a osvobození člověka. První je cestou ke stádnímu 

zvířeti, druhá k nadčlověku. Člověk upadlý, malý, zkrocený, 

stádní…  nevzbuzuje strach, ale ani úctu a lásku – pouze zhnusení, 

omrzelost, únavu. Znavenost člověka sebou samým, znavenost 

životem, nihilismus. 

„Neboť je tomu takto: naše největší nebezpečí se skrývá ve 

zmenšení a zestejnění evropského člověka, ten pohled totiž 

unavuje… Nevidíme dnes nic, co chce být větší, tušíme, že ještě 

stále pokračuje pokles […] spolu se strachem z člověka jsme 

přišli i o lásku k němu, o úctu před ním, o naději v něj. Pohled 

na člověka už jen unavuje – co je dnes nihilismus, ne-li právě 

tohle?... Jsme znaveni člověkem…“393 

 

Překonat staré způsoby hodnocení, překonat to, co člověka 

transformovalo do této pro Nietzscheho žalostné opovrženíhodné 

podoby – o to se nelze pokusit odjinud než z lidské, tedy bytostně 

morální pozice. V předmluvě Ranních červánků Nietzsche sám 

poukazuje na tento rozpor své knihy a svého myšlení, o němž již 

víme: vypovědět důvěru morálce lze pouze z morálnosti. Je třeba 

předem vyslovit důvěru rozumu, jenž je předpokladem relevance 

soudů. Každá důvěra je morálním jevem.394 Morální hodnoty 

v podobě závazného „Musíš!“ [Du sollst!] k člověku stále 

promlouvají a, jak vidno, alespoň ty „nejzákladnější“ je třeba 

poslouchat, aby byl vůbec nějaký experiment možný. 

„[J]eště i my posloucháme onen přísný zákon nad sebou, – a 

toto je poslední morálka, kterou i my ještě slyšíme, se kterou i 

my ještě umíme žít, zde, pokud vůbec někde, jsme i my ještě 

lidmi svědomí: neboť nechceme zase zpátky tam, kde se nám to 

jeví přežité a zpuchřelé, do něčeho ‚nevěrohodného‘, ať už se 

tomu říká bůh, ctnost, pravda, spravedlnost, láska k bližnímu; 

                                           
393 GM I 12, s. 33–34. 
394 RČ Předmluva 4, s. 10–11. Mějme přitom na paměti výše řečené, tedy že jakékoli 

rozhodnutí není pro člověka čistě svobodným aktem volby – při každém souzení je ve hře celá 

řada nevědomých sil. 
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že si zakazujeme jakékoli lživé mosty ke starým ideálům; že 

jsme od základu nepřáteli všeho, co by v nás chtělo 

prostředkovat a směšovat […] nepřáteli, v krátkosti, celého 

evropského femininismu (nebo idealismu, slyšíte-li to raději), 

který věčně ‚přitahuje‘ a věčně právě tím ‚stahuje dolů‘:“395 

 

Věřím, že k celkovému obrazu povahy nietzscheovského 

experimentu nejlépe dospějeme za pomoci podobenství, v němž 

využijeme celou řadu metafor používaných samotným Nietzschem. 

Vydejme se tedy na malou návštěvu zvláštní psychiatrické léčebny. 

Opustit blázinec 

Představme si člověka narozeného a vychovaného 

v prostředí psychiatrické léčebny na ostrově. Její ředitel, kterého 

mimochodem nikdy nikdo neviděl, prý nedávno zemřel. Stejně tak 

postupně zmizeli i původní lékaři a ostatní personál. Na ostrově 

vlastně zůstali jen pacienti, kteří nadále udržují blázinec v chodu. 

Náš hrdina si od narození přivykl dodržování řádu a konzumaci celé 

řady psychofarmak – ta zde užívají bez výjimky všichni, neboť 

tlumí bolest a zajišťují „duševní zdraví“. Od pacientů, kteří mají na 

starosti zásobování, ví, že existují i jiné podobné ostrovní blázince, 

kde mají mírně odlišný denní režim a užívají také trochu jiné léky, 

ale stejně jako oni ve značných dávkách. Všichni lidé již dávno 

uvykli svým blázincům a především svým lékům, takže není třeba 

hlídat, že by někdo utekl. Všeobecně se přeci ví, že lidé své léky 

nezbytně potřebují ke kvalitnímu životu – a ty dostanou právě v 

léčebně.  

V našem blázinci se lékaři stávají ti pacienti, kteří se zdají 

být nejzdravější. Ti pak také nejpřísněji dohlíží na správnou 

                                           
395 Tamtéž, s. 11. 
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medikaci a dodržování řádu. Dohled je však všeobecný, neboť se 

na základě dřívějších zkušeností dobře ví, co znamená porušení 

pravidel. Pacienti, kteří z nějakého důvodu neužívali své léky ve 

správných dávkách, ohrožovali své okolí, trpěli abstinenčními 

příznaky a značnými bolestmi (tak se to alespoň povídá).  Bylo 

proto nezbytné rychle je „pro jejich dobro“ vyléčit, tedy uvést do 

„normálního stavu“. Nikdo tak nepochybuje o tom, že přestat užívat 

léky je krajně nebezpečné. Proč by někdo měl chtít, aby u něj 

propuklo šílenství?! V případě, že se u většího množství pacientů 

objeví náznaky porušování řádu či jiné nežádoucí symptomy, 

přidají se další léky, některé jsou příležitostně nahrazeny jinými. 

Hlavní hrdina našeho příběhu patří k vnímavějším, zajímá se 

o chod blázince i užívané léky. Má všechny předpoklady k tomu, 

aby byl dobrým lékařem. Jenže jednoho dne se stane něco 

zvláštního. Zřejmě v důsledku svého zvyku pozorně sledovat chod 

blázince si všimne, že jeho spolupacienti jsou velmi otupělí, laxní 

a působí nezdravě. Položí si přitom zásadní otázku, zda to nemůže 

být právě působením užívaných léků. Následné otázky na sebe 

nenechají dlouho čekat. Proč vlastně užíváme tolik léků? K čemu 

jsou? Nebylo by nám lépe, kdybychom alespoň některé vysadili? 

Nejsou nakonec jejich vedlejší účinky škodlivější než bez nich 

propuknuvší duševní choroba? 

Na své otázky se rozhodne hledat odpovědi tak, že začne své 

léky zkoumat. Jelikož však nemá k dispozici žádné laboratorní 

vybavení, je jediným způsobem je testovat na sobě účinky 

změněného dávkování. Jeho cítění se tím zásadně mění: střídavě 

pociťuje silnou bolest a úzkost, jindy zažívá radost, jíž dosud 
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nepoznal. Ostatní pacienti si brzy povšimnou změn v jeho chování, 

jež provází jeho psychický stav. Mnozí se jej proto snaží přesvědčit, 

aby zanechal tohoto nesmyslného hazardování se svým zdravím. 

Ve změnách jeho chování vidí pouze symptomy choroby, kterou 

přeci mají všichni. Co když se u něj v důsledku jeho svévolného 

odmítání řádné léčby nakonec projeví agresivní chování a ohrozí 

ostatní? A co hůře: co kdyby si jeho počínání vzali za vzor někteří 

další nezodpovědní pacienti? Rozhodnutí ústavu je jasné: našeho 

hrdinu je třeba přimět k tomu, aby dodržoval své dávky léků. Jeho 

drobná porušení řádu je navíc třeba jednoznačně odsoudit: ten je 

totiž třeba dodržovat v zájmu všech.  

Hrdinův stav však je již proměněn. On totiž zjistil, že je mu 

bez některých léků mnohem lépe. Vidí věci, které dosud neviděl, 

protože přestal mžourat, jeho mysl se s každým snížením dávky 

jakoby projasňuje. Ovšemže cítí silnou bolest, trápí ho, že mu nikdo 

nerozumí jako dříve a trpí silnými abstinenčními příznaky. Ostatní 

jej mají za blázna, on je však vidí jako společenství lidí závislých 

na otupujících prostředcích. Postupně mu dochází, že on chce něco 

jiného než většina ostatních – již pro něj není bezbolestné cesty zpět 

k původní léčbě. Již prohlédl, že velká část domnělých léků jsou ve 

skutečnosti pouze lákavé a návykové jedy. Jeho snaha varovat před 

jeho účinky ostatní je marná – pro ně není nebezpečím jed, ale náš 

hrdina. Po bezvýsledných výměnách názorů náš hrdina shledává, 

že jeho další pobyt v blázinci je v jeho současném stavu 

neudržitelný. Zejména lékaři, zvyklí nejhlasitěji mluvit za ostatní 

pacienty s ním již ztratili trpělivost. Buď bude řádně užívat všechny 

předepsané léky, nebo bude vyslán na nebezpečnou cestu na širé 

moře.  
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Tlak na něj je obrovský: kromě výhod společenství přijde i o 

možnost léčby. Drogy, jež po léta užíval, jsou stále lákavé. Na 

druhou stranu však již ví, co činí jemu i ostatním. Jenže: nemají 

všichni ostatní pravdu? Není skutečně on tím nemocným? Není 

jeho způsob uvažování symptomem choroby, která jej zabije? A 

dokáže vůbec žít mimo blázinec? 

Po dlouhém sebezpytování se nakonec rozhodne a vypraví se 

na moře s provizorními zásobami léků, vody a potravin. Nehledá 

však jiný ostrovní blázinec – to již pro něj není. Možná najde novou 

zemi, kde bude moci žít, možná jej bude někdo následovat, možná 

někoho potká; na druhé straně: možná bez potřebných léků a 

lékařské „péče“ zemře. Samá „možná“. Hlavou se mu honí spousta 

obav a pochybností, ale zároveň mu nikdy nebylo lépe. Mohl nadále 

zůstat v léčebně, relativně v bezpečí, v jistotě, bez bolesti. Ale toto 

bezpečí je pro něj již vykoupeno příliš draze. Není cesty zpět. 

Naším blázincem je morální společenství, řádem je morální 

jednání a psychofarmaky jsou hodnoty, které usnadňují a umožňují 

vidět svět ve „stádní perspektivě“. Povšimněme si přitom, že naše 

smyšlená léčebna musela mít velmi podivný řád, aby bylo hlavnímu 

hrdinovi (reprezentujícím ducha) vůbec umožněno nahlédnout, že 

na jeho „lécích“ něco není v pořádku. Personálem jsou sami 

pacienti, chod blázince udržuje spíše přesvědčení o potřebnosti 

léčby než restriktivní moc. Ředitel blázince (bůh) zemřel a spolu 

s ním rozhodující autorita. Přesto je řád stanovený původními lékaři 

(kněžími, kteří byli ovšem také „nemocní“) v určité míře udržován. 

Jednoduše proto, že se v minulosti do jisté míry osvědčil. Stejně tak 

se osvědčily morální hodnoty jakožto léky bránící propuknutí 
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chaosu v podobě masového šílenství. Je bezpečnější udržovat sebe 

i ostatní lidi pod kontrolou – a přesně to činí morálka. 

Náš hrdina žije ve stále organizovaném, ale také poněkud 

uvolněnějším společenství. Díky tomu je mu také poskytnuta jistá 

základní volnost, jíž by v běžně fungující léčebně neměl. Zde jde o 

základní pocit individuální „svobody“. Podobně nezbytný byl 

důkladný zájem o chod blázince a o užívané léky. Jednoduché 

odmítnutí všech morálních hodnot znamená nepochybně šílenství – 

v tomto případě jistou smrt ducha. Jednotlivé hodnoty je třeba 

podrobit zkoumání a nesmírně pečlivě vybírat, které jsou prospěšné 

a které škodí. Podobně jako u léků však není v lidských silách 

dohlédnout dlouhodobé důsledky vysazení některých z nich, nebo 

jejich nahrazení jinými (tam hovoříme o kontraindikaci), je 

prakticky nemožné předem určit, které omyly lze nahradit kousky 

pravdy, či jak budou tyto kousky pravdy v celém systému omylů 

působit. Proto je náš nietzscheovský experiment nebezpečný. 

Možnost vyslovit svá (tedy: vycházející z individua) Ne a 

Ano – tedy stanovit vlastní, na společenství (stádu), tedy na morálce 

nezávislé, ale přesto závazně pravdivé, způsoby hodnocení je 

konečným cílem experimentu – osvobození poznávajícího ducha. 

K tomu však vede nesmírně dlouhá, mnoho staletí a mnoho 

generací trvající cesta. Jde o nesmírně dlouhý proces transformace 

lidské přirozenosti, který nelze urychlit. 

„Jestliže má nějaká změna působit co možná do hloubky, 

podávejme prostředek v nejmenších dávkách, avšak bez 

přestání po dlouhá časová údobí! Co velkého lze udělat naráz! 

Proto se také vystříháme toho, abychom stav morálky, jemuž 

jsme uvykli, překotně a násilím zaměnili novým hodnocením 

věcí, – ne, my v něm chceme ještě dlouho, dlouho žít dál – 

dokud, zřejmě velmi pozdě, si neuvědomíme, že v nás nové 
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hodnocení převládlo a že jeho malé dávky, na něž si musíme 

zvykat od nynějška, v nás založily novou přirozenost.“396  

 

Zdá se, že postup definitivního opuštění blázince naším 

smyšleným hrdinou, by byl pro Nietzscheho v době, kdy píše Ranní 

červánky, postupem příliš radikálním. V aforismu 531 hovoří o 

poustevnicko-družném [einsiedlerisch-gesellig] životu člověka, 

tedy o jakémsi střídavém pobývání v samotě a životu v morálním 

společenství. V prvních čtyřech knihách Radostné vědy samota, 

jakožto pobývání ducha mimo morální společenství, nabývá na 

významu, aniž by se však měnil poustevnicko-družný „pobyt“ 

člověka v lidském světě. K poustevnickému aspektu se pouze 

přesouvá důraz.397 Povšimněme si například zmíněného aforismu 

283: kdo jsou „přípravní lidé“? 

„[L]idé, kteří dokážou být spokojení a stálí, mlčky, osaměle, 

odhodlaně, v neviditelné činnosti: lidé, kteří mají niterný sklon 

hledat ve věcech to, co je v nich třeba překonat […] ohroženější 

lidé, plodnější lidé, šťastnější lidé! Neboť, věřte mi! – tajemství, 

jak sklidit největší plody a největší požitek z bytí, zní: žít 

nebezpečně! […] Záhy pomine čas, kdy vám smělo stačit žít 

skrytě jako plaší jeleni v lesích!“398 

 

Důraz se zde přesouvá k duchovní činnosti mimo stádo, 

činnosti skryté, podzemní, neviditelné, nesdělované, aby se v plné 

síle projevil v Zarathustrovi, kde se ukazuje motiv samoty jako 

klíčový.399 Morální společenství, tedy náš „blázinec“, se zde 

                                           
396  RČ 534, s. 221. 
397 Jako varování před přílišným lpěním na samotě a vlastní nezávislosti je třeba číst například 

§41 knihy Mimo dobro a zlo: „Neulpět na vlastním odpoutání, na oné rozkoši z dálky a cizoty, 

zakoušené ptákem, jenž letí stále výše, aby toho viděl stále více pod sebou: – nebezpečí 

letícího.“ MDZ 41, s. 45. 
398 RV 283, s. 149–150. Zvýraznění TH. 
399 Motiv samoty podrobně zkoumám ve své studii Samota, osamělost a touha obdarovávat, 

Filosofický časopis – mimořádné číslo 2/2018 (roč. 66), s. 59–71. Zde pouze zkratkovitě 

naznačené závěry vykazuji tam. 
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ukazuje jako trh, jenž se hemží herci a jedovatými mouchami – 

v našem podobenství „lékaři“ a „řadovými pacienty“, je pro 

tvůrčího v mnoha ohledech nebezpečný.400 Stádo a jeho pastýři 

nenávidí Zarathustru a každého tvůrčího,401 navíc je pobyt ve stádu 

naprosto zbytečný, pokud jde o možnost změny poměrů. Nemá 

smysl nadávat na poměry a snažit se je měnit, měnit lze pouze sebe 

– a toho lze dosáhnout pouze tak, že budeme míjeti to, co již 

nemůžeme milovat.402 Zde se, dle mého názoru, ukazuje trojí: 

předně Nietzchův postoj amor fati, spočívající v přitakání nutnému 

a nevyhnutelnému – míjení zde znamená „odvrácený pohled, jenž 

je jedinou negací“ – odvrácený pohled je totiž způsobem „míjení“ 

(1),403 ve zdůraznění motivu samoty se projevuje tatáž změna 

„dominantní perspektivy“ související s objevivším se motivem 

nadčlověka, již jsem představil ve druhé kapitole (2);404 a 

především se zde konkretizuje průběh nietzscheovského 

experimentu, jež spočívá v pěstování vkusu [Geschmack] (3). 

 U tohoto třetího bodu se musíme na chvíli zastavit. 

Připomeňme si, že vkus je pro Nietzscheho vystupňovaným 

instinktem a instinkty jsou přivtělenými soudy. A právě zde se 

ukazuje zásadní role přísnou vědou vycvičeného intelektu. Pouze 

vycvičený, metodicky pracující intelekt může plodit pravdivé 

soudy, a to navzdory jeho původním instinktivním sklonům 

k soudům morálním, tedy namířeným proti individuu – moralitě 

                                           
400 Srov. Zarathustra I., O mouchách na trhu, s. 45–47.  
401 „Nenávidí tě dobří a spravedliví a jmenují tě svým nepřítelem a povrhovatelem; nenávidí 

tě věřící pravé víry a jmenují tě nebezpečím pro dav.“ Zarathustra I., Zarathustrova předmluva 

8, s. 17.  
402 Srov. Zarathustra III, Co třeba míjeti, s. 148–151.  
403 RV 276, s. 145. 
404 Podkapitola Individualita a stádo. 
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jako stádnímu instinktu v jednotlivci. Teprve zde se ukazuje 

historický význam, potřebnost, ba nezbytnost asketického ideálu: 

„Měli bychom nakonec, právě jakožto lidé poznání, být v jistém 

smyslu vděčni za takovéto rezolutní převracení navyklých 

perspektiv a běžných soudů, v němž se duch tak dlouho a 

zdánlivě zločinně a zbytečně bouřil proti sobě: vidět tímto 

způsobem jednou jinak, chtít vidět jinak – to je nemalá 

zkázněnost a příprava intelektu na budoucí ‚objektivnost‘, – 

objektivnost chápanou nikoli jako ‚nezaujaté nazírání‘ (protože 

to je nemyslitelný a nesmyslný pojem), nýbrž jako schopnost 

mít v moci svá ‚pro‘ a ‚proti‘, umět je opouštět a opět 

zastávat“405 

 

Pouze díky tomu, že se lidský duch v minulosti 

prostřednictvím krutosti vůči sobě vycvičil ve schopnosti vidět 

jinak, než velí dosavadní instinkty, mohl vzniknout onen 

rozhodující boj, mohl být vůbec nahlédnut nový úkol „přivtělit si 

pravdu“ – to vše proto, že bylo zpochybněno původní naprosto 

automatizované způsoby souzení a byly vyvinuty metody, jak staré 

instinkty efektivně potlačovat. Jako u každého cvičiště je i zde zcela 

lhostejné, že nemá žádný jiný účel než výcvik; a stejně lhostejné je, 

že nikdy nebylo považováno za cvičiště, ale dějiště vášnivých sporů 

o nepodstatnější otázky celého lidstva a světa. I pokud byly 

„vášněmi pro nic“, nebyly zbytečné.406 

Přivtělit si vědění tak znamená proměnit člověka tak, aby 

jeho intelekt zcela automaticky (instinktivně) rozlišoval pravdu a 

omyl, a aby člověk měl na pravdu čím dál tím větší chuť 

[Geschmack], zatímco omyly, především pak lži, by se mu v této 

gastronomické metafoře čím dál tím více „hnusily“. O tom, že je 

                                           
405 GM III 12, s. 105–106. 
406 „A nebyly všechny velké vášně lidstva dosud takovými vášněmi pro nic? A všechna jejich 

slavnostnost - oslavováním ničeho?“ RČ 474, s. 204. 
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tomu dosud naopak, svědčí náročnost vědeckého výcviku – poctivý 

poznávající musí jít „proti svému srdci“. 

„Veškerá psychologie uvízla dosud vždy na morálních 

předsudcích a obavách: neodvážila se hloubky. […] Opravdová 

fyzio-psychologie musí zápasit s nevědomým odporem v srdci 

badatele, má ‚srdce‘ proti sobě“.407  

 

Přistupovat k sobě samému a ke světu s podezřívavostí a 

nedůvěrou ke všem „automatickým“ soudům, důkladně prošetřit 

vše, co se nám nabízí, volit svá pro a proti s krajní uvážlivostí, 

nedůvěřovat obecným pravdám, překonat tíhu své doby, překonat 

svou vlastní ješitnost a pýchu, stát se skutečným dědicem celé 

historie lidstva odpovědným za jeho budoucí vývoj, být pro většinu 

lidí nesrozumitelným, osamělým, ale ani navzdory tomu 

nepodléhat morálním svodům, učit se odmítat to nejlákavější a 

nejpřirozenější, být krutý vůči sobě, svůj život chápat jako 

prostředek poznání, při tom všem nepodléhat zhnusení, pohrdání a 

jiným formám všude číhajícího nihilismu – milovat život včetně 

jeho četných „zlých“ aspektů… To vše s nejasnou vidinou smyslu 

v budoucnosti, jíž se nedožijeme a nejistotou, zda je náš postup 

oprávněný a zda své „štěstí“ neobětujeme zbytečně. Takový je 

nietzscheovský experiment. 

Člověk by měl být nepochybně schopen opustit svůj 

blázinec. Stejně tak je však dle Nietzscheho zřejmě třeba, aby toto 

opuštění nebylo definitivní a konečné, jak tomu bylo u našeho 

hrdiny. Jakkoli je totiž toto opuštění určitým cílem a mnohé pasáže 

Nietzscheho díla lze, dle mého názoru nepřesně, číst jako pobídky 

k němu, člověk dosud není ke konečnému překonání morálky 

                                           
407 MDZ 23, s. 28. 
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v sobě připraven a jakožto člověk zřejmě ani nebude - mějme na 

paměti, že nedisponujeme jinými než morálními prostředky 

poznání: rozum, logika, jazyk, vědomí, potažmo věda – u všech 

jsme si již ukázali jejich morální povahu. V nikoli poslední, ale v 

první řadě je zde život, jenž musí být zachován jakožto podmínka. 

Je třeba nabýt lehkosti, umět se odpoutat od morálních zásad, 

abychom je mohli vůbec zahlédnout. Takové odpoutání by však 

mělo mít spíše podobu výprav do vzdálených neprobádaných 

končin než definitivního opuštění. Jakkoli se nám totiž morálka 

může v důsledku našeho poznání přestat líbit, zůstáváme na ni 

existenčně závislí. 

„Je třeba umět se uchovat: toť nejsilnější zkouška 

nezávislosti.“408 

 

Jaký anti-nietzscheovský výrok! Srovnejme jej 

se Zarathustrovou promluvou na tržišti: 

„Miluji toho, kdo žije, aby poznával, a kdo chce poznávati, aby 

jednou živ byl nadčlověk. A tak chce svému zániku. 

[…] 

Miluji toho, čí duše se marnotratně rozdává, toho, kdo nechce 

díku a nevrací: neb obdarovává stále a nechce se uchovati.“409 

 

Tvrdím, že ani v tomto případě nejde o to, že by Nietzsche 

přehodnotil své stanovisko k sebezáchově. Zarathustrovu promluvu 

je třeba číst jako výzvu k odvaze – k maximě „žít nebezpečně!“, 

nebát se rizika, být válečníkem, dobyvatelem, ničitelem starých 

hodnot, nikoli nihilistickým sebevrahem. Sice nebezpečně, ale stále 

žít! Stejně jako se zdatný válečník vystavuje více než jiní riziku 

zranění či smrti, ale zdatný je proto, že četné bitvy přežívá – dovede 

                                           
408 MDZ 41, s. 45. 
409 Zarathustra I, Zarathustrova předmluva 4, s. 13 (zvýraznění TH). 
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tedy žít nebezpečí navzdory, je i nietzscheovský „svobodný duch“ 

analogií člověka odvážného, riskujícího, ale živého. Život má 

jakožto prostředek a podmínka poznání pro všechny poznávající 

vždy nakonec „přednost“ před samotným poznáním, jakoukoli 

„nezávislostí“ a „svobodou“. Nikoli však proto, že bychom si jej 

směli cenit více než svobody či poznání. Mimo život, tedy mimo 

vůli k moci, totiž není nic – je o sobě neocenitelný a nehodnotitelný. 

„Soudy, hodnotící soudy o životě, pro, nebo proti, nemohou být 

koneckonců nikdy pravdivé: mají hodnotu jen jako symptomy 

a jen jako symptomy připadají v úvahu – o sobě jsou takové 

soudy hloupostmi. Je třeba jimi protáhnout prsty a pokusit se 

uchopit onu úžasnou finesu, že hodnota života nemůže být 

oceněna.“410 

 

S životem končí vše, bez života tedy samozřejmě není možný 

žádný, natož pak svobodnější člověk. Jsou-li tedy naše přivtělené 

omyly podmínkou života, nelze je jednoduše nahradit pravdou. 

Proto je třeba milovat nejen pravdu, ale i omyl – o obojí pečovat, 

obojí rozvíjet. 

Svobodný duch 

Druhá hlava spisu Mimo dobro a zlo, nazvaná shodně jako 

tato podkapitola, začíná aforismem 24, jehož obsah nám umožňuje 

volně navázat na předcházející výklad, neboť v něm Nietzsche plně 

objasňuje význam omylů: činí lidský svět „světlým a svobodným a 

lehkým a jednoduchým.“411 To je pozoruhodné také proto, že 

druhou a třetí vlastnost jsme doposud spojovali s poznáním a „vůlí 

k pravdě“. Nenechme se však zmást víceznačností užitých pojmů: 

německé adjektivum hell zde totiž významově lépe odpovídá 

                                           
410 „[H]ell und frei und leicht und einfach“ SB, Problém Sokratův 2, s. 28. 
411 MDZ 24, s. 30. 
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výrazu „jasný“, frei znamená „volný“ (ve smyslu „libovolný“ či 

„nevázaný“), leicht je „lehký“ ve smyslu „snadný“. Předešlé závěry 

spojující poznání s „vycvičeným“ a v tomto smyslu rozhodně nikoli 

libovolně užívaným intelektem se tím tedy neruší, i když volba 

Nietzschem užitých slov (jejichž vícečetné významy v češtině i 

němčině si v zásadě odpovídají) zde nepostrádá zajímavosti a 

vzhledem k jeho deklarovanému postoji k protikladům možná ani 

významu. Nietzsche každopádně dále v několika větách vlastně 

shrnuje to, co již známe z naší čtvrté kapitoly: 

„Jak se nám podařilo otevřít smyslům cestu ke všemu 

povrchnímu a svému myšlení vnuknout božskou touhu po 

rozpustilých skocích a svévolných zkratech! – jak jsme si od 

samého počátku dokázali uchovat nevědomost, abychom mohli 

užívat stěží pochopitelné svobody, nerozvážnosti, neopatrnosti, 

srdnatosti, radosti ze života, ano života samého! A teprve na 

tomto nyní už pevném a žulovém základu nevědomosti se směla 

dosud tyčit věda, vůle k vědění na základech mnohem mocnější 

vůle, vůle k ne-vědění, k nejistotě, nepravdě! Nikoli jako její 

protiklad, nýbrž – jako její zjemnění!“412 

 

Co zde Nietzsche tvrdí je pro naše zkoumání naprosto 

zásadní: celý lidský svět – tedy vše kolem nás, je námi vytvořeným 

„uměleckým dílem“, překroucením a zjednodušením reality za 

účelem zpřístupnění a „obyvatelnosti“; „žulovým základem“ 

našeho světa je nevědomost, omyl, výsledek činnosti lidské „vůle 

ke klamu“, přičemž naposledy se objevivší „vůle k pravdě“ (zde, 

možná přesněji: „vůle k vědění“) není protikladem „vůle ke 

klamu“, ale jejím zjemněním, oslabením působnosti. Přestože již 

máme dostatek informací, abychom mohli učinit předběžné závěry 

o povaze vědy a vědeckého zkoumání člověka, ponecháme si je do 

příští kapitoly. Místo toho se zaměříme na výše pouze nenápadně 

                                           
412 Tamtéž. 
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naznačenou, ale naprosto zásadní funkci „vůle ke klamu“, kterou 

považuji za další důvod, proč máme dle Nietzscheho pečovat o své 

omyly: naše „vůle ke klamu“ rozšiřuje náš svět tím, že nám 

zpřístupňuje nepřístupné. Tím, že zjednodušuje a karikuje námi 

jinak nepostihnutelnou skutečnost – polidšťuje ji. 

Vzpomeňme v této souvislosti opět na problém přivtělení a 

Chavalkou představené gastronomické metafory. Zdaleka ne vše, 

s čím se ve svém životě setkáváme, se může stát naši „duševní 

stravou“ – přesněji řečeno: bez našich základních přivtělených 

způsobů hodnocení bychom nepoznávali vůbec nic. Intelekt je však 

schopen pozoruhodných kousků: umíme skutečnost deformovat 

tak, aby pro nás stravitelná byla. Během historie lidstva jsme právě 

a pouze díky naší schopnosti karikovat a utvářet svou, skutečnosti 

neodpovídající „realitu“, dokázali vybudovat díky stále se 

rozvíjejícímu rozumu celý náš „poznatelný“ svět tím, že jsme si 

přivtělovali – doslova jsme požírali, trávili a vstřebávali – jednu 

karikaturu skutečnosti za druhou, což bychom bez „trávicí 

soustavy“ v podobě „poznávajícího“, a hlavně tvořivého lidského 

ducha nikdy nedokázali. Pouze díky naší vůli ke klamu se lidský 

svět stal tak rozmanitým a zajímavým. 

„[T]ak podivuhodně pestrým, hrozným, významuplným, 

oduševnělým, ano, vskutku nabyl barvy – jenže koloristy jsme 

byli my: lidský intelekt umožnil zjevu se jevit a vnesl do věci 

své mylné základní představy.“413 

 

Je to náš tvořivý – a v tomto smyslu klamající – intelekt, 

který nám umožňuje uchopovat i to, co bychom uchopit nedokázali. 

Právě touto jeho činností je naprosto temná a nepřístupná 

                                           
413 LPL I 16, s. 27. 
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skutečnost „osvětlována“. Je přitom naprosto lhostejné, že jsou 

„jevy“ v tomto světle viděny nesprávně a nedostatečně – podstatné 

je, že jsou vidět alespoň nějak, mohou se tedy stát problémem. A 

teprve zde, vždy jakoby o krok pozadu, může přijít ke slovu „vůle 

k pravdě“, jež tuto tvořivou činnost intelektu mírní a krotí. Brání 

intelektu, aby si vymýšlel příliš, již hotové výmysly podrobuje 

pečlivému kritickému zkoumání – to je ono zjemnění 

[Verfeinerung] primárního klamu, jenž tím však nemizí a při 

každém poznávání zůstává činný! 

Vybaven tímto věděním vstupuje na scénu nietzscheovský 

„svobodný duch“, jenž právě díky této „znalosti“ může a chce být 

v rámci poznání tvořící a radostný, což jsou vlastnosti zcela 

neslučitelné s asketickým ideálem. Svobodný duch životu 

přitakává, nejzazší podobou asketického ideálu (vírou v pravdu) 

formovaný vědec (učenec) život v zájmu poznání upozaďuje, 

„obětuje“. Oba přitom v rámci poznání usilují o pravdu, jejich 

intelekty jsou vycvičeny ke srovnatelné kázni. V čem se odlišují 

nejvíce, jsou jejich ideály a přesvědčení a od nich odvislé potřeby 

– mají odlišnou víru a před sebou jiný úkol. 

„Bylo by omylem považovat právě vysoce vyvinuté a stranou 

se vznášející duchy za zvlášť vhodné k tomu, aby zjišťovali 

spoustu drobných obecných skutečností, sbírali a vtěsnávali do 

závěrů: jsou spíše, jako výjimky, od samého počátku vůči 

‚pravidlům‘ v nepříznivém postavení. Nakonec mají víc na 

práci než jen poznávat – totiž být něčím novým, znamenat něco 

nového, představovat nové hodnoty!“414 

 

„Svobodný duch“ je pro Nietzscheho tvůrčím, „umělcem“, 

filosofem budoucnosti, jehož rozhodně nelze zaměňovat se starými 

                                           
414 MDZ 253, s. 154. 
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metafyziky. Na rozdíl od starých filosofů je jeho poznání přiznaně 

osobní (promítá se do něj zaujetí, vášeň), ale, po vzoru moderní 

vědy, zároveň nad-osobní. Netíhne k idealismu a jeho „věčným 

pravdám“, ale k Zemi, k člověku. Je hrdým dědicem a 

pokračovatelem lidstva; a pouze jako takový se smí zároveň obracet 

k budoucnosti – jakožto „předčasně narozený“, nebezpečně žijící 

„přípravný člověk“. K takovému způsobu života je třeba být něčím 

jiným než učencem. 

„Možná že my filosofové máme dnes k vědění vesměs špatný 

vztah: věda roste a ti nejučenější z nás mají blízko k objevu, že 

vědí příliš málo. Ale bylo by ještě horší, kdyby tomu bylo jinak, 

– kdybychom věděli příliš mnoho; naším úkolem je a zůstává 

především to, abychom nezaměnili sami sebe. My jsme něco 

jiného než učenci: ačkoliv se nelze vyhnout tomu, abychom byli 

mimo jiné i učení.“415 

 

Zde se opět ukazuje „svobodný duch“ jako výjimka, která by 

měla zůstat výjimkou za každých okolností. Není pochyb o tom, že 

věda by jakožto společenství takových „svobodných duchů“ 

nefungovala. Specializovaná věda v dobrém i špatném slova 

smyslu zatěžuje, „křiví“, vyžaduje kázeň, závaznost, zaujetí – 

vzpomeňme na „olověný strop“ každého řemesla.416  Nietzsche dále 

pokračuje v „gastronomickém duchu“: 

„Kolik potravy potřebuje duch k životu, na to neexistuje žádný 

vzorec; je-li však jeho vkus zaměřen na nezávislost, na rychlý 

příchod a odchod, na putování, možná na dobrodružství, na něž 

stačí jen ti nejrychlejší, pak žije raději svobodně o skromné 

stravě než nesvobodně a přecpaný. Nikoli tuk, nýbrž nejvyšší 

pružnost a sílu chce od své výživy dobrý tanečník, – a nevím, 

co by si měl filosofův duch přát víc, než být dobrým 

tanečníkem. Tanec je totiž jeho ideál, též jeho umění, a nakonec 

i jeho jediná zbožnost, jeho ‚bohoslužba‘.“417 

 

                                           
415 RV 381, s. 233. 
416 Viz podkapitolu U oltáře vědy, zejména poznámku 363. 
417 RV 381, s. 233. 
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Jenom tento malý kousek Nietzschova výkladu nám otevírá 

široký interpretační prostor pro mnoho samostatných studií, který 

zde ve snaze o udržení alespoň trochu kompaktního toku textu 

musím přenechat jiným. Dovolím si o nich tedy poreferovat pouze 

telegraficky. Předně se zde v rámci „gastronomické metafory“ opět 

ukazuje klíčová úloha vkusu [Geschmack]. Co duch potřebuje, je 

dáno jeho obecným směrováním – účelem, který si stanovuje. Dále 

je zde souvislost s motivem tance (tanečníka), který se 

v Nietzscheho díle objevuje opravdu hojně, jakožto dionýský motiv, 

v souvislosti s odpoutáním, lehkostí a osvobozením, či létáním.418 

To vše funguje jako protiklady zavázanosti, tíže, nesvobody, 

„přízemnosti“. Vzpomeňme na ducha tíže, jakožto Zarathustrova 

arcinepřítele. 

„Nevinnými věcmi a málo věcmi živen, nedočkavě připraven 

k letu, k odletu – takový já už jsem: jak by tedy něco na mně 

nebylo jako pták! 

A zvláště že jsem sok ducha tíže, to mám od ptáka: a věru, jsem 

jeho arcinepřítel, na život a na smrt!“419 

 

Ještě pozoruhodnější je pak v této souvislosti závěr 

Zarathustrovy promluvy O čtení a psaní: 

„Jen v toho boha bych věřil, který by uměl tančit. 

A když jsem viděl svého ďábla, shledal jsem ho vážným, 

důkladným, hlubokým, slavnostním: byl to duch tíže – jím 

padají všechny věci. 

Nikoli hněvem, leč smíchem se zabíjí. Vzhůru, zabme ducha 

tíže! 

Naučil jsem se chodit: od té doby se nebráním v běhu. Naučil 

jsem se létat: od té doby nechci býti teprve strkán, mám-li se 

hnouti. 

                                           
418 Tanečníkova chůze se vyznačuje lehkostí – jako tanečník si dle slov poustevníka vykračuje 

Zarathustra při svém prvním sestupu zpět do údolí. Zarathustra I, Zarathustrova předmluva 2, 

s. 10.  
419 Zarathustra III, O duchu tíže, s. 161–162. 
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Teď jsem lehký, teď letím, teď sebe zřím pod sebou, teď bůh 

mým nitrem tančí.“420 

 

Jak řečeno: řadu v této souvislosti vyvstávajících otázek 

ponechávám stranou. Pro naše účely je zde důležité pouze to, že se 

zde opět ukazuje „lehkost“ jakožto „volnost“ jako žádoucí stav 

„ducha“, který má být „svobodný“. Kumulace poznatků, jež 

přísluší odborníkům, se zde ukazuje jako cosi zatěžujícího a pro 

„svobodného ducha“ nepříslušného a nevhodného. Skoro se zdá, že 

je pro „svobodného ducha“ žádoucí pouze jakási povrchní znalost 

– bylo by přeci nevhodné „vědět příliš mnoho“. Navíc se zde opět 

vrací otázky z úvodu této podkapitoly: je zde přeci vyzdvihována 

„lehkost“, „volnost“ a „hravost“, tedy to, čím jsme výše definovali 

„vůli je klamu“. A navíc: říká tím Nietzsche, že „svobodný duch“ 

má vlastně rozvíjet svůj smysl [Sinn] pro klam [Wahn]? Není tato 

lehkost nakonec šílenství [Wahnsinn]? A, pokud ano, jak může být 

„svobodný duch“ poznávající, když se takto vzdaluje „vědeckému 

duchu“, jehož dominantní vůlí je „vůle k pravdě“? Abychom si 

situaci příliš „neulehčovali“, nezapomínejme, že bytostné lidské 

omyly, jež můžeme pomocí poznání odhalit a v rámci experimentu 

zkusit postupně „nahrazovat“ pravdou jsou morální, zatímco 

podstatným rysem Nietzschových „svobodných duchů“ je 

nemorálnost (ve smyslu ne-stádnosti), nevázanost, individualita. 

Jenže „svobodný duch“, jak se zdá, vystupuje jako původce nových 

klamů a omylů, které, kromě toho, že nejsou pravdivé, neplní navíc 

ani funkci udržování společenství, potažmo lidstva. Není pochyb o 

tom, že „svobodný duch“ je ve světle takového výkladu vlastně 

                                           
420 Zarathustra I, O čtení a psaní, s. 37–38.  
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dokonalým nihilistou, což je opak toho co, pouze kvůli potvrzení 

své zásady poctivosti s lehkým otazníkem, tvrdí Nietzsche. 

  Zde se dle mého názoru velmi dobře ukázalo, k jakým 

závěrům by nás mohla dovést zkratkovitost. Nejen že jsou takové 

závěry nepřesné – jsou k Nietzscheho výkladu v mnoha ohledech 

zcela kontradiktorické. Pokusme se je tedy postupně uvést „na 

pravou míru“.  

Předně jde o zmíněnou povrchnost: ta je věčným předmětem 

Nietzschovy kritiky a přisuzuje ji především vědomí, potažmo 

intelektu. Vědomí je dosud mladé a dostatečně nevyvinuté, z velké 

části kvůli historickému působení morálky. Celá nietzscheovská 

kritika dosavadní myšlenkové tradice je z velké části kritikou 

nedostatečné hloubky (tedy povrchnosti) myšlenek – toho, že se 

naši předchůdci neodvažovali pustit se dost hluboko do života – ke 

světu a člověku se přistupovalo pouze z bezpečné pozice chladného 

idealismu, lidský svět byl krocený, přetvářený, znásilňovaný do 

podoby skutečnosti neodpovídající představy, člověk byl neprávem 

staven nad svět a přírodu – to vše ze strachu, tedy nedostatku 

odvahy. Člověk tvořil idealizovaný obraz sebe sama, protože se 

obával pohledu do zrcadla. Nietzsche tak rozhodně v nevyzývá 

k „povrchnosti“ jakožto „malé odbornosti“ (odbornosti si u vědců 

velmi cení) – brání se svázání „svobodného ducha“ v podobě jeho 

za(u)jetí úzkou oblastí skutečnosti, která by mu bránila vidět „širší 

obraz“. Je naopak třeba stanoviska stejně lehce zastávat a opouštět 

– nezkoumat dílčí omezenou oblast lidské zkušenosti a růst jedním 
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směrem, ale růst jako osamělý strom, tedy všemi směry.421 A 

především: moderní věda sama je, jak jsme viděli, příliš lidská a 

ona sama stojí na základních lidských omylech. Jakkoli pečlivé a 

důkladné zkoumání stojící na určitých předsudcích o povaze světa 

a jeho „správném“ poznávání, může být samo „klouzáním po 

povrchu“, jímž žádné hloubky nedosáhneme.422 Oproti pomalému 

„vědeckému duchu“ přistupuje „svobodný duch“ k problémům 

rychleji a rychle je rovněž opouští – a přesně k tomu potřebuje 

lehkost a sílu. Problém s domnělou povrchností „svobodného 

ducha“ můžeme uzavřít následujícím naprosto jasným Nietzscheho 

výrokem – můžeme totiž opravdu důvodně předpokládat, že 

Nietzsche sebe sama za „svobodného ducha“ považuje: 

„Neboť s hlubokými problémy zacházím stejně jako se 

studenou koupelí – rychle do ní, rychle z ní. Že tak 

nepronikneme do hloubky, dost hluboko dolů, je pověra 

neplavců, nepřátel studené vody; nemluví na základě 

zkušenosti. Ach! velký chlad činí rychlým! – a mimochodem: 

zůstane věc skutečně nepochopena a nepoznána jen v letu? Je 

veskrze nutné na ni pevně usednout? sedět na ní jako kvočna? 

[…] Existují přinejmenším obzvlášť plaché a choulostivé 

pravdy, kterých se nezmocníme jinak než náhle; – které musíme 

překvapit, nebo se jich vzdát…“423 

 

Poznávající „svobodný duch“ poznává jiným způsobem a za 

jiným účelem. Jen v jediném ohledu méně „pravdivě“ – nevěří 

v metafyzickou pravdu, kterou bychom mohli a měli svým 

zkoumáním odhalit. Pravda sama je hodnotou: nikoli 

nezpochybnitelnou – nově nevystupuje jako nesmiřitelný protiklad 

omylu, ale jako jeho zjemnění – omyl je nutně přítomen v každém 

                                           
421 Viz Zarathustrovu promluvu O stromu na hoře, Zarathustra I, s. 38–40; RV 371, s. 223–

224; aj.  
422 K předsudkům o podobě pravdy viz RČ 539, s. 222–223, o nedostatečnosti a „hlouposti“ 

mechanistického výkladu světa: RV 373, s. 225–226.  
423 RV 381, s. 232. 
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poznání skutečnosti, protože skutečnost je nám jakožto lidem 

přístupná přes omyly, prostřednictvím omylů, náš svět je světem 

lidským, příliš lidským. Nietzschovu „poslední skepsi“ je třeba 

chápat nikoliv jako odmítnutí existence pravdy či „vůle k pravdě“, 

jež je přeci podstatou poznání, ale jako výzvu k směrování této vůle 

od „věcí o sobě“ a jiných idealistických konceptů směrem 

k člověku, který je jejich původcem. 

„Co jsou nakonec lidské pravdy? – Jsou to nevyvratitelné lidské 

omyly.“424 

 

„Svobodný duch“ přistupuje k  „věcem“ osobně a zaujatě – 

zmocňuje se jich jako potravy. Nezaujatá zvědavost a „objektivita“, 

tedy neosobní přístup dle Nietzscheho vůbec neumožňují uchopení 

skutečně velkých problémů.425 Je třeba bezpočet jednotlivých 

„svobodných duchů“, jež k témuž problému přistupují vroucně a 

s osobním zaujetím – to je, jak již víme, základem skutečné 

„budoucí“ objektivity. Nietzsche v této souvislosti příznačně mluví 

o „opovážlivé morálce zkoumatelů“.426 

Tím se dostáváme zpět k problému, jak může být „svobodný 

duch“ zároveň „lehký, tvořivý a radostný“ a „poznávající“. Tím, co 

potvrzuje platnost a relevanci takto získaných „poznatků“ a právo 

na experiment je samotná tělesná existence člověka – sám život. Po 

„smrti boha“ již totiž kritériem relevance není něco „mimo náš 

                                           
424 RV 265, s. 143. 
425 „Je obrovský rozdíl, staví-li se myslitel k problémům osobně, spatřuje-li v nich svůj osud a 

své nejvyšší štěstí, nebo naopak ‚neosobně‘: to znamená, umí-li je jen ohledávat a uchopovat 

tykadly chladné, zvědavé myšlenky. V druhém případě z toho nic nevzejde, to lze zaručit: 

neboť velké problémy, za předpokladu, že se vůbec dají uchopit, se nenechávají žábami a 

slabochy udržet“ RV 345, s. 188. 
426 Srovnej RČ 432, s. 191–192. 
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svět“, pravdivost a nepravdivost je nově určována vzhledem 

k životu a prostřednictvím života. 

„Ani nevím, můj milý spolučlověče a bližní, zdali vůbec můžeš 

žít v neprospěch druhu, tedy ‚nerozumně‘ a ‚špatně‘; to, co by 

snad mohlo druhu škodit, už nejspíš před mnoha tisíciletími 

vyhynulo a náleží teď jen k věcem, které nejsou možné již ani 

u boha.“427 

 

„Svobodný duch“ je pokračovatelem a dědicem lidstva, 

přičemž toto své dědictví přijímá celé a stává se pokračovatelem 

lidského „rodu“ [Art].428 Toto je Nietzschův způsob opětovného 

osvobození a svého druhu „vykoupení“ jednotlivého člověka a celé 

jeho samého přesahující historie. V této souvislosti můžeme 

v lidské „tvořivosti“ jakožto „vůli ke klamu“ přistupovat jako 

k něčemu nutnému a nezbytnému. Tato vůle je „posvěcena“ 

posvátností života. Každé lidské konání je v každém případě 

nevinné, bez ohledu na jeho „pravdivost“.429 Zásadní výzva stojící 

před člověkem však spočívá v sebepřekonání – být více než 

doposud, v tomto ohledu být „více než člověkem“, směrovat 

k nadčlověku; to vše ve shodě s učením o vůli k moci. Individuum, 

v němž se nutně opakuje celá historie lidstva, stojí před otázkou, 

zda má dost síly a odvahy k tomu, aby se také jeho prostřednictvím 

mohlo lidství nikoli pouze uchovat, ale rovněž o maličký krůček 

posunout a rozvinout. Být „svobodný“ znamená smět za sebe ručit 

jako za dědice – jako za osobu, která se cítí být zavázána nikoli své 

době a svým současníkům, ale celému lidstvu. V tomto, nikoli 

naprosto nahodilé libovolnosti jednání a myšlení, nebo naivní a 

                                           
427 RV 1, s. 29. 
428 K problému dědictví viz vynikající studii: Chavalka, Jakub, „Je nebezpečné býti dědicem“, 

Filosofický časopis – mimořádné číslo 2/2018 (roč. 66), s. 72–96. 
429 Viz RČ 56, zejména s. 41. 
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bytostně nesmyslné negaci člověka (tedy různých formách 

nihilismu), spočívá podstata nietzscheovské „svobody“. 

„Svobodný duch“ se, navzdory veškerému zdání, vposled 

nevyznačuje „egoismem“ v tom smyslu, že by si jednoduše „dělal, 

co chce“ – jeho konání je motivováno odpovědností za lidstvo a 

velká část jeho činnosti spočívá právě v tom, že dělá to, co mu není 

příjemné, co v tomto smyslu nechce. Vyčlenit se vůči stádu jakožto 

za sebe i za lidstvo odpovídající individuum je nebezpečné, 

nepohodlné a „nepřirozené“ tím, že v člověku nadále promlouvají 

původní pudy a instinkty, jež mu velí „chtít“ přesný opak toho, čeho 

je „svobodnému duchu“ třeba. Také „svobodný duch“ je tak veden 

určitou povinností, určitými zásadami a určitou vírou. Rozdíl 

spočívá v tom, že tato jeho povinnost pochází z něj, tedy, že si ji 

ukládá sám. Co činí, nečiní proto, že mu dané okolnosti neumožňují 

konat jinak (to pak není žádná svoboda), ale protože chce, bez 

ohledu na sebe „být experimentem“ – pokusit se připravit 

příznivější podmínky a ukázat cestu budoucímu, silnějšímu, 

svobodnějšímu člověku. 

„Nezávislost je věcí nemnohých: je to výsada silných. A kdo se 

pokusí být nezávislý […] aniž musí, dokazuje, že 

pravděpodobně není jen silný, nýbrž až ztřeštěně opovážlivý. 

Pouští se do labyrintu, ztisícinásobuje nebezpečenství, jež život 

nese už sám o sobě; tímto nikoli nejmenším z nich je, že nikdo 

okem nespatří, jak a kde zbloudí, osamí a jak je po částech trhán 

nějakým jeskynním Minotaurem svědomí. Když někdo takový 

zhyne, dochází k tomu tak daleko od lidského porozumění, že 

už to lidé necítí a nespolucítí“430 

 

„Svobodný duch“ tak žije pro budoucnost, proto jej 

Nietzsche opakovaně nazývá „člověkem budoucnosti“, „předčasně 

                                           
430 MDZ 29, s. 35. 



178 

 

narozeným“, atp. Aby však mohlo vůbec nějaké lidstvo 

v budoucnosti vůbec existovat, je nezbytné zajistit jeho uchování 

v přítomnosti. Proto musí být „svobodný duch“ v naší lidské 

společnosti vždy výjimkou, nikoli pravidlem. Potřeba uchování 

života je potřebou prvního řádu.431 Pro zachování lidského života 

stále potřebujeme morálku, pro jeho růst však potřebujeme morálku 

překonat. Toto je nietzscheovský rozhodující boj, jenž se 

neodehrává pouze mezi lidmi, ale rovněž (a možná především) 

v duši každého myslitele. Člověk potřebuje v první řadě určitou 

závaznost, teprve v druhé řadě se může pokoušet tuto závaznost 

problematizovat. A to není pro každého, protože ne každý k tomu 

má dost síly. 

„Člověk si musí své zkoušky zadávat sám, zkoušky z toho, že 

je určen k nezávislosti a poroučení; a to v pravou chvíli. Člověk 

se nemá svým zkouškám vyhýbat, i když jsou snad tou 

nejnebezpečnější hrou, kterou může hrát, a nakonec jsou to jen 

zkoušky, které skládáme sami před sebou jako svědky a před 

žádným jiným soudcem.“432 

 

Mít odvahu riskovat a dost duchovní síly: to nejsou jediné 

předpoklady „svobodného ducha“. Víme, že nezbytně potřebuje 

rovněž závaznost. Co tedy zavazuje a zároveň legitimizuje 

„svobodného ducha“? Odpovědnost, jež vychází z intelektuálního 

svědomí, jež jsme si ukázali jako schopnost za sebe ručit. 

„Svobodný duch“ však neručí pouze za sebe jakožto individuum, 

ale za sebe jakožto člověka, dědice a pokračovatele lidstva. 

Vzhledem k předcházejícímu obsáhlému výkladu již nemusíme 

znovu opakovat, čím je závaznost a čím by byla absolutní a ničím 

                                           
431 RV 76, s. 76. 
432 MDZ 41, s. 45. 
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nevázaná tvořivá vůle. Jsme opět u známého protipohybu šílenství 

a víry. 

Šílenství je vskutku trvalým a stále přítomným největším 

nebezpečím lidského ducha. A společně s mírou „svobody“, tedy 

snížením pomyslné míry zavázanosti, vždy narůstá právě toto 

nebezpečí. Proto je také nezbytné, aby „svobodný duch“ vždy 

představoval ve společnosti výjimku, nikoli pravidlo.433 Soudím, že 

právě motiv šílenství je naprosto nerozlučně spjatý právě se 

„svobodou“. Pokud jsme snad v tomto ohledu na pochybách, stačí 

se podívat na určující vlastnosti myšlení „svobodného ducha“: 

rychlost, hravost, lehkost a – v neposlední řadě – originalita, tedy 

nekonvenčnost, často nesrozumitelnost a „nemorálnost“. Všechny 

tyto vlastnosti jsme ve čtvrté kapitole spojovali se šílenstvím, jehož 

protipohybem je právě víra. Ta se nejčastěji projevuje jakožto 

morálnost, tedy náš stádní instinkt. Nikoli však nezbytně. 

Přisoudíme-li „svobodnému duchu“ jistou míru autonomie, 

musíme předpokládat, že zákony, kterými se duch řídí, nemají svůj 

původ pouze v morálce.434 Pokud budeme spolu s Nietzschem 

přepokládat alespoň budoucí možnost sebezrušení morálky, 

musíme v praktickém smyslu (tedy pro přežití budoucího, 

svobodnějšího lidstva) předpokládat rovněž působení jiné „post-

morální“, tedy ne-stádní, autonomní formy „závaznosti“. Proto 

jsme výše za protipohyb šílenství označili víru. Základní 

„sebedůvěra“ (tedy: „víra v sebe“) je předpokladem každé 

                                           
433 RV 76, s. 76. 
434 Vzhledem k dosahu morálky je samozřejmě k diskusi, zda a do jaké míry takové „zákony“ 

[nomos] vycházejí skutečně z jedince a jakou roli zde hrají přivtělené, tedy nevědomé, ale 

působné mechanismy. To je otázka po možnosti autonomie, jíž zde můžeme pouze 

předpokládat, nikoli s konečnou platností vykázat. Je však jisté, že nemalý vliv morálních 

omylů bude při této tvorbě „vlastních“ hodnot vždy přítomný. 
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autonomie – musíme věřit v to, že můžeme, smíme tvořit vlastní 

způsoby hodnocení, že pro nás mohou, a pokud nemáme 

propadnout absolutní libovůli, jež je sebedestrukcí individua a 

záhubou veškeré lidskosti, dokonce musí být závazné. Minimálně 

v tomto smyslu potřebuje každý sebesvobodnější duch víru, jež je 

sebeomezením a závazkem. Dynamický protipohyb takové víry a 

šílenství je tak pokračujícím procesem, jenž se netýká pouze 

minulosti lidstva, ale, jak tvrdím, rovněž jeho budoucnosti. Kolik 

víry potřebujeme, tak slabí jsme: to tvrdí Nietzsche v aforismu 347 

Radostné vědy. 

„Neboť takový je člověk: určité dogma mu může být tisíckrát 

vyvráceno, – pokud je bude potřebovat, bude je také vždy znovu 

provažovat za ‚pravdivé‘ […] Metafyziku potřebují už jen 

někteří; avšak i ona touha po jistotě, která se dnes v širokých 

masách uplatňuje pozitivisticko-vědecky, touha, jež chce mít 

něco naprosto pevně (zatímco s odůvodňováním této touhy 

zachází poněkud lehkovážněji a shovívavěji): ještě i to je touha 

po opoře, podpěře, zkrátka onen instinkt slabosti […] Víra je 

vždy nejvíce žádoucí, nejnaléhavěji potřebná tam, kde se 

nedostává vůle: neboť vůle jakožto afekt povelu je 

rozhodujícím znamením sebejistoty a síly.“435 

 

Nietzsche dále pokračuje ve zdánlivém rozporu s výše 

předloženým závěrem o tom, že každý „svobodný duch“ víru 

potřebuje: 

„naopak je myslitelná chuť a síla k sebeurčení, svoboda vůle, 

při níž by duch dal vale každé víře, každému přání jistoty, neboť 

by už dosáhl umění držet se na lehkých lanech a možnostech, a 

tančit dokonce i nad propastmi. Takový duch by byl svobodným 

duchem  par excellence.“436 

 

Není však pochyb o tom, kdo je takovým svobodným 

duchem par excellence… tím je nadčlověk, jenž je ideálem, 

                                           
435 RV 347, s. 191–192. 
436 Tamtéž, s. 193. 
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vzdáleným a zřejmě nedosažitelným „cílem“, pro Nietzscheho 

všeobecným smyslem a účelem lidského bytí a jako takový je sám 

předmětem víry, v němž (a teprve v němž!) se i tato poslední víra 

završuje a sama sebe ruší. Býti ve shodě s vlastní sebeomezující 

vůlí k moci – se samotným během života – to znamená být více než 

člověk. 

Vrátíme-li se zpět k prvnímu aforismu Radostné vědy, 

dočteme se o všech dosavadních „účelech bytí“ to, že ve větší či 

menší míře zneuznávají běh přírody:  

„všechny etiky byly dosud natolik pošetilé a nepřirozené, že by 

každá z nich přivedla lidstvo do záhuby, kdyby je doopravdy 

ovládla“.437 

 

To se nestalo jednoduše proto, že život jakožto vůle k moci 

má nakonec přednost před každým morálním, sebepřekonávání 

života omezujícím „účelem“. V této souvislosti připomínám, co dle 

Nietzscheho pomohlo lidstvu přežít a rozvinout se do současné 

podoby.438 

„[V] dlouhodobé perspektivě nad každým z těchto velkých 

hlasatelů účelu zvítězil smích a rozum a příroda“.439 

 

Nadčlověk je Nietzscheho odpovědí těmto „hlasatelům účelu 

bytí“ – sám je novým, „přirozenějším“ účelem a smyslem, a to 

smyslem přitakávajícím životu a jeho vůli k moci. Smyslem 

spočívajícím v ustavičném sebepřekonávání člověka jeho 

osvobození ve smyslu skutečné autonomie. Být ve shodě s během 

nietzscheovského světa – to nakonec znamená mít odvahu k životu 

možná krajně nebezpečné pravdě.  A právě nadčlověk je bytostí 

                                           
437 RV 1, s. 31. 
438 Viz zejména podkapitolu Co uchovává druh. 
439 Tamtéž.  
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nemorální, nelidskou, bytostí bez přivtělených omylů a v tomto 

smyslu v každém svém konání pravdivou, svobodnou a sebejistou 

nikoli proto, že „si věří“, ale protože žádnou víru již k životu 

nepotřebuje. Na rozdíl od člověka. 

„Člověk se pozvolna stal fantastickým zvířetem, jež ke své 

existenci potřebuje oproti jiným zvířatům ještě jednu základní 

podmínku: člověk musí čas od času věřit, že ví, proč existuje, 

jeho druh nemůže prospívat bez periodické důvěry v život! Bez 

víry v rozumnost života!“440 

 

Absence víry je s lidským životem neslučitelná – je 

převládnutím destruktivního šílenství či nihilismu, zároveň je však 

nezbytné víru omezovat – je třeba značné množství „nevíry“, tedy 

nedůvěřivosti, neuctivosti a nevázanosti, abychom mohli 

dosáhnout hloubky a zahlédnout velké problémy lidského života. 

V případě poznávání, o něž nám zde lze především, je vždy třeba 

udržovat určitou rovnováhu mezi odvážným „šílenstvím“ a 

opatrnou „vírou“ – jinak nás čeká zánik. Poznávajícímu je třeba být 

experimentem a žít nebezpečně – nikoli zaniknout. Rostoucí 

nebezpečí však samozřejmě zvyšuje riziko zániku. Kromě 

zmíněných vlastností „svobodného ducha“ je však třeba splnit ještě 

jednu podmínku, již rozvedeme v příští kapitole: vzdorovat své 

ješitnosti a nutkání brát se příliš vážně. To je nakonec opakující se 

maximou víry v nadčlověka: „co záleží na nás“.441  

„[J]edeme rovnou cestou přes morálku pryč, možná 

zmáčkneme, rozdrtíme i svůj vlastní zbytek morality, když se 

tam odvážíme zamířit – ale co záleží na nás!“442  

 

                                           
440 Tamtéž, s. 31. 
441 Jinou formulací této věty je Zarathustrova závěrečná promluva, po níž přichází „velké 

poledne“: „Což dychtím po štěstí? Já dychtím po svém díle!“ Zarathustra IV, Znamení, s. 270.   
442 MDZ 23, s. 29. 
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Člověku je třeba víry ve smysluplnost vlastního počínání – a 

o to více v případě, že se vystavuje zvýšenému riziku či obětuje své 

„štěstí“. Vzpomeňme na poznávajícího, jenž musí často jít „proti 

svému srdci“ – proti svým instinktům, proti svým sklonům. Je však 

třeba dávat dobrý pozor, abychom postup poznávajícího 

nezaměňovali s mučednictvím či asketismem. Nietzscheovské 

„vzácné výjimky“ se sice brání morálním svodům, ale ne proto, že 

by se chtěly „mučit“, ale proto, že by je mnohem více mučila 

povinnost a poslušnost tomu, co již nahlédli jako mylné a lživé. To 

se nejvíce týká moderních, zdánlivě na individuum zaměřených a 

individuu „prospívajících“ morálních systémů. 

„Všechny tyto morálky, které se obracejí k jednotlivé osobě, za 

účelem jejího ‚štěstí‘, jak se říká – co je to jiného než návrhy, 

jak se chovat v poměru ke stupni nebezpečnosti, v níž jednotlivá 

osoba žije sama se sebou; recepty proti jejím vášním, jejím 

dobrým a zlým sklonům, pokud mají vůli k moci a chtějí být 

pány“443 

 

Že nějaké učení člověka činí šťastným či ctnostným pro 

Nietzscheho není žádným argumentem pravdivosti tohoto učení.444 

Není tomu však ani naopak. A především: neplatí zde žádná 

univerzálnost. Co je pro jednoho člověka zdrojem nejvyššího 

uspokojení, může být pro druhého něčím bolestným a 

nepřijatelným. To je nejsilnějším „praktickým“ argumentem proti 

moderním „egalitářským“ morálkám: předpokládají a tvoří 

univerzální vkus, jenž prospívá většině lidí, stádu, ale škodí 

výjimkám. A jelikož jsou to právě tyto „šílené“, „svobodné“ 

výjimky, jež v celé historii posouvali lidstvo „kupředu“, je 

prosazení takových morálních životních podmínek skutečným 

                                           
443 MDZ 198, s. 91. 
444 MDZ 39, s. 43. 
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problémem a překážkou dalšího vývoje lidstva. Podobně je tomu 

v oblasti poznání, kde je největší hrozbou dogmatismus. O 

přicházejících filosofech píše Nietzsche, že i za předpokladu, že 

budou ještě věřit v pravdu („budou přátelé pravdy“), jistě 

dogmatiky nebudou. 

„Musí se příčit jejich hrdosti, jakož i jejich vkusu, že by snad 

jejich pravda měla být dokonce pravdou pro každého: což bylo 

doposud tajným přáním všech dogmatických snah. ‚Můj úsudek 

je můj úsudek: na ten nemá jen tak právo někdo druhý‘ – řekne 

možná takový filosof budoucnosti. Musíme se zbavit špatného 

vkusu, jež nás vede k tomu, že bychom se chtěli shodovat 

s mnohými. […] A jak by mohlo existovat dokonce ‚obecné 

dobro‘! To spojení odporuje samo sobě: co může být obecné, je 

vždy nízké, nemá velkou hodnotu.“445 

 

S „obecnými pravdami“ je tomu tak, že mohou být 

v nejlepším případě naprosto banální a povrchní, v horším případě 

nebudou pravdivé vůbec. Nic skutečně hluboké však nemůže být 

srozumitelné každému, nejhlubší problémy jsou možná nakonec 

zcela nesdělitelné – tak tomu velí povaha našeho vědomí a 

intelektu. Všeobecnost je tak neklamným znakem povrchnosti. A 

to je také důvodem, proč se „svobodný duch“ jakožto experiment 

vždy musí pohybovat mimo stádo. A míra jeho svobody je přímo 

úměrná míře odlišnosti jeho vkusu. 

„Co vyššímu druhu lidí slouží k výživě či posilnění, musí být 

pro velice odlišný a nižší druh téměř jedem. Ctnosti prostého 

muže by možná u filosofa znamenaly hříchy a slabiny; bylo by 

možné, že člověk vysokého rodu, za předpokladu že 

zdegeneruje a ztroskotá, teprve tím nabude vlastností, kvůli 

nimž by měl být v nízkém světě, do něhož klesl, nadále uctíván 

jako světec. Jsou knihy, které mají pro duši a zdraví opačnou 

hodnotu, podle toho, zda k nim sáhne nízká duše, nižší životní 

síla, nebo duše vyšší a mocnější […] Knihy pro každého jsou 

vždy knihy páchnoucí: lpí na nich odér malých lidí.“446 

                                           
445 MDZ 43, s. 46. 
446 MDZ 30, s. 36. 
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Problémem všeobecné shody na určitých „pravdách“ spočívá 

jednak v tom, že jsou tyto „pravdy“ povrchní, jednak v tom, že se 

příliš snadno stávají dogmaty. Pro stádního člověka, jimiž jsme do 

určité míry všichni, je všeobecná shoda nesmírně přitažlivá – je 

přesvědčivá. Jenže právě zde je až příliš často platnost určitého 

mylného přesvědčení zaměňováno za pravdu. 

„Veškerá přesvědčení jsou nebezpečnější nepřátelé pravdy než 

lži.“447 

 

Jakkoli platí, že by ve vědě přesvědčení neměla mít žádný 

prostor, sama věda dle Nietzscheho na celé řadě přesvědčení stojí a 

pracuje s nimi. Některé z nich jsme si již ukázali: víra v „pravdu“, 

víra ve „věc o sobě“, víra v to, že se příroda řídí našimi zákony. 

K tomu všemu pochopitelně patří víra v rozum, logiku, vědomí a 

ostatní „příliš lidské“ předpoklady našeho vědeckého bádání. 

Klíčovou otázkou je, co se stane, když tento „žulový základ omylů“ 

podrobíme zkoumání. Pokaždé to samé: objevíme něco lidského.  

  

                                           
447 LPL I 483, s. 235. 
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6. K omylům samým! 

 

V předcházejících kapitolách jsme si ukázali základní úskalí 

Nietzscheovského poznání a společně s ním jsme si nastínili 

nejzazší předmět našeho poznání, jímž je sám člověk a jeho 

bytostné základní omyly, jejichž prostřednictvím se nám teprve 

ukazuje něco jako „poznatelný svět“. 

„Jsme zakaleni v názoru, a v něm chladní a tvrdí, že dění světa 

veskrze není božské, ba dokonce ani podle lidské míry 

rozumné, milosrdné nebo spravedlivé: my víme, že svět, v němž 

žijeme, je nebožský, nemorální, ‚nelidský‘, – příliš dlouho jsme 

si jej vykládali falešně a lživě, avšak podle přání a vůle naší 

úcty, to jest podle jisté potřeby.“455 

 

Pro Nietzscheho není pochyb o tom, že to, co jsme doposud 

považovali za skutečnost, tedy za „svět“ bylo cosi námi 

vytvořeného a uctívaného – něco bytostně „nepravdivého“ a možná 

právě proto „obyvatelného“ a lidského. Prostřednictvím svého 

tvořivého intelektu jsme si vytvořili ideální „svět“ a tyto ideje jsme 

následně promítli do skutečnosti – tak byl stvořen „božský řád 

lidského světa“. Že tento řád pochází z nás, dle Nietzscheho 

v žádném případě neznamená, že by postrádal relevanci a mohli 

bychom jej jednoduše odmítnout jakožto mylný. Prvním zásadním 

důvodem nemožnosti tohoto odmítnutí je to, že v jiném světě 

nemůžeme žít, druhým je to, že právě tento svět vypovídá mnohé o 

nás samých… Náš výklad přírody, tedy náš „svět jako představa“, 

je živoucím shrnutím všech bytostných omylů našeho rozumu.456 Z 

                                           
455 RV 346, s. 190. 
456 „Jestliže Kant říká: ‚Rozvažování nečerpá své zákony z přírody, nýbrž předepisuje jí je,‘ 

pak je to naprosto pravda vzhledem k pojmu přírody, jež s ní musíme spojovat (příroda = svět 

jako představa, to jest jako omyl), který je však shrnutím mnoha omylů rozumu. – Na svět, 



187 

 

„věcí“ dosud vůbec nedokážeme sejmout náš „lidský přídavek“, 

žádná „skutečnost“ pro nás vůbec neexistuje,457 skutečnou přírodu 

a přirozenost si stále ještě halíme do zvláštního bdělého snu.458 

Vzhledem k tomu, že jsme již věnovali dostatek pozornosti 

problému přivtělení, nepřekvapí nás, že se tyto klamy pozvolna 

staly instinktivními, staly se součástí naší výbavy, naší přirozenosti. 

A právě nejhlubší a nejstarší omyly jsou nám rovněž nejlépe skryty 

– naše nejhlubší přirozenost je nejlépe maskována, protože je 

jakoby „samozřejmá“, nejobvyklejší, všudypřítomná a proto se 

vůbec nenabízí jako problém.459 To je první, nikoli však jediný 

důvod, proč sami sebe známe tak málo. Je totiž možné, že svou 

přirozenost vidět ani nechceme. 

Podívejme se na Nietzschův proslulý aforismus Čtyři omyly. 

Ty měly vychovat člověka a jejich společné působení je základem 

veškeré humanity, lidskosti a „lidské důstojnosti“. V čem se tedy 

člověk tak bytostně mýlil? 

„viděl sebe sama vždy jen neúplně, za druhé si připisoval 

vymyšlené vlastnosti, za třetí měl nesprávný pocit o svém 

postavení vzhledem ke zvířeti a přírodě, za čtvrté vynalézal 

stále nové desky hodnot a po nějaký čas je považoval za věčné 

a nepodmíněné, takže se na prvním místě ocitl hned ten, hned 

zas onen pud a stav, a byl následkem tohoto hodnocení 

zušlechťován.“460  

 

                                           
který není naší představou, jsou zákony čísel naprosto nepoužitelné: platí jedině a pouze ve 

světě lidí.“ LPL I 19, s. 30. 
457 RV 57, s. 68. 
458 „My skrývači přirozenosti! Posedlí měsícem a bohem! My němí neúnavní poutníci po 

výšinách, v nichž nevidíme výšiny, nýbrž své roviny, své jistoty!“ RV 59, s. 70. 
459 V této souvislosti připomínám Kratochvílův výklad Hérakleitovy fysis, jež se přeci „ráda 

skrývá“. Viz pozn. 33. 
460 RV 115, s. 109. 
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Člověk se postupem času vyvinul v bytost „nadřazenou 

přírodě“, něco „více než zvíře“, stal se „božím obrazem“, 

„rozumnou“, „morální“ či dokonce „svobodnou“ bytostí,… 

Zkrátka si začal sebe sama a svých „výdobytků“ nadmíru cenit a 

vážit. Nutným důsledkem takových hodnocení je, že se jeho vkusu 

postupně začalo příčit, že by měl být „pouhou“ součástí přírody, 

jedním z mnoha živočišných druhů, atp. Takové závěry mu zkrátka 

nebyly po chuti [Geschmack]. Vzpomeňme v této souvislosti, jaké 

pozdvižení vyvolal darwinismus, navzdory tomu, že ve své klasické 

podobě by vlastně neměl nechat nikoho na pochybách (to však 

neznamená, že nenechal!), že je člověk jakožto „vrchol evoluce“ 

přeci jen „nad-zvířetem“. Společně s tímto odporem k vlastní 

„zvířeckosti“ se tak u člověka rozvíjel jednak strach z ní, jednak 

hrdost na vlastní lidskost a domnělé vlastnosti. Vůči prvnímu se 

Nietzsche vymezuje následovně: 

„Proti pomlouvačům přírody. – Jsou mi nepříjemní lidé, pro něž 

se každý přirozený sklon stává okamžitě nemocí, něčím 

znetvořujícím, ba mrzkým, – to oni nás svedli k domněnce, že 

lidské sklony a pudy jsou zlé; oni jsou příčinou naší velké 

nespravedlnosti vůči naší přirozenosti, vůči veškeré přírodě! Je 

dost lidí, kteří se smějí oddat s půvabem a bez starosti svým 

pudům: ale nečiní tak, ze strachu z oné domnělé ‚zlé podstaty‘ 

přírody! Proto došlo k tomu, že lze mezi lidmi nalézt jen málo 

vznešenosti: její známkou vždy bude nemít strach ze sebe“461 

 

V této souvislosti nepochybně stojí za povšimnutí právě 

minimalizace strachu ve vztahu k vlastní přirozenosti jako znak 

vznešenosti – další z důležitých vlastností, jíž Nietzsche přisuzuje 

„svobodnému duchu“. 

                                           
461 RV 294, s. 156. Připomínám problém s překladem naznačený již v první kapitole: die Natur 

označuje v němčině jak „přírodu“, tak „přirozenost“ – mějme proto vždy na paměti oba 

významy. V uvedeném citátu bych osobně použil všude spíše výrazu „přirozenost“.  
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Druhým, neméně podstatným důvodem, proč svou 

přirozenost „držet na uzdě“, nemusí být přímo strach, ale to, že si 

člověk vysoko cenil své „nadřazenosti“ nad zvířetem a přírodou, 

zejména pak své dle Nietzscheho iluzorní „svobodné vůle“. Mylné 

soudy člověka o vlastní nadřazenosti nad přírodou se rovněž 

postupně staly bezmála základní výbavou lidského druhu. Víme, že 

člověk je „zvíře uctívající“ – a toto jeho uctívání je u mnohých 

jednotlivců zaměřeno k sobě samému: v podobě sobectví. 

„Nejzranitelnější, a přece nejneporazitelnější věcí je lidská 

ješitnost [Eitelkeit]: zraňováním dokonce roste její síla, takže 

může být nakonec obří.“462 

 

Ješitnost, pýcha a s nimi související ctižádost, sobectví a 

sebeláska – to vše jsou pro vývoj lidstva nezanedbatelné motivy, 

které jistě lidskému druhu výrazně přispěly k uchování. 

Pozoruhodné na nich je, že jsou ve většině etických systémů 

nežádoucí, „zlé“, „nemorální“, proto často fungují skrytě – a to 

nejen před ostatními členy společenství, ale rovněž před dotyčným 

jednotlivcem. Pokud se přeci jen projeví, mohou být bohatou 

živnou půdou pro „špatné svědomí“, potažmo podnětem k důsledné 

sebekázni a moralitě – a konečně opět strachu z vlastní „temné 

přirozenosti“. Pokud jde o ješitnost, ta je pro Nietzscheho velmi 

silným protivníkem poznání. 

„Největší poznání (poznání naprosté nesvobody lidské vůle) 

slaví kupodivu nejméně úspěchů: neboť má vždy také 

nejsilnějšího protivníka – lidskou ješitnost.“463 

 

V této souvislosti vzpomeňme na to, co dle Nietzscheho 

kromě zabránilo „překotnému utváření vědomí“, které by pro 

                                           
462 LPL II (1) 46, s. 31. 
463 LPL II (1) 50, s. 32. 



190 

 

lidstvo mělo dle Nietzscheho katastrofální důsledky: to, že bylo 

tyranizováno mimo jiné tím, že jsme na něj byli pyšní [stolz], tedy 

to, že jsme jej „směšně přecenili“ jako něco již dotvořeného.464 Je 

tomu tak, že pýcha a ješitnost člověku skýtají jisté falešné 

uspokojení, iluze dosažení cíle tlumí další snahu a blokuje cestu 

k dalšímu rozvoji. „Proč postupovat k cíli, když byl již dosažen?“ 

– taková sugestivní otázka doprovází všechny formy 

sebepřeceňování. Tak je tomu s domněle dosaženou lidskou 

„svobodou“, tak tomu může být s poznáním. „Proč dále bádat, když 

už známe pravdu?“; „Od čeho se osvobozovat, když už jsem 

svobodný?“: to jsou variace na tutéž pro ješitného člověka 

neodolatelně svůdnou otázku. A takových variací bychom 

pochopitelně našli celou řadu. Také v ješitnosti můžeme spatřovat 

nesmírně mocnou sílu, jíž k sobě nakonec táhne morálka různé 

„apostaty svobodného ducha“,465 lze si totiž dobře představit 

uspokojení z vlastní „morálnosti“, jehož hlavní motivací je 

ctižádost (vedená právě ješitností). Stejně dobře si můžeme 

představit ctižádostí motivovanou „cestu ke svobodě“. V promluvě 

O cestě tvůrčího proto Zarathustra říká: 

„Ach, je tolik chtivosti [Lüsternheit] po výšce! Tolik je křečí 

ctižádostivců! Ukaž mi, že nejsi ze chtivých a 

ctižádostivých!“466 

 

Ctižádostivci nejsou „tvůrčími“, nejsou „svobodnými 

duchy“ – jsou motivováni chtivostí, pouze osobní žádostí, usilují 

vposled pouze o vlastní štěstí, nikoli sebepřekonání. Domnívám se, 

                                           
464 RV 11, s. 39. 
465 RČ 56, s. 40–41. 
466 „Ach, es giebt so viel Lüsternheit nach Höhe! Es giebt so viel Krämpfe der Ehrgeizigen! 

Zeige mir, dass du keiner der Lüsternen und Ehrgeizigen bist!“ Zarathustra I, O cestě tvůrčího, 

s. 54. 
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že Nietzsche má na mysli právě ctižádost a ješitnost, když nechává 

Zarathustru k jeho žákům promlouvat o „nemocně sobecké lásce“. 

„Nutíte všechny věci, aby přišly k vám a vstoupily do vás, aby 

se pak z vašeho zdroje rozproudily nazpět jakožto dary vaší 

lásky. 

Věru, lupičem všech hodnot se stane taková láska, jež 

obdarovává; zdravou a svatou však jmenuji tuto sobeckou lásku 

[Selbstsucht]. – 

Je jiné sobectví, příliš chudé a lačnějící, jež stále chce krásti, 

sobectví nemocných, nemocně sobecká láska. 

Okem zloděje pohlíží na vše, co se leskne; hltavostí hladu měří 

toho, kdo má hojně jídla; a vždy se plíží kolem stolu dárců. 

Nemoc hovoří z takové chtivosti [Begierde] a neviditelná 

zrůdnost [Entartung]; o chorém těle hovoří zlodějská hltavost 

této sobecké lásky. 

Rcete mi, bratři moji: co nám platí za špatné a nejšpatnější? 

Zdaž není to zrůdnost? A zrůdnosti se dohadujeme vždy, kde 

chybí duše, jež obdarovává.“467 

 

K tomuto tématu se Nietzsche ještě jednou vrací v Radostné 

vědě.468 Domnívám se, že jde o prozaickou formulaci výše 

představené části Zarathustrovy promluvy, která pozoruhodně 

konvenuje dvěma způsobům poznání, jež jsme přisoudili 

asketickým ideálem vedenému učenci a „svobodnému duchu“. 

Nietzsche zde píše: 

„Na každé umění, na každou filosofii lze hledět jako na léčivé 

a pomocné prostředky ve službách rostoucího, zápasícího 

života: vždy předpokládají utrpení a trpící. Avšak existují dva 

druhy trpících, jednak ti, kdo trpí přemírou života, kdo vyžadují 

dionýské umění a rovněž tragické nazírání a poznání života, – a 

potom ti, kdo trpí chudobou života, kdo v umění a poznání 

hledají klid, ticho, nepohnuté moře, vykoupení od sebe sama, 

nebo na druhé straně opojení, křeč, otupení, šílenství.“469 

 

                                           
467 Zarathustra I, O ctnosti, jež obdarovává, s. 64. Pojem zrůdnost je vyjádřen německým 

slovem Entartung, jenž mimo jiné znamená „úpadek“ a, především „odrození“, čímž 

Nietzsche vyjadřuje, že člověk takto sobecký nese odpovědnost pouze za sebe, nikoli za lidský 

rod [Art] – proto nemůže být dědicem, tedy ani „svobodným duchem“. Zde opět odkazuji na 

výše odkazovanou Chavalkovu studii Je nebezpečné býti dědicem (viz pozn. 428). 
468 Jde o aforismus 370 Co je romantika, jenž je součástí Páté knihy z roku 1887. Nejde tedy 

o chybu, ale skutečně o „návrat“. 
469 RV 370, s. 221. 
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Nietzsche zde dále rozebírá obtížnost praktického rozlišení 

obou druhů utrpení, přičemž „mimochodem“ za příklad dvou 

typicky „chudých životem“ (a sám sebou v minulosti špatně 

pochopených) romantiků označuje Schopenhauera a Wagnera. Dle 

Nietzscheho je třeba v každém jednotlivém případě, u každé 

myšlenky a u každé tvorby i ničení rozlišovat, zda bylo tvořeno 

„hladem“ či „nadbytkem“, přičemž toto rozlišení není vůbec 

snadné. 

„Žádost po ničení, změně, dění, může být výrazem neobyčejně 

bohaté, budoucností těhotné síly (mým termínem pro to je, jak 

známo, slovo ‚dionýský‘), ale může to být i nenávist 

nevydařeného, strádajícího, ošizeného, který ničí, ničit musí, 

protože ho vše trvající, ba veškeré trvání, veškeré bytí pobuřuje 

a dráždí […] Vůle zvěčňovat vyžaduje rovněž dvojí interpretaci. 

Může pocházet jednak z vděku a lásky: – umění tohoto původu 

bude vždy umění oslavné […] Může však být také tyranskou 

vůlí člověka těžce zkoušeného, bojujícího, mučeného, který by 

chtěl to zcela osobní, jedinečné, těsné, tedy vlastní idiosynkrasii 

svého utrpení učinit závazným zákonem a nutností a který se na 

všech věcech jakoby mstí tím, že jim vtiskuje, vnucuje, vpaluje 

svůj obraz, obraz svých muk.“470 

 

Nietzsche zde vlastně upozorňuje na všudypřítomnou 

možnost záměny obou druhů „sobectví“. Motivem poznání, jež je 

vždy ničením a tvorbou a svého druhu sebeobětováním, tak může 

být stejně dobře ješitnost jako nejniternější „touha po jistotě“, jíž 

Nietzsche spojuje s intelektuálním svědomím.471 Teoreticky tak 

můžeme uvažovat v podstatných rysech identickém poznávacím 

procesu, provázeným stejnou mírou „utrpení“, ale vedeným zcela 

protichůdnými motivy. Tyto popudy mohou být přitom vskutku 

tyranské. Pokud však jde o poznání sebe sama (a o to jde vposled 

vždy), bude se slabý instinktivně bránit skutečné hloubce. Právě 

                                           
470 Tamtéž, s. 222–223.  
471 RV 2, s. 32. 
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v ní se totiž ukrývají veškeré tyranské motivy našeho jednání. 

Druhým souvisejícím rozdílem je to, že nezdravé sobectví vždy 

vyžaduje dodatečné potvrzení – uznání (odtud cti-žádost). Z obou 

těchto důvodů je neslučitelné se samotou. Protože je to právě 

samota, v níž jedině lze skutečné a děsivé a nebezpečné hloubky 

sebepoznání dosáhnout.472 Podívejme se na Zarahustrovu promluvu 

O příteli: 

„Já a já vždy příliš horlivě spolu hovoří: jak by se to dalo snésti, 

kdyby nebylo přítele? 

Pro poustevníka přítel vždy je už třetí: ten třetí je korek, jenž 

zabrání, aby hovor těch dvou neklesl do hloubky. 

Ach, je příliš mnoho hloubky pro všechny poustevníky. Proto 

tak touží po příteli a po jeho výšce. 

Naše víra v jiné prozrazuje, v čem bychom rádi věřili v sami 

sebe. Naše touha po příteli je naší zrádkyní!“473 

 

Morální společenství, jímž pro Nietzscheho dosud je i 

„vědecká obec“, je prostředím udržujícím „slabé“, ale oslabujícím 

„silné“. Vkus pozitivisticko-vědecké obce je stále reprezentací 

asketického ideálu. Proto a potud se „moderní věda“ hodí 

především k zajišťování a zjišťování „drobných pravd“ ale dosud 

není vhodným tvůrčím prostředím pro „svobodné duchy“. Zde 

samozřejmě mám na mysli institucionalizovanou vědu, nikoli její 

všeobecnou a pro poznání nezbytnou přísnost. Proto je pro 

„poznávajícího“ nutné s vědou se seznámit a vědu si osvojit – to je 

však pouze nezbytná příprava intelektu (výcvik k poznání) – s ním 

se však nelze spokojit, má-li člověk být „svobodným duchem“, 

dosáhnout hloubky, být tvůrčím. Úspěch, uznání, ctnosti, 

zásadovost, pocit moci a dosaženého poznání, zkrátka pocit 

                                           
472 V této souvislosti znovu odkazuji ke své studii Samota, osamělost a touha obdarovávat. 

Viz pozn. 399.  
473 Zarathustra I, O příteli, s. 49. Hovor poustevníka se sebou samým je zde odkazem 

k protipohybu Selbst a Ich (tedy „prapodstaty“ a „já“), s níž jsme se seznámili ve třetí kapitole. 
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dovršení díla, uspokojení: to vše jsou nesmírně silné svody, jimž 

podléhají mnozí zdánlivě svobodní duchové. Pro Nietzscheho jsou 

to projevy slabosti, únavy, vyčerpání aktivní tvořivé životní síly, 

jejímž hlavním projevem je touha „být více než doposud“, tedy jistá 

neuspokojenost, dravost, potřeba neustále objevovat. „Všeho lačné 

já“, jež však není lačné z hladu, ale z bytostné potřeby neustále růst 

a tvořit sebe sama jakožto dědice, pokračovatele lidstva. Nikoli pro 

své defintivní uspokojení a štěstí, ale pro budoucnost a další 

pokračování lidského rodu. 

Spokojenost a štěstí mohou být u tvůrčího značné, ale vždy 

pouze dočasné. Již z první kapitoly víme, že tomu tak chce vůle 

k moci. Toto jsou slova, jež k Zarathustrovi pronáší sám život: 

„Cokoliv tvořím a jakkoli to miluji – brzy se s tím i se svou 

láskou znepřátelím: tak velí má vůle. 

A též ty, poznávající, jsi pouze stezkou a šlépějí mé vůle: věru, 

má vůle k moci kráčí též nohama tvé vůle k pravdě!“474 

 

Čím více má daný člověk životní síly, tím větší je jeho 

životní potřeba ničit a tvořit, která, pokud není naplňována, se 

obrací vůči samotnému životu – stává se reaktivní, ničivou, člověka 

degradující. Silný a zdravý člověk tak ve společnosti slabých 

onemocní a degeneruje – trpí špatným svědomím, klade si za vinu 

své vášně, pudy a instinkty. Za vydatné pomoci společenství 

slabých se silný jedinec „krotí“, svou sílu utlumuje, stává se 

zuboženým „zkroceným zvířetem“. A právě v tom spočívá největší 

riziko ctižádostivosti pro všechny poznávající – chceme-li být 

stádem uznáni, chváleni a ctěni, musíme pro něj být „dobří“. A 

v rámci morálky resentimentu jsou silní a nezávislí duchové vždy 

                                           
474 Zarathustra  II, O přemáhání sebe samého, s. 98. 
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„sobečtí“, „bezohlední“, zkrátka „zlí“. A není pochyb o tom, že 

„zlým“ bude vždy ten, kdo bude stádu zpochybňovat a ničit jejich 

základní předměty uctívání – jejich hodnoty, „pravdy“, bůžky a 

modly. Proto je cesta přehodnocení všech hodnot zcela neslučitelná 

s jakoukoli ctižádostivostí. 

Neposkvrněné poznání 

Formulace neposkvrněné poznání [unbefleckte Erkenntniss] 

je pochopitelně aluzí biblického neposkvrněného početí a 

Nietzsche s ní rovněž pracuje v tomto pozoruhodném významu. 

Svého Zarathustru tím nechává opsat opatrnost výhradně 

observačního vědeckého bádání. Na počátku promluvy hovoří 

Zarathustra o vycházejícím měsíci, jenž budí falešný dojem, že ze 

sebe porodí slunce,475 ve skutečnosti je však tichým a stydlivým 

mužským, ale nemužným poutníkem po obloze, jenž tajně touží po 

zemi. 

„Toto podobenství dávám vám, pokryteckým citlivůstkářům 

[empfindsamen Heuchlern], vám ‚čistě poznávajícím‘! Vás 

jmenuji já – vilnými [Lüsterne]! 

I vy milujete zemi a pozemskost: dobře jsem vás uhodl! Ve vaší 

lásce je však stud a špatné svědomí – měsíci se podobáte!“476 

 

Příčina touhy poznávat pozemské věci je u „pokryteckého 

badatele“ fyziologická potřeba, která sice převládá, ale u jejich 

lživého nesmělého ducha budí stud a špatné svědomí, protože je 

s ním v rozporu. 

                                           
475 Zde jde o Nietzschův slavný obrat „stvoření vlastní hvězdy“, jenž pronáší Zarathustra 

v Předmluvě: „Pravím vám: musí míti ještě chaos ve svém nitru, kdo chce zroditi tančící 

hvězdu.“ Zarathustra I, Zarathustrova předmluva, s. 15. Méně známá formulace pochází již 

z Radostné vědy: „Já chci víc, nejsem hledající. Já chci pro sebe stvořit vlastní slunce.“ RV 

320, s. 169. 
476 Zarathustra II, O neposkvrněném poznání, s. 103. Výraz Lüsterne označuje „vilné“ či 

„chtivé“ – jde o tutéž chtivost [Lüsternheit], s níž jsme se setkali ve výše citované pasáži O 

cestě tvůrčího. Viz pozn. 466.  
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„‚To by mi bylo nejvyšší,‘ – promlouvá k sobě prolhaný váš 

duch – ‚kdybych se na život díval bez dychtivé touhy, a ne 

s vyplazeným jazykem jako pes. 

Kdybych byl šťasten, dívaje se s odumřelou vůlí bez hltavého 

hmatu sobeckosti – kdybych byl studený a popelavě šedý na 

celém těle, měl však zpité oči měsíce! 

To by mi bylo nejmilejší,‘ – tak sám sebe svádí svedený – 

‚kdybych miloval zemi, jak ji miluje měsíc, a jen a jen svým 

okem ohmatával její krásu. 

A to nechť mi sluje všech věcí neposkvrněným poznáním, že od 

věcí pranic nechci: leda to, abych směl před nimi ležet jako 

zrcadlo se stem očí.‘ 

Ó, vy pokrytečtí citlivůstkáři [empfindsamen Heuchler], vy 

vilní! Vám chybí nevinnost v touze: a proto teď pomlouváte vše 

roztoužení!“477 

 

Nietzsche zde používá několik metaforických rovin, přesto je 

podstata jeho sdělení zcela zřejmá: tak jako ze stydlivé platonické 

lásky nikdy nevzejde žádné dítě, neplyne z opatrného a uctivého 

pozorování věcí žádná zásadní proměna života. Pokrytectví, jež zde 

Nietzsche kritizuje, představuje vyzdvihování přepjaté 

„objektivity“, snahy o čistě intelektuální, „nezaujaté nazírání“, na 

úkor vášně poznání. Kritizuje tedy přepjatost vyzdvihování 

intelektu na úkor velkého rozumu těla, vědomí na úkor nevědomí 

(pudů, instinktů a vášní), krátce: kritizuje asketický ideál, jenž je 

doposud příčinou jisté „bezpohlavnosti“ vědy. Badatel, jenž 

vyzdvihuje tyto asketické ctnosti, tím dle Nietzscheho zakrývá stud 

za svou vášeň poznání, již musí soustavně potlačovat v zájmu 

„objektivity“ a „pravdy“, přičemž skutečnou příčinou tlumení 

                                           
477 Tamtéž, s. 104. Opakovaně užívaný výraz Heuchler, v němčině označuje pokrytce, či 

licoměrníka. A pokrytectví zde skutečně hraje určující roli, protože vystupuje jako nepoctivost 

[Unredlichkeit], jíž Nietzsche v podobenství přisuzuje právě měsíci, jenž se plíží jako kočka a 

svůj krok tají, „skrývá“: „Krok každého poctivého muže mluví: a poctivě; kočka se však 

pokradmu sune po půdě. Hle, kočkovitě se blíží měsíc a nepoctivě“, Tamtéž, s. 103. Překlad 

je zde volnější, přidávám proto i původní znění: „Jedes Redlichen Schritt redet; die Katze aber 

stiehlt sich über den Boden weg. Siehe, katzenhaft kommt der Mond daher und unredlich.“ 
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těchto vášní je strach projevit se a do poznání zapojit celou svou 

bytost.478  

Věřím, že výše představené srovnání poznání „vědeckého“ a 

„tvůrčího“ zde nemusíme opakovat. Vybranou Zarathustrovou 

promluvou se zde zabýváme z jiného důvodu. Nietzsche zde totiž 

pozoruhodným způsobem propojuje nevinnost nastávání a tvůrčího 

poznání v kontextu sebepřekonání morálky za použití zvláštní 

„psychosexuální metafory“. Vášeň poznání je explicitně přirovnána 

k vášni sexuální, jíž je třeba, za účelem zplození „budoucího 

člověka“ vyjít vstříc, nikoli ji potlačovat a skrývat za „ctnosti“. 

Láska k poznání nesmí zůstat nenaplněnou, dílčí „pravdy“ ve 

velkých problémech nesmíme zbožně okukovat, ale musíme se jich 

„zmocnit“ - nikoli tak, že je „znásilníme“, ale že se staneme jejich 

milenci, nikoli „stydlivými zbožňovateli“.479 Zarathustra 

pokračuje: 

„Kde je nevinnost? Tam, kde je vůle k plození. A kdo chce 

tvořiti na sebe sama výš, ten má mi nejčistší vůli. 

Kde je krása? Kde celou vůlí musím chtíti: kde chci milovati a 

zaniknouti, aby obraz nezůstal jen obrazem. 

Milovati a zaniknouti: to se rýmuje od věčnosti. Vůle k lásce: 

to znamená i k smrti mít vůli. Tak mluvím k vám, zbabělcům! 

Ale teď vaše zženštilé šilhání chce se zváti ‚pohledem 

rozjímavým!‘ A co se dá ohmatati zbabělýma očima, má býti 

pokřtěno jménem ‚krásný‘! Ó, vy špinitelé vznešených jmen! 

                                           
478 Viz zde podkapitoly Vůle k pravdě a asketický ideál a Svobodný duch, k „opatrnému 

poznávání“ viz citovanou pasáž RV 345 v pozn. 425. 
479 Zde se přímo nabízí srovnání se slavnou Schopenhauerovou pasáží z předmluvy k druhému 

vydání Světa jako vůle a představy: „Pravda není děvka, která se věší na krk těm, kdo po ní 

netouží; spíše je to nepřístupná kráska, jejíž přízní si nemůže být jist ani ten, kdo jí všechno 

obětoval.“ Schopenhauer, Arthur, Svět jako vůle a představa I, přel. Milan Váňa, Nová tiskárna 

Pelhřimov 1997, s. 11. Nietzscheho závěry jsou však zásadně odlišné v tom smyslu, že 

považovat se za nápadníka pravdy (za něž se považovali prakticky všichni filosofové), je 

nesmyslná ješitnost. Není jedna „pravda“ a rozhodně nemůže být milenkou jednotlivce. Z toho 

důvodu také Nietzsche mluví častěji o „velkých problémech“, o životě, či o zemi a o člověku; 

vyhýbá se tak kritizovanému starému pojetí „pravdy“. V případech, kdy hovoří o pravdě jako 

o „ženě milující válečníka“, atp. jde o metaforické vyjádření, jež označuje „silného odvážného 

člověka“ jako typus, nikdy jednotlivce.  
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Ale to budiž vaší kletbou, vy neposkvrnění, vy čistě 

poznávající, že nikdy neporodíte“480 

 

Nietzsche zde vlastně varuje před důsledky toho, co později 

nazve asketickými ideály. Jednostranné vylepšování a přísný 

výcvik intelektu, jež je samo o sobě k poznání nutné, na úkor „těla“; 

tedy potlačování „velkého rozumu“ na úkor „malého rozumu“.481 

A přesně toto vyčítá Nietzsche „moderní vědě“. Rozvíjí a cvičí 

intelekt a vědomí, tříbí „cit pro pravdu“ – potud ze strany 

Nietzscheho vědě „všechna čest“. Na straně druhé však v zájmu 

„objektivity“ a „čistoty poznání“ potlačuje vášně, pudy a instinkty: 

učí neosobnosti, nezaujatosti, poznávajícího nutí v zájmu těchto 

svých „ctností“, svého „ideálu“ k přemrštěné zdrženlivosti, 

potlačování všech vášní (včetně vášně poznání), které vylučuje. 

Zůstaneme-li u Nietzschovy „psychosexuální metafory“, věda 

rozvíjí náš vkus, ukazuje nám krásu a učí nás ji rozpoznat a ocenit, 

zároveň nás však nutí „dívat se, ale nesahat“ a k tomu se tvářit, že 

si sáhnout (a kdyby jen sáhnout!) vůbec nechceme – potud učí 

nepoctivosti: být tím, čím nejsme, tedy neutrálními nezaujatými 

diváky běhu světa, jenž se nás však přeci za všech okolností 

bytostně týká. A když už jsme se vydali cestou tohoto přirovnání: 

„okukování“ je vždy povrchní, jakkoli hlubokým se tváří – je třeba 

proniknout do hloubky, což se nestane, pokud budeme předstírat, 

či dokonce věřit tomu, že po „věcech“ nechceme nic jiného, než se 

                                           
480 Zarathustra II, O neposkvrněném poznání, s. 104. 
481 Srovnej: „Tělo jest veliký rozum, mnohost s jedním smyslem, válka i mír, jeden ovčinec a 

jeden pastýř. Nástrojem svého těla, bratře můj, jest i malý tvůj rozum, jejž nazýváš ‚duchem‘; 

je to malý nástroj, hračka je to tvého velkého rozumu.“, A dále: „Za tvými myšlenkami a city, 

bratře můj, stojí mohutná vládkyně, neznámá moudrá bytost – ta sluje prapodstata. V Tvém 

těle přebývá, tvým tělem jest.“ Zarathustra I, O těch, kdož povrhují tělem, s. 31–32. 
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na ně dívat. Je jisté, že pokud se budeme nadále řídit asketickým 

ideálem, nic nového nezplodíme. 

Míti dost odvahy a síly k tomu, aby se stal skutečným 

„milencem“, nikoli zbožným a slabým „obdivovatelem“, aniž by 

z toho měl následné výčitky svědomí – takový je úděl „svobodného 

ducha“, jejž Nietzsche přirovnává ke Slunci, jež je skutečným 

milovníkem Země. 

„[T]u mi vzešel den – a teď vzchází vám – je konec milkování 

měsíce! 

Jen pohleďte! Dopaden a bled tu stojí – před zorou! 

Neb ona již přichází, ta žhoucí – její láska k zemi přichází! 

Nevinností a tvůrčí touhou je všechna sluneční láska!“482 

 

Míti odvahu k víře v sebe sama, přestat se stydět za své 

vášně, přestat povrhovat tělem, přírodou a přirozeností v nás: v tom 

spočívá Nietzscheho výzva k osvobození člověka, k odvaze, 

k experimentu, k hlubokému poznání. Jinudy totiž cesta k poznání 

našich bytostných základních omylů a zplození silnějšího 

svobodnějšího člověka nevede. To ovšem neznamená, že by se tím 

jakkoliv rušilo výše řečené, tedy to, že cesta poznání vede přes 

vědu! Na této cestě se však je třeba vykročit dál. 

V téže promluvě se setkáme s tím, že sám Zarathustra býval 

obdivovatelem takového opatrného „čistého poznání“, předtím, než 

prohlédl, co za ním stojí. 

„Věru, klamete, vy ‚rozjímaví‘! I Zarathustra byl kdysi bláznem 

vašich božských koží; neuhodl hadího klubka, jímž byli 

vycpány. 

Mněl jsem kdysi, že není lepšího umění, nežli jsou vaše 

umění!“483 

 

                                           
482 Zarathustra II, O neposkvrněném poznání, s. 105. 
483 Tamtéž. 



200 

 

To potvrzuje rovněž bezprostředně následující promluva O 

učencích, kde se dozvídáme hned v úvodu, že „Zarathustra již není 

učencem.“, a posléze rovněž to, co mu na pobývání v řadách učenců 

nevyhovovalo: 

„Neboť toto je pravda: vytáhl jsem z domu učenců, ba přirazil 

za sebou dveře. 

Příliš dlouho má duše seděla o hladu za jejich stolem; nejsem 

jak oni vycvičen v poznávání, jako bych louskal ořechy.“484 

 

Zarathustra potřebuje svobodu, otevřený prostor, čistý 

vzduch. Právě proto, že v něm žhne příliš velká „tvůrčí“ vášeň, již 

v sobě učenci buď vůbec nemají, nebo ji různými způsoby utlumují. 

Chtějí být diváky, nikoli tvůrci – přemílají proto myšlenky jiných. 

„Jsem příliš horký a sžehnut vlastními myšlenkami: často mne 

to zbavuje dechu. Tu vyrazím na vzduch a ven ze všech 

zaprášených světnic. 

Oni však sedí chladně v chladném stínu: ve všem chtějí býti 

pouhými diváky a mají se na pozoru, aby neseděli tam, kde 

slunce praží do schodů. 

Jako ti, kdož stojí na ulici a zevlují na lidi mimojdoucí: tak i oni 

čekají a zevlují na myšlenky myšlené od jiných.“485 

 

Nietzsche přirovnává vědu k mlýnu, učence k dobře 

fungujícím strojů, za předpokladu, že je dokážeme správně 

natáhnout. Jako mlynáři, kteří sami nic nepěstují, dovedou dobře 

mlít obilí, které jim někdo donese. V každém funkčním mlýnu je 

však spousta nepříjemného moučného prachu. Nietzsche zde 

naznačuje to, s čím jsme se setkali v Genealogii morálky: 

„Přísně vzato neexistuje žádná věda ‚bez předpokladů‘, 

myšlenka takové vědy není myslitelná, je paralogická: vždy tu 

musí být nejprve nějaká filosofie, nějaká víra, aby z ní věda 

mohla čerpat směr, smysl, mez, metodu, právo na existenci.“486 

                                           
484 Zarathustra II, O učencích, s. 106. 
485 Tamtéž. 
486 GM III 25, s. 135. 
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Věda dle Nietzscheho netvoří hodnoty, zpracovává, co 

dostane „zvnějšku“. Účelně rozmělňuje velké problémy, menší 

zajišťuje, zpracovává a organizuje – souhra učenců je nedocenitelná 

a jejich zručnost veliká. Nefungují však samostatně, jejich význam 

spočívá především v práci pro celek, nikoli v tom, aby byli sami 

sebou.  

„Jsou obratní a mají chytré prsty: co by hledala moje prostá 

jednoznačnost [Einfalt] u jejich mnohoznačné složitosti 

[Vielfalt]! Ve všem navlékání a vázání a tkaní se vyznají jejich 

prsty: a tak pletou punčochy ducha!“487 

 

Přes veškerý popis vzájemné odcizenosti také Nietzschův 

Zarathustra učence vlastně kritizuje především pro jejich ctnosti a 

pokrytectví, jejich práci však shledává v zásadě užitečnou. Jenže 

tato činnost je stále zaměřena na udržování stávajících ideálů, jež 

jsou učencům dány. Pracují jako dělníci poznání, svědomitě a 

zodpovědně, ale sami o výsledku a účelu své práce nerozhodují. 

Právě toto však neradi slyší – svou činnost, zřejmě s podporou 

nemalé dávky ješitnosti a hrdosti na svůj „ideál“, považují za 

jedinou a konečnou cestu pravého poznání.488  

 

„A přece jim svými myšlenkami nad hlavami kráčím; a 

kdybych i na svých vlastních nesprávnostech kráčel, byl bych 

přece nad nimi a nad jejich hlavami. 

Neboť lidé si nejsou rovni: tak hlásá spravedlnost. A co chci já, 

oni by nesměli chtít!“489 

 

                                           
487 Zarathustra II, O učencích, s. 106. 
488 Zde Nietzsche pravděpodobně naráží na vztah moderní vědy a filosofie, jímž se zde však 

podrobněji zabývat nepotřebujeme a nebudeme. 
489 Tamtéž, s. 107. 
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Pro ně je jedinou cestou k pravdě „neposkvrněné poznání“, 

jejich ideály jsou „objektivita“, potlačení individuálních preferencí 

a hodnocení, nezaujatost, rezignace na veškerou interpretaci vedená 

strachem z chyby (která je „poskvrnou božské pravdy“). Jenomže 

sama věda je na nejpevnějších omylech založena. A svou opatrností 

a svým „okukováním“ tyto omyly nikdy nerozruší a neprozkoumá. 

Předmětem vědeckého zkoumání je poznatelný svět: opatrná věda 

tedy zkoumá „vnější svět“ a „věci“ a jejich vztahy v něm, přičemž 

k těmto „věcem“ náleží spolu s ostatními těly i tělo lidské (přírodní 

vědy) a procesy duchovní, „vnitřní“, kde je mimochodem snaha 

udržet „vědeckost“ natolik obtížná, že se v 19. století vznikající 

společenské vědy reprezentované svými představiteli musí mnohdy 

velmi intenzivně snažit, aby svou „vědeckost“ prokázali. A 

„vědeckost“ se vždy nejlépe (a v 19. století téměř „jedině“) 

prokazuje aplikací matematických zákonů, tedy základu metod 

„přírodních věd“, na duchovní život člověka a společnosti a 

jeho/její dějiny. Co vše z fyzio-psychologického „bytí“ člověka je 

tím ze zkoumání vyloučeno, nelze ani při nejlepší vůli vyjmenovat. 

Co se však ztrácí především, je veškerý smysl individuálního „bytí“ 

tím, že se „objektivizuje“, „zestejňuje“, majorizuje – přesně to je 

totiž, jak již víme, základem veškeré logiky, potažmo matematiky. 

Její přepjatá a neuvážená aplikace na člověka, jejímž neomaleným 

cílem je lidský život „vysvětlit“, jež se výrazně projevuje například 

v dobovém materialismu, je pro Nietzscheho skutečně 

„nestravitelná“:  

„chceme si opravdu nechat takto ponížit bytí na počtářské 

cvičení zápecních matematiků? Především je nesmíme chtít 

zbavit mnohoznačného charakteru: toho si žádá dobrý vkus, 

pánové, vkus úcty ke všemu, co překračuje náš obzor! Že by 

měla být v právu jediná interpretace světa, jež opravňuje vaší 



203 

 

existenci, u níž lze vědecky zkoumat a postupovat ve vašem 

smyslu (– máte na mysli vlastně mechanisticky?), taková 

interpretace, která nepřipouští nic než počítání, vážení, vidění a 

uchopování, to je velká neomalenost a naivita, pokud to ovšem 

není duševní nemoc, idiocie.“490 

  

Navzdory skutečnosti, že nejvíce čtenářské pozornosti 

obvykle upoutá, že Nietzsche vlastně dogmatické vědce označuje 

za neomalené idioty, povšimněme si zejména mnohoznačného 

charakteru „bytí“, k němuž se vrátíme níže. Zůstaňme ještě na malý 

okamžik u matematiky a jejích zákonů. Matematika je nesmírně 

užitečný nástrojem a zároveň nebezpečím poznání. Poznání totiž 

očišťuje v dobrém smyslu slova tak, že nechává vystoupit vzájemné 

vztahy a poměry prvků, ve špatném pak v tom, že tyto prvky 

zbavuje veškerého obsahu a smyslu – vyjma smyslu logického.491 

Matematika a logika zestejňují [Gleichmachen],492 podporují 

zaměnitelnost a tímto zestejňováním sami sobě skrývají veškerou 

jedinečnost. Přesně z toho důvodu věda „nemůže být o 

jednotlivém“, jak víme již od Aristotela. Pokud je však, jakožto 

všeobecný princip jediného, „pravého poznání“ aplikována na svět, 

činí trojí: skrývá individualitu člověka – činí ji něčím 

„nepoznatelným“ a potud „nepravdivým“, vytváří bytostně lidskou 

(a bytostně mylnou) strukturu světa, v jejímž rámci je upřednostněn 

význam vzájemných vztahů před významem „věcí“, a, konečně, 

skrývá dění a proměnlivost tím, že „věcem“ svým (ve skutečnosti 

                                           
490 RV 373, s. 225. 
491 „Také logika spočívá na předpokladech, jimž ve skutečném světě nic neodpovídá, například 

na předpokladu stejnosti věcí, nebo totožnosti téže věci v různých časových momentech: avšak 

ona věda vznikla z protikladné víry (že něco takového ve skutečném světě opravdu je). A právě 

tak se to má s matematikou, která by dozajista nebyla vznikla, kdyby se od počátku vědělo, že 

v přírodě neexistuje žádná exaktně přímá linka, žádný skutečný kruh, žádné absolutní 

měřítko.“ LPL I 11, s. 22–23 
492 K mechanismu zestejnění jako dominantnímu procesu asimilace viz NF 1885, 40[33] (zde 

pozn. 201). Pamatujme na jeho zásadní význam pro poznání jako takové, jež popisuji 

v souvislosti s přivtělením v kapitole 3. Aplikováno na člověka je však zestejnění 

mechanismem stáda! K tomu viz zejména kapitolu 4, především problém vědomí.  
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libovolným) označením propůjčuje „stálost“, přičemž označované 

je subsumováno pod označení na základě zdánlivé či skutečné 

„podobnosti“. Všechny tři procesy jsou vzájemně provázány a 

všechny je třeba mít na paměti, když mluvíme o „zestejnění“. 

Kromě toho, že jsou bohatým zdrojem předsudků, samy jsou 

založeny na bytostných předsudcích vzniklých a přivtělených 

v dávnověku lidstva. 

„Číselné zákony byly vynalezeny na základě už rozšířeného 

omylu, že existuje vícero stejných věcí (avšak ve skutečnosti 

nic stejného neexistuje), přinejmenším že existují věci (avšak 

ani žádná ‚věc‘ neexistuje). Domněnka mnohosti vždy 

předpokládá, že existuje něco, co se vyskytuje mnohonásobně: 

ale právě zde už vládne omyl“.493 

 

Mimo „svět“ naší zkušenosti dle Nietzscheho neexistuje nic 

stálého, neexistují žádné „věci o sobě“ a neexistuje ani nic 

identického s něčím jiným. Přes to všechno nejsou logika, 

matematika, jazyk a vědomí ani intelekt pro Nietzscheho 

irelevantní – právě naopak! Kromě toho, že zásadním způsobem 

přispěly k uchování člověka a jeho vývoji, dovedly nás až do stavu, 

kdy jsme schopni nahlédnout i své základní omyly. Konkrétně 

matematika je stále nesmírně užitečná, pro Nietzscheho je však 

chybou spatřovat v ní prostředek poznání neexistujících věcí, nebo 

dokonce konečný smysl bytí. 

„Chceme jemnost a přísnost matematiky vpravit do všech věd, 

pokud je to jen možné, nikoli ve víře, že tímto způsobem věci 

poznáme, nýbrž abychom tím určili svou lidskou relaci 

k věcem. Matematika je pouze prostředkem obecného a 

posledního poznání člověka.“494 

 

                                           
493 LPL I 19. s. 29. 
494 RV 246, s. 140. 
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A právě o poznání člověka dle Nietzscheho nakonec běží ve 

všech vědách, včetně těch „nejčistších“. Navzdory veškerému zdání 

nám totiž věda nepřináší nové poznatky o „mimolidské“ 

skutečnosti, ale o nás samých, tedy o našem lidském světě. Právě 

v tomto smyslu je třeba chápat proslulý Nietzscheho výrok: 

„Vědou se pěstuje dovednost, nikoli vědění.“495 

 

Aforismus, jehož titulkem je tento slavný citát, opakuje a 

shrnuje výše řečené. Pro „tvůrčího“ je nesmírně užitečné, pokud si 

během svého života osvojí vědu a její metody, četné a skutečně 

podstatné úkoly však čekají až za hranicí vědy. 

„Hodnota toho, že člověk po určitou dobu přísně provozoval 

přísnou vědu, netkví přednostně v jejich výsledcích: ty budou, 

v poměru k moři toho, co je hodno vědění, jen mizivě malou 

kapkou. Ale narůstá tím energie, schopnost úsudku, 

houževnatost výdrže; naučíme se dosahovat účelu účelně. 

S ohledem na vše, co budeme konat později, je tedy velmi cenné 

být jednou v životě člověkem vědy.“496 

 

Hrátky se zrcadlem 

„Návyky smyslů nás zapředly do klamu a mamu počitků: a ty 

jsou zase základem našich soudů a ‚poznatků‘, – není naprosto 

žádného úniku, žádných postranních a pokoutních cestiček do 

skutečného světa! Jsme ve své síti, my pavouci, a ať do ní 

chytíme cokoli, nemůžeme chytit zhola nic jiného, než co 

zkrátka do naší sítě chytit lze.“828 

 

Těmito slovy Nietzsche uzavírá svůj aforismus Ve vězení, a 

rovněž pro nás znovu otevírá problém, s nímž jsme se výše 

opakovaně setkávali: veškeré poznání se pro nás omezuje na 

„lidské věci“ a nic mimo „lidský svět“ nemůžeme nejen poznat, ale 

                                           
495 LPL I 256, s. 156. 
496 Tamtéž. 
828 RČ 117, s. 78–79. 
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ani poznávat. Náš intelekt je sice disponován pozoruhodnou 

tvořivostí, ta má však za následek pouze to, že může lidský svět 

rozšiřovat: to však v nietzscheovském ohledu znamená především 

rozšiřovat omyl, což si při dostatečné míře poctivosti dokážeme 

dokonce uvědomit. V každém případě je takové rozšiřování světa 

pouze rozšířením naší pozoruhodné „pavoučí sítě“, nikoli 

kvalitativní proměnou našeho nazírání. Jsme jakožto živí lidé 

odkázáni na lidský svět – jsme jako doživotně odsouzení vězni bez 

možnosti útěku. Vezmeme-li v úvahu, že náš svět nabyl během 

historie lidstva skutečné hloubky a zajímavých barev, nemusíme 

z této skutečnosti příliš skleslí. Jenže vše zajímavé, co jsme během 

této dlouhé cesty vytvořili, je nepřeberné množství omylů, které na 

jedné straně ustavili, čím jsme, a na straně druhé tvoří nezměrnou 

hromadu překážek na cestě k pravdivému poznání. 

S odkazem na čtvrtou kapitolu připomínám, že vědomí je pro 

Nietzscheho sebezrcadlením rozumu, v jehož rámci pracuje 

intelekt.829 Nutno dodat, že výsadnost postavení intelektu v rámci 

rozumu (tím myslíme „velký rozum“) je značně diskutabilní i 

v rámci poznávání i prožívání, je však jedinou částí naší bytosti, 

které umožňuje verbalizovat či jinak artikulovat naši jedinečnou 

zkušenost (a tím často tuto její jedinečnost zakrýt). Problém našeho 

poznání, jímž se zde zabýváme, Nietzsche shrnuje v aforismu 243 

Ranních červánků: 

„Pokusíme-li se pozorovat zrcadlo o sobě, neobjevíme nakonec 

nic než věci na něm. Chceme-li uchopit věci, nepřijdeme 

nakonec k ničemu jinému než k zrcadlu. – To je nejobecnější 

historie poznání.“830 

 

                                           
829 Viz pozn. 282. 
830 RČ 243, s. 147. 
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Co poznáváme, nikdy nejsou samotné věci, tedy „věci o 

sobě“, ale jejich obrazy (odrazy). A když už jsme se jednou chopili 

pomyslného zrcadla, zkusme blíže prozkoumat věci, jejichž odraz 

vidíme pouze nejasně. V zájmu funkčnosti této zrcadlové metafory 

si představme, že „věci“ nejsou žádné hmotné objekty, s nimiž 

bychom mohli manipulovat, ale cosi, co můžeme pouze reflektovat, 

nikoliv vidět přímo.831 Když se sami přiblížíme zrcadlu, věci 

zůstanou stejně velké, ale náš obraz se zvětší. A čím blíže se zrcadlu 

přiblížíme, tím větší bude náš obraz. A právě v tom spočívá 

nietzscheovská limita našeho poznání: nevidíme věci, protože si je 

sami zakrýváme.832 

Představme si, že před sebou neseme takové zrcadlo. Je 

nepochybně výhodou, že vidíme i za sebe, jistou výhodou může být 

i to, že vidíme sami sebe.833 Za předpokladu, že chceme kráčet 

kupředu, je však důležité dobře si promyslet, jak velké zrcadlo před 

sebou poneseme – jednak kvůli tomu, kolik energie na to budeme 

muset vydat (větší zrcadlo bude mít větší hmotnost), jednak kvůli 

tomu, že hůře uvidíme před sebe – a to opět ze dvou důvodů: nesené 

zrcadlo bude směrem dopředu představovat překážku, přes níž 

neuvidíme a svou pozornost budeme nuceni rozdělit mezi to, co je 

před námi, za námi a co jsme my sami. Podobně je tomu 

v Nietzscheho chápání vztahu vědomého a nevědomého myšlení – 

                                           
831 Tuto poněkud znepokojivou představu bychom zřejmě lépe simulovali ve virtuální realitě, 

případně tak, že bychom místo zrcadla použili kameru a obrazovku, na níž by byl tzv. „privacy 

filter“, jenž umožnuje vidět na displeji zobrazené „věci“ pouze při kolmém pohledu, zatímco 

při pohledu z boku (v závislosti na úhlu) vidíme na displeji mnohem méně, nebo nic. Snímací 

zařízení by však muselo být v takovém případě umístěno přímo na obrazovce. Druhý 

jmenovaný aspekt – tedy nemožnost šikmého pohledu, je důležitý z hlediska zakrývání si věcí, 

jež budeme tematizovat vzápětí. 
832 „Proč člověk věci nevidí? Sám stojí v cestě: věci zakrývá.“ RČ 438, s. 193. 
833 Většina těchto výhod bude zřejmě společenské povahy. Vědomí totiž potřebujeme 

především jakožto společenští tvorové. V této souvislosti připomínám podkapitolu Vědomí a 

jazyk. 
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tedy intelektu a ostatního rozumu. Nepopiratelné výhody, jež nám 

skýtá intelekt, se mohou snadno proměnit ve smrtící nevýhodu; 

kdyby náš intelekt naprosto převládl (kdybychom veškerý svůj 

rozum omezili pouze na intelekt), tedy kdybychom vyřadili 

z provozu veškeré naše pudy a instinkty tím, že bychom je zcela 

podřídili vědomé kontrole, bylo by naše bezúhonné přežití sice 

teoreticky možné, ale asi stejně pravděpodobné jako to, že bychom 

uchopili velké nástěnné zrcadlo, a drželi jej před sebou během 

sbíhání neznámé kamenité hory a hleděli do něj v radostné víře, že 

se cestou dolů nám ani zrcadlu nic špatného nepřihodí. Chtělo by 

se říci: „Nebezpečné, příliš nebezpečné!“. Proč se nám to jeví jako 

velmi špatný nápad? Protože na základě dřívějších, pravděpodobně 

méně šílených zkušeností víme, že je při pohybu v členitém terénu 

prozíravé dívat se na cestu, jinak se riziko pádu, zranění a případné 

smrti výrazně zvyšuje. A úlohu „nás“ a „našich“ (tedy dávných 

lidských) zkušeností zde hrají naše pudy a instinkty – celá 

nevědomá složka našeho těla, jež dle Niezscheho má „svůj vlastní 

rozum“, své vlastní smysly a své vlastní rozhodování – a 

především: svou vlastní vůli. Důležité však je uvědomit si, že tento 

„rozum“ nám není „cizí“, pro Nietzscheho není méně (ale ani 

více!)834 „námi“ než ono metaforické zrcadlo reprezentující 

intelekt. Pamatujme, co říká Nietzschův Zarathustra: 

„Tělo jsem a tělo a pranic více; a duše jest jen slovo pro cosi na 

mém těle.“835 

 

                                           
834 Takové hodnocení nemá v rámci jednoho těla valného smyslu. Naše „vědomá složka“ je 

však pro Nietzscheho nepochybně vývojově mladší, méně vyvinutá, a pokud jde o vnímání, 

myšlení a jednání rovněž mnohem menší. Jenže právě ona je pro nás jako jediná poměrně jasně 

viditelná, proto se při pohledu na sebe mylně domníváme, že právě (a pouze) toto jsme „my“.  
835 Zarathustra I. O těch, kdož povrhují tělem, s. 31.  
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Také intelekt je pouze „cosi na těle“, pomyslné zrcadlo tak 

není něčím, co bychom mohli jednoduše „odložit“, je naší 

integrální součástí. Co Nietzsche opakovaně kritizuje je právě 

přeceňování vědomí a intelektu na úkor těla vycházející 

z dualistického rozdělení a oddělení „těla“ a „duše“. Na druhé 

straně pro něj však nejsme ani „pouze tělem“ v materialistickém či 

naturalistickém smyslu – mezi našimi jednotlivými a vzájemně 

provázanými částmi probíhá neustálý dialog a někdy i boj – jejich 

jediným dějištěm je však tělesný život – a nic jiného. 

Vraťme se k výše představenému a poněkud neumělému 

podobenství. Našeho „člověka“ stojícího na okraji onoho strmého 

kopce bychom si museli představit jako člověka s drženým 

zrcadlem pevně spojeným – a toto „zrcadlo“ by muselo být 

zrcadlem „pohádkovým“, mluvícím a svého nositele nabádajícím 

k tomu, aby se rozběhl. Máme před sebou obraz probíhajícího 

dialogu racionálního vědomí a instinktivního nevědomí a jistě 

bychom si mohli představit celou řadu scénářů, jak by mohl takový 

„dialog“ probíhat. Situace je v tomto i každém jiném případě 

následující: pokud se naše „pohádkové zrcadlo“ chce vydat na 

nesmírně riskantní cestu, nemá jinou možnost, než k tomu nějakým 

způsobem přimět „tělo“ jakožto svého nosiče.836 A tento nositel, 

tedy náš „člověk“, pokud a dokud si uchovává svůj „zdravý rozum“ 

(zde reprezentující vývojem lidstva osvědčené instinkty), se za 

takových okolností dolů z kopce zkrátka nerozběhne. A co nelze 

                                           
836 Výraz nosič je spíše pejorativním označením toho, kdo je zde proto, aby něco (z pohledu 

zrcadla „mě“) nesl – je podřízený, v takřka otrockém postavení. Pokud si představíme „tělo“ 

jako samostatně myslící osobu, zřejmě by se sama titulovala spíše o něco důstojnějším slovem 

„nositel“. Tento rozdíl je nepatrný, má však význam v kontextu níže tematizovaného chápání 

těla v kontextu asketického ideálu a Nietzschovy fyziopsychologie.   
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dostatečně zdůraznit: konečné rozhodnutí, či přesněji konečná akce 

(„běžet, či neběžet“) nezávisí zde ani nikde jinde na zrcadle, ale na 

něm. V neposlední řadě bychom si měli uvědomit, že to, že si ublíží 

nositel, pochopitelně postihne i zrcadlo a naopak. 

Ponechme ještě chvíli stranou, proč by mělo zrcadlo chtít 

riskovat svou další „celistvost“ či zdraví svého nosiče a chvíli se 

vžijme do role tohoto (sebe)vražedného zrcadla. Pomineme-li 

extrémní situaci a zmíněnou rizikovost, mělo by nám to jít velmi 

snadno, protože představa jakéhosi vědomého „já“ jako řídícího 

centra celé lidské bytosti je pro moderního člověka typická. 

Uvědomme si přitom, že jakožto „zrcadlo“ toto riziko sami 

nevidíme a situaci vyhodnocujeme na základě informací od svého 

nositele, jenž je tentokrát „podle našeho nejlepšího vědomí a 

svědomí“ (zde se toto úsloví hodí) „zbytečně ustrašený“.837 

Můžeme si představit, že naším soukromým cílem je 

pohybovat se co nejrychleji a jediné, co máme ve svém „zorném 

poli“ je krajina, kterou jsme již prošli, a postava, z jejíž tváře čteme 

nechápavost a podivné obavy, jejichž náznaky jsme na ní již 

v minulosti pozorovali často. A přece jsme navzdory všem obavám 

a občasným protestům došli až sem a vše bylo v pořádku. V takové 

chvíli je třeba jednat a všechny námitky rezolutně odmítnout.  

„Kam bys, ty takzvaný siláku, došel, nebýt mě?! Kde 

bychom byli, kdybych neustále poslouchal tvé námitky? Jsi 

primitiv, jehož zastaralé způsoby by nás oba dávno přivedly do 

                                           
837 Nesmíme naše malé podobenství příliš intelektualizovat. Když už však jednou máme 

zrcadlo, které mluví, mohlo by rovněž nějakým zvláštním způsobem „vidět“ a něco promítat 

(například hypotetické scénáře) – a takovým „viděním“ je pro intelekt obrazotvornost, 

představivost. Nakonec je naše pomyslné „zrcadlo“ pro „tělo“ skutečně spíše jakousi velmi 

interaktivní obrazovkou.  
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záhuby! Občas jsem udělal něco podle tebe – a jak to dopadlo?! Pro 

tebe to možná byla velká legrace, ale vzpomínáš, jaké to mělo 

následky?! Jen koukej poslouchat! – já jsem ten chytřejší!“ – takové 

podoby by zřejmě mohla nabývat „rozmluva“ s naším nosičem, za 

předpokladu, že bychom se jakožto „kouzelné zrcadlo“ skutečně 

považovali za řídící jednotku celého „organismu“. Jenže náš nosič 

není žádným pasivním a absolutně podřízeným sluhou. Někdy nás 

jednoduše skloní a dívá se jinam, mnohé věci nám zatajuje, občas 

vykročí nám neznámým směrem, aniž by se s námi poradil. Je 

obtížné se v něm vyznat a sledovat jeho prostřednictvím cestu, jíž 

jsme si naplánovali. Kdybychom jej tak dokázali v jeho sebedůvěře 

nějak oslabit… Pak by bylo mnohem snazší přimět ho 

k poslušnosti! „Co na tom, že s podlomenou sebedůvěrou skomírá, 

hubne a kráčí pomaleji – hlavní je, že je po mém.“ Kéž bychom se 

tak mohli svého nosiče zbavit a moci se pohybovat a vnímat svět 

bez něj! Vážené čtenářky a čtenáři: pokud vám takové uvažování a 

jednání připadá jako krutost, podařilo se mi je vylíčit správně. 

Pokud ne, nebojte se popustit uzdu své fantazii o psychickém 

terorizování a snaze o zotročení svého největšího a nejbližšího 

nepřítele – protože přesně o to v tomto prvním modelu „přístupu 

ducha k tělu“, jímž se mi snad v podstatných bodech podařilo 

vyjádřit působení „vůle k pravdě“ v duchu asketického ideálu, jímž 

jsme se podrobně zabývali ve čtvrté kapitole. 

Nedůvěra k zdání, smyslům, pudům a instinktům, důsledná 

kontrola a ověřování toho, co se stává obsahem vědomí, reflexe 

(zrcadlo reflektuje) zkušenosti a úsilí o korekci jednání – to vše 

v různé míře patří k povaze té části rozumu, kterou zde nazýváme 

intelekt. Nietzscheovské vědomí je „sebevědomím“ – obrazem nás 
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samých, intelekt je procesem utváření tohoto obrazu, jenž je 

z mnoha výše popsaných důvodů odsouzen k nezdaru ve svém úsilí 

zobrazit skutečnost věrně, tedy takovou, jaká „je“ (přesněji: „jak se 

děje“) tedy naprosto pravdivě. Vzpomeňme však na výše popsaný 

boj, jenž se má odehrávat v každém mysliteli: o co se bojuje, není 

pravda, ale moc, nadvláda, kontrola nad celým tělem – za účelem 

dalšího rozšiřování moci. Jde o střet starých přivtělených soudů 

(instinktů, potažmo vkusu) se soudy nově vznikajícími. A není 

náhodou, že k tomuto boji dochází právě u myslitele, tedy u toho, u 

nějž se intelekt tvrdým výcvikem osvobodil alespoň do té míry, aby 

vůbec mohl vytvořit a dostatečně dlouho udržet „něco nového“, 

tedy soudy nekompatibilní se soudy přivtělenými.  

Pokud si lidského ducha představíme jako obec, plní intelekt 

permanentní funkci „mladé generace“. Představy mladé generace o 

chodu obce jsou mnohdy zásadně odlišné od představ generací 

straších – intelekt je takovým inovátorem mnoho tisíc let trvajících 

tradic, jehož občasný rušivý vliv je tolerován pro jeho vynalézavost 

a občasné dobré nápady, ale obvykle o tom podstatném 

nerozhoduje. A právě mladá generace je „zrcadlem“ tradičně 

fungující obce, její představitelé často sami sebe považují za 

mnohem moudřejší a rozumnější než jsou ti „starci“ v exekutivních 

funkcích a usilují o prosazení maximálního možného množství jim 

navrhovaných změn. Jestli se jim to může podařit a do jaké míry, je 

dáno několika faktory: v první řadě všeobecným zvykem starší 

generace „naslouchat mladým“, tedy brát jejich mínění v potaz. To 

zde reprezentuje vystupňovaný instinkt, který Nietzsche nazývá 

vkus. Dále je nepochybně důležité, nakolik jsou dosavadní 

exekutivní nařízení efektivní. V případě, že se obec pod stávajícím 
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vedením dostává do potíží, otevírá se prostor pro nová řešení. 

V neposlední řadě je zde podstatná míra konformity mladší 

generace a míra její „politické angažovanosti“: chce se na chodu 

obce pouze podílet? Chce udržet stávající řád obce, nebo vytvořit 

zcela nový? Cení si do jisté míry zkušeností starších, nebo jejich 

představy i jejich východiska považuje za naprosto nepřijatelné? 

Podle toho, jak bychom zodpověděli tyto a mnohé další otázky, 

bychom mohli vytvořit určité modely toho, jak bude probíhat další 

vývoj obce. A stejně jako u intelektu v rámci rozumu bychom při 

pokusech o zodpovězení těchto otázek narazili na celou řadu 

problémů. Předně bychom při poctivém bádání nepochybně měli 

problém rozlišit, kdo patří do mladé generace a kdo ne. Kritérium 

věkové hranice by nepochybně nebylo dostatečné. Mnozí mladí by 

například mohli být velmi konzervativní, někteří jednotlivci 

přesahující námi stanovený „věkový limit“ by naopak byli velmi 

nakloněni inovacím. Pak je zde problém vůbec stanovit, kdo je 

dosud „dítětem“ a jeho mínění je třeba brát s ještě větší rezervou 

než mínění dospělých, a kdo již je „mladým dospělým“ – i zde 

bychom našli celou řadu individuálních rozdílů. Navíc 

v dlouhodobém měřítku jednotlivci přirozeně stárnou a umírají: 

původně mladí se ustavičně mění na starší, z dětí se stávají nový 

mladí. A takový je vliv zvyku, automatizace, případně přivtělení. 

Takto si s jistými rezervami můžeme představit duchovní život 

každého jednotlivce a nesmírně obtížně schematizovatelný a 

vyjádřitelný poměr intelektu ke zbytku rozumu. Vědomé myšlení 

není žádným samostatným a na zbytku těla nezávislým procesem – 

jakkoli se tak může samo sobě jevit. Jako je každý člověk od dětství 

vystaven vlivu společenství a je tímto společenstvím ovlivněn a 
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formován, jsou všechny naše vědomé soudy a představy (tedy 

produkty intelektu) formovány pomocí celé řady nevědomých 

vlivů. A je to paradoxně právě nekritičnost intelektu k sobě 

samému, která poskytuje největší prostor tomu, aby tyto působné 

síly zůstaly skryty. Představa vlastní intelektuální nezávislosti, tedy 

představa dosažené „svobody“ je tak pastí, jíž člověk líčí sám na 

sebe. 

Podobně jako v přirovnání s „pohádkovým zrcadlem“, platí 

totéž i pro „mladou generaci“. Může vše staré a původní odmítat a 

vůči všem „starým“ zaujmout principiálně odmítavou pozici: 

pokusit se o nějakou formu revoluce, jejímž nutným důsledkem 

bude oslabení celkového fungování obce. Může být ve všech 

významech slova „otravná“ a starší a původnější struktury tak 

ochromit. To činí intelekt v rámci v nesmiřitelného principu 

asketického ideálu: terorizuje „tělo“, aby jej přiměl k poslušnosti a 

prosadil svou moc nad ním. To vše v rámci krajně podezřelé 

maximy: „tělo je nepřítel, je třeba nad ním získat kontrolu“. 

Historická výhoda tohoto postupu spočívá v tom, že změnila vkus. 

„Zrcadlo“ či „mládí“ nabyly na moci a významu. Zrcadlo přestalo 

být pouhým nástrojem svého nositele a mladá generace přestala být 

ignorovatelná. Zřejmé jsou rovněž nevýhody: tělo jako celek 

(organismus) bylo takovou „revolucí“ nepochybně oslabeno a 

člověk se ocitl na nebezpečné půdě. Jako je asketický ideál vposled 

obratným krokem k uchování života, byla by i vzpoura našeho 

„zrcadla“ či „mladé generace“ pokusem o zachování chodu (byť 

odlišného) celé obce či organismu: nicméně v poněkud naivní víře, 

že se bez původního domněle špatného uspořádání můžeme obejít. 

Dokonání a konečné vítězství takové „revoluce“ by nakonec 



215 

 

člověka zahubilo. Jen si představme výše popsaný „běh se 

zrcadlem“, nebo například obec, kde by byli všichni lidé starší 

dvaceti let popraveni či jinak zbaveni veškerých rozhodovacích 

funkcí. Obojí by bylo nesmírně obtížné prosadit a nebylo by to ani 

žádoucí. Toto má Nietzsche na mysli, když na samotném začátku 

Radostné vědy píše o etikách, které by lidstvo dávno zahubily, 

kdyby se prosadily.838 V tom spočívá „největší nebezpečí“ 

morálky, která je vždy namířena proti zájmu jednotlivce, tedy 

individuálního těla.  

Nabízí se oprávněná a zásadní námitka: morálnost přeci 

reprezentuje tradici, přivtělené způsoby hodnocení, staré pořádky 

v naší „obci“ – sama je (stádním) instinktem. Jenže je to právě 

všudypřítomná morálka, která činí dvojí: předně oslabuje „tělo“ do 

té míry, že činí vládu intelektu vůbec představitelnou, a dále: 

povzbuzuje intelekt tím, že jej „posvěcuje“, indoktrinuje. V každém 

soudu, představě, ba i v každém smyslovém vjemu promlouvá 

morálka. A je to právě její všudypřítomnost, která ji skrývá. 

Morálka, která vede člověka k hodnocení – zpětnému posuzování a 

odsuzování; je základem dehonestace těla, jeho „špatného pocitu 

při pohledu do zrcadla“ – viny a špatného svědomí. A právě tímto 

způsobem umožnila, aby se intelekt vůbec dostal do pozice, kdy 

může „rebelovat“ vůči „tělu“. 

Nietzschova filosofie nám zde „vrací tělo do hry“ tím, že 

přivtělené omyly staví do pozice neodmyslitelné podmínky činnosti 

intelektu. Jelikož je tělo podmínkou a působištěm intelektu, stejně 

                                           
838 „všechny etiky byly doposud natolik pošetilé a nepřirozené, že by každá z nich přivedla 

lidstvo do záhuby, kdyby je doopravdy ovládla“ RV 1, s. 31. 
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jako jediným zdrojem jeho informací, je k němu dle Nietzscheho 

třeba přistupovat jinak, než jak káže asketický ideál. Intelekt si již 

v rámci těla vydobyl dostatečnou vážnost a v rámci vědeckého 

výcviku se také dokázal alespoň nějak „zkáznit“ – stal se 

„kompetentním“ nástrojem těla. Budoucnost lidského poznání by 

mohla souviset právě s odlišným přístupem k tělu, které již nemusí 

být „nepřítelem“, který „nás“ ve všem pouze klame, ale který je 

možné do poznávání legitimně zapojit. Ve výše představené 

metafoře „kouzelného zrcadla“ bychom řekli: naučit se 

komunikovat s tělem a přimět je k tomu, aby nám sdělovalo více 

informací. V případě „mladé generace“ bychom si pak mohli 

představit znovuzískání úcty ke zkušenosti a zvýšený zájem o chod 

obce při zachování stávající kritičnosti. V každém případě by se 

intelekt měl přestat vymezovat vůči tělu, jako kdyby k němu 

nepatřil a byl „něčím více“. V tomto spočívá také výše popsané 

hrdé přijetí dědictví dosavadního lidstva. Instinkty přestat 

démonizovat, ale podrobit je zkoumání, uvědomit si, že jsou 

nezbytné a k životu nutné, ale také to, že se s jejich stávajícím 

uspořádáním nelze jednoduše spokojit – novým úkolem člověka je 

přeci „přivtělit si vědění“: to znamená automatizovat postupy 

přísně a kriticky pracujícího intelektu, až se stanou novými 

instinkty. Novými „starými“ v naší pomyslné obci. Tak se také 

postupně bude měnit vkus. Četné dosavadní omyly se postupně 

stanou nestravitelnými, instinktivně odmítanými, „fyzicky 

nepřijatelnými“. Otázkou je jednak to, zda a do jaké míry jsme toho 

schopni – není pochyb o tom, že proces takové transformace bude 

nesmírně bolestivý a bude vyžadovat spoustu sebepřemáhání, 

jednak to, zda budeme jako bytosti s takovým uspořádáním 
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instinktů schopni žít. To bychom se však již zbytečně vraceli k výše 

řečenému. 

Perspektivy nového nekonečna 

Výše jsme již v mnoha souvislostech ukázali důležitou limitu 

našeho poznání: jakkoli se nám mohou jevit svůdně představy 

„čistého intelektu“, „objektivity“ či „nazaujatého nazírání“, ve 

skutečnosti je něco takového zcela nemožné. Ke skutečnosti se 

vždy jakožto lidé vztahujeme lidsky, jsme odsouzeni 

k perspektivnímu vidění, selektivnímu vnímání světa jakožto 

„lidského světa“. 

„Mějme se od nynějška, páni filosofové, lépe na pozoru před 

starým ošidným vymýšlením pojmů, které zavedlo ‚čistý 

nečasový subjekt poznání bez vůle a bolesti‘, střezme se 

chapadel takových kontradiktorických pojmů jako ‚čistý 

rozum‘, ‚absolutní duchovnost‘, ‚poznání o sobě‘: – zde se po 

nás vždy žádá, abychom mysleli oko, které vůbec nemůže být 

myšleno, oko, které nemá naprosto žádný směr, u něhož mají 

být vyřazeny, mají chybět aktivní a interpretující síly, díky nimž 

je teprve vidění viděním něčeho, je zde tedy požadován nesmysl 

a nemožný pojem oka. Existuje jen perspektivní vidění, jen 

perspektivní ‚poznání‘; a čím více afektů pustíme k slovu, čím 

větším množstvím očí, různých očí se na tutéž věc dokážeme 

podívat, tím úplnější bude náš ‚pojem‘ té věci, naše 

‚objektivnost‘.“839 

 

Pro Nietzscheho je veškeré poznání interpretací, přičemž 

určité falšování patří pro Nietzscheho k podstatě interpretace.840 

Jinými slovy zde Nietzsche formuluje předcházející problém: naše 

bytostné omyly jsou nedílnou součástí našeho způsobu zakoušení 

světa. K vyjádření naší odsouzenosti k perspektivnímu vidění 

Nietzsche opakovaně užívá metafory kouta [Ecke], v němž jsme 

                                           
839 GM III 12, s. 106. 
840 „znásilňování, úpravy, zkracování, vynechávky, vycpávky, výmysly, falšování a co ještě 

patří k podstatě veškeré interpretace“ GM III 24, s. 135. 



218 

 

umístěni a za jehož roh nemůžeme vidět. Náš intelekt je i při svém 

„nejčistším“ zkoumání sebe sama odsouzen k určitým 

perspektivám. 

„Nemůžeme vidět za roh svého kouta: je to beznadějná 

zvědavost chtít vědět, jaké jiné druhy intelektu a perspektiv by 

ještě mohly existovat“841 

 

Stejně jako je pro nás nemožné vidět skutečnost jinak než 

z našeho lidského kouta, bylo by i nesmírnou neskromností tvrdit, 

že už tak téměř nekonečný výčet našich lidských perspektiv by byl 

výčtem konečným, tedy že mimo kout, v němž se můžeme jako lidé 

pohybovat, není nic.842 A právě v tomto můžeme spatřovat zásadní 

námitku, jíž Nietzsche vznáší proti moderní vědě a dosavadní 

filosofii: „přeceňování vlastního kouta“843 v podobě víry v jakousi 

„univerzální pravdu“, jejímž „odkrýváním“ odhalujeme něco více 

než sebe sama. Taková víra zbavuje „bytí“ mnohoznačného 

charakteru a pouze nás pevněji svazuje v našem koutě.844 Takto se 

opět ukazuje víra jako zavazující, zatěžující, proti „svobodě“ 

působící princip. Proto Nietzsche píše v předmluvě knihy Lidské, 

příliš lidské z jara roku 1886 následující: 

„Lze se domnívat, že rozhodující zkušeností ducha, v němž má 

jednou uzrát a zesládnout k dokonalosti typus ‚svobodný duch‘, 

bylo velké odpoutání; před ním byl o to více duchem vázaným 

a zdál se navždy připoután ke svému koutu a sloupu.“845 

 

                                           
841 RV 374, s. 226. 
842 „Myslím, že jsme dnes alespoň vzdáleni té směšné neskromnosti, abychom ze svého kouta 

vyhlašovali, že výhradně z tohoto kouta lze mít perspektivy. Svět se pro nás stal spíše ještě 

jednou ‚nekonečným‘: neboť nemůžeme odmítnout možnost, že zahrnuje nekonečné množství 

interpretací. Ještě jednou nás jímá velká hrůza – ale kdo by měl chuť [wohl Lust] tento 

nesmírný neznámý svět hned zase starým způsobem zbožštit? A uctívat potom toto neznámé 

jako ‚někoho‘ neznámého?“ Tamtéž, s. 226–227.  
843 K tomuto viz RV 366, zde pozn. 363. 
844 K mnohoznačnému charakteru „bytí“ viz pozn. 490. 
845 LPL I, Předmluva III, s. 11. 
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Odpoutat se alespoň v rámci svého kouta, tedy v rámci svého 

lidství, učinit se lehčím, moci zaujmout více perspektiv – to je 

prinicipem „osvobození ducha“, toto je možná cesta ke konečnému 

překonání člověka. Dle Nietzscheho však „moderní ideje“ tlačí 

člověka „opačným směrem“. 

 „Tváří v tvář světu ‚moderních idejí‘, který by chtěl každého 

zahnat do kouta nějaké ‚odbornosti‘, by filosof, kdyby dnes 

filosofové mohli být, musel klást ‚velikost‘ člověka, pojem 

‚velikosti‘ právě do obsáhlosti a mnohostrannosti, do ucelené 

mnohosti: dokonce by jako hodnotu a postavení určoval podle 

toho, jak mnoho a jakou rozmanitost jedinec na sebe vezme a 

unese, jak daleko dokáže rozkleknout svou zodpovědnost.“846 

 

Nikoli úzká specializace, ale schopnost zaujímat co největší 

množství perspektiv, moci mezi nimi „přepínat“, mít osobní 

zkušenost se vším, s čím ji mít lze. To je tvůrčí způsob „poznání“ 

vlastní „svobodným duchům“, „filosofům budoucnosti“. Takto 

poznávající je „svobodný duch“. 

„Ach, ta má chtivost! V této duši nepřebývá nezištnosti – spíše 

jakési všeho lačné Já, jež by chtělo skrze mnoho individuí vidět 

jako svýma očima a uchopovat jako svýma rukama, – Já, které 

přivádí zpět i celou minulost, které nechce ztratit nic, co by mu 

vůbec mohlo patřit! Ach, ten plamen mé chtivosti! Kéž bych se 

znovu narodil ve stu bytostí.“847 

 

Tako se ukazuje poznání pravdy jako skutečně nadosobní a 

nakonec nadlidský úkol. Nejde zde o pouhý „výcvik intelektu“, 

neboť ten je pouze předpokladem experimentu, tedy naší cesty ke 

konečnému překonání člověka v podobě pomalé a postupné 

transformace jeho instinktů. „Druh je vším, jedinec neznamená 

nic.“848: taková je konečná maxima poznávajícího „svobodného 

                                           
846 MDZ 212, s. 113. 
847 RV 249, s. 140–141. 
848 RV 1, s. 30. 
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ducha“, který chce být experimentem. Jeho motivací je „láska 

k nadčlověku“, nikoli k sobě (člověku), budoucím dědicům nejen 

ukazuje, ale i razí, cestu k nadčlověku tím, že se podílí na celkové 

historii lidstva a představuje její pokračování. Přivtělení budoucích 

generací totiž může vypadat jinak za předpokladu, že se podaří 

s každou další generací přivtělit o kousek více pravdy: být 

„pravdivější“ než všichni dosavadní lidé, být jakožto člověk v tomto 

smyslu „více než doposud“. Proto je úkolem poznávajících nakonec 

„pouze“ tvořit nové hodnoty – posouvat pomyslný „výchozí bod“ 

poznání pro ty, kteří budou mít v budoucnu dostatek síly k tomu, 

aby přijali dědictví – a toto dědictví pouze neudržovali, ale 

rozšiřovali. Tak velí vůle k moci. Že však takový úkol skutečně je 

pouze pro ty skutečně nejsilnější „šťastné výjimky“ ukazuje 

Nietzsche ve spisu Mimo dobro a zlo. Povšimněme si přitom opět 

obratně použité metafory koutu [Ecke].  

 „K výchově skutečného filosofa může být nezbytné, aby sám 

také stanul na všech těchto stupních, na nichž se jeho služebníci, 

vědečtí dělníci filosofie, zastaví, ba zastavit musejí; on sám 

musí být možná kritikem a skeptikem a dogmatikem a 

historikem a nadto básníkem a sběratelem a cestovatelem a 

luštitelem hádanek a moralistou a jasnovidcem a ‚svobodným 

duchem‘ a téměř vším, aby prošel celým okruhem lidských 

hodnot a hodnotících cílů a mohl z mnoha očí a rozličných 

svědomí hledět z výše do každé dáli, z hloubi do každé výše, 

z úzkého zákoutí [Ecke] do každé šíře. Avšak toto vše jsou jen 

předpoklady jeho úkolu: tento úkol sám chce něco jiného – 

vyžaduje, aby filosof hodnoty tvořil.“849 

 

Co je tedy úkolem filosofa jakožto „svobodného ducha“? 

Tvořit nové hodnoty s vědomím, že nutně budou muset být 

v budoucnu překonány; „žít nebezpečně“ znamená vposled žít 

v omylech a s omyly, ale nespokojit se s nimi (to by byl „nezdravý 

                                           
849 MDZ 211, s. 112. 
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egoismus“ a ješitnost), nelpět na sobě, ale „obětovat se“ pro lásku 

k lidstvu – to vše ve víře v to, že budoucí člověk může být silnější. 

Spokojit se s „vlastním koutem“, znamená spokojit se se stávajícím 

člověkem. A právě proti tomu slouží ideál nadčlověka, jenž velí být 

ve shodě s vlastně nelidským (protože nemorálním) principem vůle 

k moci, tedy se „skutečností“, jíž jsme během dlouhých dějin 

lidstva skryly pod nánosy svých bytostných omylů. Spokojit se 

s našimi dosaženými lidskými „pravdami“ zkrátka nestačí. 

V závěru citovaného aforismu proto Nietzsche o „skutečných 

filosofech“ píše:  

„Jejich ‚poznávání‘ je tvorba, jejich tvorba je zákonodárství, 

jejich vůle k pravdě je – vůle k moci.“850 

 

Úvod bezprostředně navazujícího aforismu je pak 

opakováním a shrnutím toho, na co jsem opakovaně poukazoval od 

třetí kapitoly dále. „Svobodný duch“ sice samozřejmě žije 

v přítomnosti, ale pro budoucnost. Proto je se svými současníky a 

jimi zastávanými ideály vždy ve sporu. 

„Čím dál víc se mi zdá, že filosof jako nutný člověk zítřka a 

pozítřka byl a vždy musel být v rozporu se svým dneškem: jeho 

nepřítelem byl pokaždé ideál dneška.“851 

 

K tomu, aby bylo vůbec možné „ideál dneška“ v každé době 

zahlédnout, bylo třeba tuto dobu v sobě samém překonat, 

poodstoupit od ní, povznést se nad ni. To znamená být svobodnější 

než současníci a v tomto smyslu být „napřed“, vidět širší obraz. 

Otázkou je, kam je možné ze své doby poodstoupit. Tradiční 

variantou byly různé formy kontemplace či filosofická 

                                           
850 Tamtéž, s. 113. 
851 MDZ 212, s. 113. 
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transcendence, překrok ze „světa jevů“ k světu „pravému“ – 

ideálnímu, pravdivému, božskému. Jenže jsme si ukázali, že takové 

kroky jsou pro Nietzscheho nihilistické, protože „svět jevů“, tedy 

svět naší zkušenosti je jediným světem. Proto je nezbytné, abychom 

zůstali „věrni zemi“ a životu. 

„I velcí duchové mají jen svou vlastní, na pět prstů širokou 

zkušenost, – hned vedle ní jejich přemýšlení ustává: a začíná 

jejich nekonečný prázdný prostor a jejich hloupost.“852 

 

A právě proto je třeba držet se zkušenosti a vyhnout se 

svůdným představám o tom, že právě má zkušenost je zkušeností 

univerzálně platnou a obecnou. V každém zobecnění již vládne 

prastarý omyl, a každá formulace myšlenky, každá představa a soud 

(včetně soudů smyslových) jsou do jisté míry nepravdivé. Klíčem 

k vyšší „pravdivosti“, k zjemnění působnosti omylů, je výše 

popsaný výcvik intelektu. Ani sebelépe vycvičený intelekt však 

nemůže dělat nic jiného než interpretovat své vlastní perspektivy. 

Pokud se máme pokusit nahlédnout a poznat naše nejhlubší lidské 

„pravdy“, jež jsou nakonec nevyvratitelnými lidskými omyly,853 a 

pokusit se pomalu omezovat jejich působnost, je naprosto klíčové, 

abychom byli opravdu pozorní a podezřívaví vůči cizím i vlastním 

soudům a naprosto „zjevným pravdám“. 

„Víra v pravdu začíná pochybností nad všemi dosud uvěřenými 

‚pravdami‘.854 

 

Pro Nietzscheho totiž není vědomé myšlení ničím více (ani 

méně) než zrcadlením tvořivé činnosti rozumu. Vše co víme a 

můžeme vědět o „věcech“ nevychází z žádné jejich podstaty („věci 

                                           
852 RČ 564, s. 237. 
853 Viz pozn. 424. 
854 LPL II (1) 20, s. 22. 
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o sobě“), ale z nás samých. Zkoumáním takových „podstat“ věcí 

nakonec vždy zkoumáme sebe sama, tedy specifika lidské (a pouze 

lidské) interpretace světa. Věc nabývají pro člověka určitých 

významů; a jen a pouze v relaci k nám se vůbec nějak ukazují, 

vystupují pouze jako cosi k nám se vztahujícího a námi 

hodnoceného. Z toho vyplývá, že veškeré nietzscheovské vědomí 

je „sebevědomím“, neboť není reflexí „věcí“, ale činnosti celého 

našeho rozumu (včetně samotného intelektu). Proto pro člověka 

není myslitelné „nezaujaté nazírání“: naše zaujetí věcí je důvodem, 

proč se nám vůbec nějaké „věci“ ukazují.  Vždy si „stojíme 

v cestě“, když zkoumáme „věci“, protože ve skutečnosti zkoumáme 

pouze nesčetné způsoby lidského vztahování k nim. Věci jsou nám 

trvale nepřístupné, představují hranice lidského světa, hranice 

samotného člověka. Tím se nám konečně v plné šíři odkrývá smysl 

Nietzscheho výroku o tom, že celá věda je o sebepoznání 

člověka.855 Pravda, tedy skutečnost, je nám skryta námi, tedy našimi 

omyly. Proto Nietzsche ukazuje, že jediná cesta k pravdě vede 

právě a pouze přes naše bytostné omyly, jejichž uspořádání dospělo 

velmi nedávno do podoby, kdy je něco takového teprve možné. A 

je to právě moderní věda, která rozhodujícím způsobem může 

zvrátit vývoj intelektu směrem k pravdivému poznání. Aby však 

mohla být skutečným nástrojem poznávání pravdy, musí především 

opustit svou víru v „pravdu“ – překonat asketický ideál, sloužit 

jiným hodnotám. A vytvoření takových „nových hodnot“ je právě 

úkolem „filosofů budoucnosti“, nikoli vědců. 

                                           
855 RČ 48, s. 37. 
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Viděli jsme, že k tomu, abychom mohli tvořit nové hodnoty, 

musíme nevyhnutelně ničit staré. Takové „nové hodnoty“ přitom 

budou rovněž nutně tvořeny za pomoci omylů a ony samy budou 

nutně nepravdivé a určené k překonání. A právě to je postupná 

proměna vkusu [Geschmack] směrem ke stále větší „svobodě“ – 

svobodě od lidských (zejména morálních) omylů a svobodě (k) 

tvorbě. Pamatujme přitom, že tvoření samo je vždy klamáním a 

v každém poznání je přítomen omyl.856 Je to právě posun vkusu, 

jenž má zajistit při tomto tvoření narůstající odpor ke všem druhům 

klamu a konečná minimalizace jejich působnosti při této tvorbě, jíž 

Nietzsche popisuje jako zjemnění.857 Domnívám se, že je to právě 

nové chápání vztahu „pravdy“ a „omylu“ nikoli jako protikladů, ale 

jako výše popsaným způsobem propojených pojmů, které člověka 

osvobozuje. Vyloučení působnosti umělé „příliš lidské“ morální 

dichotomie „dobré“ a „zlé“, kde vystupuje „pravda“ jako „dobrá“ a 

„omyl“ jako „zlý“: právě to člověku nakonec propůjčuje odvahu 

k tvorbě, zbavuje ducha „špatného svědomí z klamání“, protože 

pokud víme, že klam je všudypřítomný, víme, že svým 

experimentováním se nemůžeme provinit. To však v žádném 

případě nestačí, pokud člověk nemá zůstat chycen v pasti nového 

šílenství v podobě rezignace na veškerou pravdu.858 Je třeba být 

„zodpovědným dědicem“, netvořit podle maximy „anything goes“, 

ale ke své „tvorbě“ přistupovat s intelektuálním svědomím, které je, 

jak jsme si již mohli opakovaně všimnout, synonymem pro „dobrý 

                                           
856 Viz závěr druhé kapitoly: morální omyly jsou všudypřítomné. To neznamená, že nejsou 

nutné. Ostatně veškeré nové hodnoty postupně stávají „morálními“. Klíčovým posunem vkusu 

se proto nedůvěra ke všem hodnotám, která je vposled nedůvěrou k hodnotící povaze člověka 

(proto je „ideálem“ nadčlověk). Odtud svoboda měnit a zastávat různá stanoviska, 

perspektivismus, lehkost, nevázanost a minimum víry. 
857 Viz pozn. 412. 
858 K tomu se vrátíme v závěrečné sedmé kapitole. 
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vkus“! Toto intelektuální svědomí se projevuje právě jako 

kritičnost ke svým závěrům, která však u silného ducha není 

zdrojem nějaké frustrace či motivací „raději žádné závěry nečinit“, 

ale naopak jej podporuje ve snaze staré závěry stále překonávat a 

s žádným se nespokojit. Odtud plyne radost poznávajícího: 

z možnosti stále znovu tvořit, čelit nekonečnému množství dalších 

výzev, které si klade sám. Tato věčná neuspokojenost, jež však není 

nespokojeností, přímo velí „poznávajícímu“ neustat ve své činnosti, 

nespočinout, stále znovu tvořit. A ctností, jež mu velí nespokojit se 

s již dosaženými „pravdami“ a být k nim krajně nedůvěřivý, je 

poctivost. 

Poctivost a autenticita 

„Učí se stále poctivěji hovořiti, ono já: a čím více se učí, tím 

více nalézá poct pro tělo a zemi.“859 

 

Poctivost [Redlichkeit] představuje Nietzsche ve své slavné 

formulaci v Zarathustrovi jako „nejmladší z ctností“ [jüngste der 

Tugenden].860 Poctivost je pro Nietzscheho skutečně mladou, 

teprve se ustavující a vznikající ctností, která mimo jiné chybí mezi 

ctnostmi sokratovskými i křesťanskými.861 Zaměřme se nejprve na 

její „protiklad“, tedy nepoctivost. Tu bychom rozhodně ve vztahu 

k pravdivosti neměli spojovat s omylem, ale se lží – tedy omylem, 

o němž víme. Pomineme-li „ctnost, jež obdarovává“, a 

spravedlivost, je v zásadě pro Nietzscheho poctivost ctností 

                                           
859 Zarathustra I., O záhrobnících, s. 30. 
860 Tamtéž, s. 31. K významu ctnosti jako „poslední“ ctnosti, kde nabývá slovo „poslední“ 

fatálního významu „posledního soudu“ [das jüngste Gericht] viz Novák, Aleš, Věčný návrat 

téhož, Praha, Togga 2015, s. 15. Viz také poznámky k poctivosti v souvislosti se schopností 

měnit stanoviska jakožto budoucí objektivitou, jíž jsme zde již probírali. 
861 RČ 456, s. 198–199. N.B.: z kontextů a souvislostí, v nichž Nietzsche pojem poctivosti 

užívá by mohlo vyplývat, že zastupuje hned dvě Platónem popsané ctnosti zároveň: statečnost 

a uměřenost.  
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vskutku zásadní a poslední. V této souvislosti tedy lze 

předpokládat, že Nietzsche označuje za „ctné“, tedy hodné úcty 

[achtbar] právě takové učence (vědce a „filosofy“), kteří svědomitě 

a zodpovědně třídí a shromažďují informace, zajišťují „drobné 

pravdy“. A jejich přístup k problémům není díky „vědeckému 

výcviku“ ducha nepoctivý, pouze se jim (kvůli jejich 

„průměrnosti“) „velké problémy“ vůbec neukazují. 

„Jsou pravdy, které nejlépe rozpoznají průměrné hlavy, protože 

jim jsou nejpřiměřenější, jsou pravdy, které působí svůdně a 

podmanivě jen na průměrné duchy: k této možná nepříjemné 

větě se cítíme puzeni právě teď, od té doby, co se duch ctných, 

avšak průměrných Angličanů - uvedu Darwina, Johna Stuarta 

Milla a Herberta Spencera - chystá ovládnout střední region 

evropského vkusu.“862 

 

Na tomto příkladu se opět ukazuje Nietzschův postoj 

k „přirozené nerovnosti“ lidí. Pokud daný člověk určitý nepříjemný 

problém „vidí“, ale ze strachu či pohodlnosti před ním „zavírá oči“ 

a utíká před ním, jedná nepoctivě. Pokud a dokud jej „nevidí“, 

navzdory tomu, že „stojí přímo před ním“, přičemž ke svým 

„menším“ problémům přistupuje zodpovědně, může být poctivý, a 

potud ctný a ctnostný. V tomto ohledu není hlavním kritériem 

Nietzschovy úcty „síla“, jak by se mohlo zdát. To vysvětluje, proč 

se jeho úctě může daleko spíše těšit „slabší duch“ poctivě čelící 

svým (z pohledu „silného“) drobným výzvám, než jakýkoli člověk 

„velkého ducha“, který se obává svých velkých úkolů, kdo se raději 

„spokojí s málem“ a žije tak v rozporu se sebou samým – obrací 

svou životní sílu, svou „vůli k moci“ proti sobě. Takto se 

nietzscheovská poctivost úzce pojí s odvahou (statečností): bez 

ohledu na následky, být sám za sebe; na druhé straně „být poctivý“ 

                                           
862 MDZ 253, s. 154. Více k tomuto tématu v úvodu kapitoly 3 a v podkapitole Svobodný duch. 
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rovněž znamená být si vědom svých hranic: v rámci poznání 

zejména hranic své zkušenosti, za nimiž začíná nekonečná lidská 

hloupost (potud vystupuje jako specificky pojatá „uměřenost“). 

Ve výše uvedeném citátu nalézá „já“ s rostoucí mírou 

poctivosti stále více „poct pro tělo a zemi“. Vědomé „já“ tak 

s rostoucí mírou poctivosti akceptuje, že samo je tělem, že je od těla 

odvislé a na těle závislé, nepopírá tělo, nedistancuje se od něj (to by 

nebyla jen nepoctivost, ale také nihilismus). Chce překonávat sebe 

sama, tedy „být více než doposud“ jakožto tělo. Tím se nijak neruší 

velká výzva, která stojí před intelektem – právě naopak: objevují se 

mnohé další, hlubší. Je to právě poctivost, která znemožňuje duchu 

únik „mimo náš svět“, únik k nějaké podobě idealismu. 

Zda někdo jedná autenticky a v tomto smyslu poctivě, lze u 

druhého člověka posoudit velmi obtížně a není to ani třeba. 

Nietzscheovská poctivost je totiž individuální ctností – pomyslnou 

„zkoušku poctivosti“ skládá každý člověk sám před sebou.863 

Zarathustrova slova, zaznívající ve výše rozebírané promluvě O 

neposkvrněném poznání, jsou výzvou k poctivosti: 

„Mějte jen odvahu věřiti sobě samým, sobě i svým vnitřnostem! 

Kdo sám sobě nevěří, stále lže.“864 

 

Nikoli „nemýlit se“ – to je pro člověka bytostně nemožné, ale 

„nelhat si“ – taková by mohla být „pečeť dosažené poctivosti“.865 

Připomeňme si v této souvislosti úvodní citát druhé kapitoly: 

                                           
863 Na nižších, „předchůdných stupních“ skutečné nietzscheovské poctivosti můžeme 

samozřejmě uvažovat o kontrole „poctivosti“ druhými: ve vědě jde například o kontrolu 

dodržování metody, postupů a výsledků vědci. Tak je „poctivý“ takový badatel, který nic 

nezamlčuje před ostatními. U „svobodných duchů“ však jde především o nezamlčování před 

sebou samým. Proto je „svobodný duch“ sám svým soudcem. 
864 Zarathustra II, O neposkvrněném poznání, s. 105. 
865 Podobně jako je „už se před sebou nestydět“ pečetí dosažené svobody. Viz pozn. 125. 



228 

 

„Bestie v nás chce být obelhávána; morálka je lží z nouze, aby 

nás tato bestie nerozervala. Bez omylů, které vězí v 

předpokladech morálky, by byl člověk zůstal zvířetem. Avšak 

takto bral sám sebe jako něco vyššího a uložil si přísnější 

zákony.“866 

 

Pokud postavíme poctivost do opozice ke lži (vědomému 

sebeklamu), ukazuje se opět jako největší problém výjimečně 

„silných“ jednotlivců morálka867 – zejména pak „egalitářské etické 

systémy“ moderní Evropy, kde jsou sobectví a nerovnost „zlé“. 

Ukázali jsme si, že právě taková (tedy „zlá“) je cesta „svobodných 

duchů“. Moderní morálky a s nimi spojené moderní ideje proto 

mohou nakonec být největší překážkou „povýšení“ lidstva, protože 

zde je vždy upřednostněno „stádo“ před „výjimkami“; a morální 

hodnoty jsou zde, jako v každé morálce nastaveny tak, aby sloužily 

právě „slabým“. A nakonec je to právě moderní morálka, jež nutí 

„silné výjimky“, aby se spokojili s tím, že jsou „nejvyššími 

bytostmi“, či „pány tvorstva“ právě a pouze tehdy, když jednají i 

myslí „morálně“, tedy tak, že různými obratnými triky (například 

„špatným svědomím“) tlumí svou životní sílu, která tím nemizí, ale 

obrací se proti sobě samé.868 Co se děje s „nevybitými pudy“ jsme 

si již ukázali ve třetí kapitole. 

Poctivost je pro Nietzscheho sice žádoucí, ale stále ctnost, a 

jako taková představuje pro „svobodné duchy“ nebezpečí. 

„Naše poctivost, my svobodní duchové – starejme se, aby se 

nestala naší ješitností, naší okázalostí a nádherou, naší mezí, 

                                           
866 LPL I 40, s. 46. 
867 Pro „slabé duchy“ morálka skutečným problémem není, svým „silným“ předchůdcům i 

současníkům však Nietzsche vyčítá právě to, že dosud nebyla sama o sobě problémem pro 

nikoho. K tomu viz RV 345, zde pozn. 144. Právě v tom, že byla jakýmsi „útočištěm“ a místem 

„všeobecné shody“ lze spatřovat „nepoctivost“ dosavadních myslitelů. Míra poctivosti ostatně 

určuje, jak velký vliv má všudypřítomná morálka na naše myšlení. Viz pozn. 129. 
868 K tomuto tématu viz třetí pojednání Genealogie morálky, zejména §14, kde Nietzsche 

podrobně rozebírá soužití „slabých a silných“ a význam oddělení silných od slabých (pathos 

distance), aby se „nenakazili slabostí“. 
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naší hloupostí! Každá ctnost tíhne k hlouposti, každá hloupost 

k ctnosti“869 

 

A nesmí nám uniknout ještě jedna souvislost, jež je 

nejdůležitějším důvodem, proč zde věnujeme poctivosti tolik 

prostoru: jde o její souvislost s ve čtvrté kapitole popsaným 

výcvikem intelektu k přísnosti a kázni, krutost intelektu vůči sobě 

samému, podezřívavost, nedůvěra, „vůle k pravdě“… To vše je 

neodmyslitelně spjato právě s poctivostí. 

„Proti této vůli ke zdání, ke zjednodušení, k masce, k plášti, 

zkrátka k povrchu – neboť každý povrch je pláštěm – působí 

onen sublimní sklon poznávajícího, který věci chápe a chce 

chápat hluboce, z různých stran, důkladně: jako určitá krutost 

intelektuálního svědomí a vkusu, kterou každý smělý myslitel u 

sebe uzná, jestliže ovšem, jak se sluší, dostatečně dlouho 

zoceloval a zaostřoval své vidění sebe sama a uvykl přísné kázni 

i přísným slovům. Řekne: ‚Je cosi krutého ve sklonu mého 

ducha‘“870 

 

Není pochyb o tom, že právě tato sublimní krutost ducha vůči 

sobě je nakonec právě poctivost, jež dosahuje u „svobodných 

duchů“ nejvyšší úrovně. Že je poctivost skutečným „mučicím 

nástrojem“ působícím bolest a trýzeň ukazuje Nietzsche v aforismu 

536 Ranních červánků, kde ji přirovnává k palečnici. Zde je mimo 

jiné pozoruhodně demonstrován výše zmíněný individuální 

charakter poctivosti. Jejím cílem není a nemá být, aby se, jako 

většina dosavadních ctností, stala jakýmsi „pozlátkem“, předmětem 

„chlouby“ či trýznění druhých (které je pro Nietzscheho následným 

zdrojem vlastního uspokojení), kteří snad tuto ctnost postrádají: 

zvláštní výzvu, abychom s ní nakládali lidsky (sic!) zde tak není 

                                           
869 MDZ 227, s. 127. 
870 MDZ 230, s. 131. 
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třeba číst jako pokyn k ohleduplnosti, který by nebyl právě 

„nietzscheovský“. 

„Je to koneckonců k zlosti, musíme-li pořád a stále znovu 

přihlížet, jak bezohledně každý předhazuje svých pár 

soukromých ctností druhým, kteří je náhodou nemají, jak je tím 

sužuje a trápí. A tak tedy zacházejme i se ‚smyslem pro 

poctivost‘ lidsky, třebaže v něm vlastníme palečnici, jíž 

bychom všem těm velkolepým sobcům, kteří ještě i nyní chtějí 

svou víru vnucovat celému světu, způsobili bolest až do krve: - 

vyzkoušeli jsme ji sami na sobě!“871 

 

A nakonec je to právě poctivost, o čem Nietzsche hovoří 

v ještě starším aforismu nazvaném Pesimista intelektu – není 

pochyb o tom, že je tou „vynikající ctností“, jíž se nedostává 

druhým. Mimochodem: ani negativní dopad osvojení si většinou 

ostatních lidí nesdílené ctnosti rozhodně není zanedbatelný a také 

v tomto „sociálním smyslu“ je poctivost krutostí vůči sobě. 

 „Člověk vskutku svobodný duchem bude i o duchu samém 

smýšlet svobodně a nesmlčí před sebou ani leccos strašného 

ohledně jeho zdroje a směřování. Proto ho možná ostatní označí 

za nejhoršího odpůrce svobodných duchů a obdaří ho 

pomlouvačným a odpudivým jménem ‚pesimista intelektu‘: 

jsou totiž zvyklí označovat druhého nikoli podle jeho 

vynikajících silných stránek a ctností, nýbrž podle toho, co je 

jim na něm nejcizejší.“872 

 

Víme, že přísný „výcvik intelektu“ znamená výcvik k větší 

schopnosti „jít proti vlastnímu srdci“, vlastnímu mínění, závěrům, 

které jsou „samozřejmé“, tedy výcvik k nedůvěře a pochybnosti, 

která se má stát zvykem a posléze instinktem a vkusem každého 

myslitele. Byla to tato pochybnost a podezřívavost vůči smyslům, 

která se jakožto „vůle k pravdě“ zasadila o vznik a rozvoj veškerého 

idealismu a všechny podoby asketického ideálu. Byla to tatáž 

                                           
871 RČ 536, s. 221–222. 
872 LPL II (1) 11, s. 19. 
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krutost člověka vůči sobě, která vůbec umožnila vznik nejen 

poctivosti, ale rovněž intelektu a všech jeho výdobytků. Nyní, dle 

Nietzscheho, nastal čas překonat i tuto „idealistickou fázi“ vývoje 

lidstva a obrátit svůj vycvičený a podezřívavý zrak zpět k tělu a 

zemi. Bylo historickou nutností terorizovat tělo, aby se mohl vůbec 

rozvinout intelekt, ale bylo rovněž zásadním omylem domnívat se, 

že jde o něco jiného než krutost člověka vůči sobě samému. Člověk 

je pouze organické tělo, respektive proměnlivá množina 

organických těl. Také zde se zřetelně projevuje požadavek 

poctivosti: přestat si lhát o tom, že jsme jakési „duše uvězněné ve 

svých tělech“, že naše mlhavá a neurčitá „já“ jsou něčím „více“ než 

tělem, že svět je takový, jak si ho představujeme. Je čas, obrátit se 

od vybájených idejí zpět ke zkušenosti a tomu, co ji umožňuje – 

nám samým a našim omylům. Být poctivý znamená nelhat si, 

odmítat uspokojivé a konejšivé ideální představy, být nedůvěřivý 

sám k sobě, ale při tom všem nepropadnout za každým rohem 

číhajícímu nihilismu. Výlučným předmětem zkoumání a celé vědy 

se takto stává člověk, protože člověk je to jediné, co poznávat 

můžeme: horizontem našeho poznatelného (nikoli „vylhaného“) 

světa je naše zkušenost. 

Být sám sebou, neutíkat před sebou do starých morálních 

bludů, tvořit sám sebe: takové jsou Nietzscheovské úlohy 

„předčasně narozených“ a budoucích lidí. V této souvislosti je 

pozoruhodný závěr aforismu 335 Radostné vědy nazvaný Ať žije 

fyzika! Proč právě fyzika? Nietzsche zde nepochybně nemá na 

mysli newtonovskou „mechaniku“, ale vymezuje se zde jednak 

vůči meta-fyzice, jednak vůči morálnímu společenství (tedy „obci“ 
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a její politice).873 Alespoň o tom svědčí níže citované pasáži 

předcházející text, kde není o fyzice ani zmínka, zato v něm 

Nietzsche řeší to, že jsme sami sobě cizí, morální povahu našeho 

usuzování, absenci intelektuálního svědomí, které je svědomím za 

„svědomím“,874 jedinečnost a neopakovatelnost každého jednání, 

tedy jeho nepoznatelnost, pro nějž nemá pro sebepoznání člověka 

žádný význam pátrat po motivech jednání u sebe ani u druhých. 

Všechny morální soudy jsou zobecňující a zestejňující – a každý 

soud je morální. Taková je povaha našeho myšlení – člověk je 

hodnotící bytost, na čemž nelze nic změnit. Co však velmi pomalu 

a postupně změnit lze, je náš vkus. To však vposled znamená měnit 

předmět svého zkoumání.875 Proto je pro Nietzscheho skutečné 

poznání člověka dynamickým procesem jeho utváření. Ne vrstvit 

nové omyly na starší, ale rozvíjet a stále znovu překonávat a tvořit 

člověka, aby byl svobodnější, silnější a poctivější. A k tomu je třeba 

„rozbití starých desek hodnot“ a tvoření nových.876 

„Je už na čase s odporem odmítnout veškeré morální žvanění 

jedněch o druhých! Vykonávat morální soud by se mělo příčit 

našemu vkusu! Přenechme toto žvanění a tento špatný vkus těm, 

kteří nemají na práci nic než vlécti minulost ještě kousek dál 

časem, a kteří sami nikdy nejsou přítomností, – těm mnohým 

tedy, té naprosté většině! My se však chceme stát těmi, jimiž 

                                           
873 Obojí spolu pochopitelně úzce souvisí – podstatné však je, že ani jedno (tedy metafyzika 

ani „politika“) – srovnejme toto se známým aristotelovským rozdělením „věd“ – není žádným 

„sídlem pravdy“: svou pozornost bychom tak při hlubším poznávání sebe sama měli obrátit 

k fysis, tedy k životu, přirozenosti a vůli k moci, o jejichž vzájemné provázanosti jsem 

pojednal v první kapitole. Domnívám se, že proto nás naše poctivost nutí k tomu, abychom 

byli takovými „fyziky“.  
874 RV 335, s. 176. 
875 Zde se otevírá téma nemožnosti poznání, minimálně tedy „poznání“ v tradičním smyslu 

slova – tedy ve smyslu každé vědy předpokládající určitou „stálost věcí“. To Nietzsche 

opakovaně naznačuje (kromě výše uvedených příkladů výslovně například v §483 Ranních 

červánků). Že člověk a jeho svět není ničím stálým, ostatně odpovídá „herakleitovskému“ 

rozvrhu nietzscheovské ontologie a povaze vůle k moci, jež jsme probrali již v první kapitole. 
876 Rozumí se samo sebou, že nikoli „věčných“ a všeobecně platných, ale „určených k rozbití“ 

v budoucnosti. Právě představy o tom, že „mé hodnocení“ musí platit vždy a pro každého, jsou 

pro Nietzscheho nestoudností, „nezdravým sobectvím“ a hloupostí. K tomuto podrobněji 

v souvislosti s jednáním a Kantovým kategorickým imperativem: Tamtéž, s. 177n. 
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jsme, – novými, jedinečnými, nesrovnatelnými, kteří si sami 

staví zákon, a sami sebe tvoří! A k tomu potřebujeme být fyziky, 

abychom mohli být v onom smyslu tvůrci, – zatímco všechna 

hodnocení a všechny ideály byly doposud postaveny na 

neznalosti fyziky nebo na rozporu s ní. A proto: Ať žije fyzika! 

a ještě více to, co nás k ní nutí, – naše poctivost!“877 

 

Stejně jako na konci druhé kapitoly i zde ještě jednou (a 

naposledy) připomínám, že k tomu, aby byl člověk svobodnějším, 

tedy aby mohl svobodněji volit svá „pro“ a „proti“, musí se zbavit 

morálních (tedy stádních) hodnocení. Právě tyto hodnoty 

pochopitelně „starými deskami“. Ale to neznamená, že by se mohl 

zcela obejít „bez desek“! Proto musí „poznávající“ být „tvůrcem“, 

proto musí i on mít určitou víru, a svůj ideál, jímž je nadčlověk 

jakožto konečné završení a překonání lidství. Nadčlověk je 

dokonale svobodný, nutně pravdivý, naprosto autentický. Není 

bytostí, jíž by se jakýkoliv člověk mohl stát a dle mého názoru není 

nakonec ani myslitelnou živou tělesnou bytostí – představené 

atributy může (kromě boha) zcela, trvale a nutně naplňovat jediné: 

sám život, tedy aktivní sebe sama potvrzující a překonávající vůle 

k moci. Nadčlověk stojí trvale „mimo dobro a zlo“, rovněž ve 

smyslu „mimo dobré a špatné“ oproti člověku není „hodnotící 

bytostí“.878 Není naším úkolem zde rozhodnout, zda Nietzsche 

skutečně očekává budoucí reálnou fyzickou (a jakou jinou?) 

existenci nadčlověka, tedy jeho doslovný „příchod“, domnívám se 

však, že právě tím by se sám dopustil jisté nepoctivosti v tom, že by 

překročil meze možné lidské zkušenosti. Jistě, člověk je přeci ve 

slavném Zarathustrově přirovnání „provaz nataženým mezi 

                                           
877 Tamtéž, s. 178. 
878 Srovnej: „Nadčlověk je formou transformativní gradace lidství žijícího ‚mimo dobro a zlo‘, 

jež není patrně takovým lidstvím, které by bylo určeno nutností vynášet morální hodnotové 

soudy o dobrém (vhodném, příjemném) a špatném (nežádoucím, nepříjemném).“ Novák, Aleš, 

Věčný návrat téhož, Praha, Togga 2015, s. 320. 
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zvířetem a nadčlověkem“,879 takže bychom v této souvislosti mohli 

předpokládat jistý „empirický potenciál“, ale i za předpokladu, že 

bychom mohli ve výjimečných okamžicích – například v čisté 

radosti z tvoření a svobody – zakusit „nadlidský“ způsob zakoušení 

světa, nebyla by to stále ještě zkušenost nadčlověka. Člověk jako 

druh může ve vývoji klesnout „zpět“ ke (stádnímu) zvířeti a stejně 

tak může své lidství rozvíjet směrem k nadčlověku, v obou 

případech to ale znamená přestat být člověkem a v tomto smyslu 

zaniknout. Proto se mi jeví jako mnohem přijatelnější výklad, že 

takové „nadlidské zakoušení“ není zakoušením čehosi, co „dosud 

není“, ale toho, co zde již je, vždy bylo a věčně se navrací, tedy vůle 

k moci, konkrétně její aktivní princip. Být v maximální možné 

shodě s aktivní životní silou a do budoucna posouvat míru této 

shody, kam až to je „fyzicky“ možné: právě to je dle mého vůlí a 

radostnou vášní „poznávajících“. Toto je „láska k nadčlověku“. Pro 

nás je však podstatné jen to, že bez ohledu na to, zda je nadčlověk 

reálně možný, pro člověka může plnit pouze funkci nového ideálu. 

Láska k nadčlověku je novou podobou lásky k životu – nikoli 

životu ve smyslu sebezáchovy, ale soustavného růstu, 

sebepřekonávání. Nadčlověk je pro člověka antipodem (stádního) 

zvířete, které je jeho minulou a v rámci pokračujícího úpadku 

rovněž v budoucnu možnou podobou, nadčlověk reprezentuje 

povznesení, progres – v obou případech však jde o završující 

transformaci člověka. „Poslední člověk“ jako nejupadlejší forma 

člověka (ale stále ještě člověka!), člověk jako „dokonalé stádní 

zvíře“ by již postrádal možnost své tvořivé transformace „směrem 

k nadčlověku“ – pouze potud by se stal opět „zvířetem“: bytostí 

                                           
879 Zarathustra I, Předmluva 4, s. 13. 
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nesvobodnou a neschopnou tvořivého myšlení, jejíž „štěstí“ by 

bylo pouze uchovat se v pohodlí a bezpečí – a tomuto „štěstí“ jako 

svému ideálu by obětovala svou aktivní přemáhající a tvořivou 

životní sílu. Povšimněme si, že tento postoj k životu je bytostně 

reaktivní a je kontradiktorický Nietzschově maximě „žít 

nebezpečně“ – zůstat v bezpečí, uchovat se, přizpůsobit se 

podmínkám, to vše znamená nikoli tvořit, ale reagovat. Skrýt se 

nebo utéct, nebojovat a tak se nevystavit nebezpečí, shluknout se 

do stáda – taková je vůle „slabých“, vůle reaktivního člověka. Totéž 

se děje na poli poznání, kde se lze vyhýbat velkým problémům a 

uchýlit se do námi vytvořených úkrytů a útočišť v podobě idejí, 

bohů či morálky – tam jsme „doma“ a nemusíme riskovat střet se 

skutečností, s pravdou. Toto je esenciální lidská, příliš lidská, 

nepoctivost v poznání – naše morální (stádní) lež. 

Dáme-li vše dohromady a uvědomíme si, co jsme výše řekli 

o morálce, „pravdě“ a idealismu, ukazuje se ideál nadčlověka 

vposled jako antipod nihilismu. Není tedy právě tím, co by mohlo 

(a dle má interpretace Nietzscheho nepochybně mělo) nahradit ve 

vědě stále ještě dominující asketický ideál? Jinými slovy: nemůže 

být právě nadčlověk jakožto zosobnění aktivní vůle k moci, 

hledaným ideálem, či smyslem veškerého budoucího vědeckého 

bádání? Pod praporem takového ideálu bychom totiž k člověku a 

„věcem“, které jsou pouze hranicemi nás samých, teprve 

přistupovat nezaujatě (ale ne bez zájmu), poctivě a spravedlivě. 

Pouze takto poznávající se totiž můžeme dostat dostatečně hluboko, 

„k omylům samým“, k tomu, čím skutečně jsme, k pravdě. 
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7. Budoucnost člověka a vědy 

 

V závěru předcházející kapitoly jsem se pokusil nastínit 

Nietzschův koncept nadčlověka jako možný „nový ideál“, nový 

univerzální smysl lidství, tedy i vědeckého bádání. Domnívám se, 

že „ideálu nadčlověka“ je možno rozumět jako alternativě 

k nihilismu. Tato myšlenka si však nepochybně žádá hlubší 

objasnění, přestože se jeho náznaky objevují již ve druhé, páté a 

šesté kapitole předkládané práce. 

Nadčlověka můžeme chápat jako bytost, jež má nakonec 

skutečně přijít a jíž zde máme jakožto lidé připravit vhodné 

podmínky k příchodu a následně uvolnit životní prostor svým 

vlastním zánikem.880 Takto se zdá, že na myšlence nadčlověka není 

vůbec nic antinihlistického – právě naopak: jde přeci o to, aby 

člověk zanikl! Jenže právě zde narážíme na limity naší schopnosti 

vyjadřování – nietzscheovsky řečeno: „zakopáváme o slova“. Tento 

zánik je zároveň konečným povýšením, završením lidství, člověk 

by se takto dosáhl svého cíle (stvoření nadčlověka) a stal se 

zbytečným, nikoli však zbytečně, tedy „pro nic“. Potud může být 

stvoření nadčlověka cílem a smyslem lidského „bytí“ po celou dobu 

proměnlivé existence člověka (pamatujme, že člověk se vyvíjí a 

                                           
880 „Wir müssen die Erde für den Übermenschen bereit machen und Thier und Pflanzen“ NF 

1882, 4[78]. K problematičnosti myšlenky „společenství nadlidí“, kde by „nadlidství“ bylo 

pouze novým druhem průměrnosti a proto by mělo zůstat „vzácné“, viz poznámku Aleše 

Nováka ve Věčném návratu téhož na s. 315–316. Novák zde kromě etických konsekvencí 

poukazuje na to, že „nadlidé“ by nemohli početně převládnout nad lidmi, což by mělo 

rozporovat teze o zániku lidstva v důsledku příchodu nadčlověka.   
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proměňuje neustále), aniž by na něm byla stopa nihilismu, tedy 

„vůle k nicotě a smrti“.881 

V návaznosti na výše formulované teze tedy budu dále 

pracovat s možností chápání nadčlověka jako nového ideálu vědy, 

jenž má nahradit ideál asketický. Nejde však o ideál „starého typu“, 

naopak je k celému idealismu kontradiktorický. Jde o ideál 

vylučující idealismus – antiidealistický ideál. Prozkoumejme tedy 

tuto možnost podrobněji. 

Nadčlověk jako ideál 

Myšlenka „ideálu jménem nadčlověk“ je z několika důvodů 

problematická a lze předpokládat, že ani sám Nietzsche by z ní bez 

dalšího objasnění příliš nadšen nebyl. Svůj postoj k idealismu totiž 

formuluje jasně v Ecce homo, když popisuje okolnosti vzniku 

Lidské, příliš lidské, kterýžto spis je pro něj v mnoha ohledech 

„osvobozením od idealismu“. 

„,Lidské, příliš lidské‘ je pomníkem krize. […] Téměř každá 

věta v ní vyjadřuje vítězství – jí jsem se osvobodil od 

nenáležitého ve své přirozenosti. Nenáležitý je mi idealismus. 

Titul praví ‚Kde vidíte vy ideální věci, vidím já – lidské, ach 

příliš lidské!‘…Znám člověka lépe…“882 

 

Předně bychom si měli připomenout Nietzschem opakovaně 

uváděné výroky o tom, že nadčlověk je, či by alespoň měl být 

                                           
881 Naprosto jinou otázkou je, jak by se s touto otázkou vypořádala „poslední generace“ lidí, 

kteří by nadčlověka skutečně stvořila. Je vlastně dosti úsměvná a absurdní představa, že by 

takový „nejvyšší člověk“, jehož aktivní vůle k moci je vystupňovaná téměř (ale ještě ne zcela) 

na úroveň nadčlověka „tváří v tvář“ nadčlověku s konečnou hrdostí a pýchou na své potomstvo 

náhle podlehl absolutnímu nihilismu a zanikl. Dle výše vzneseného slibu nechávám nabízející 

se otázky otevřené, přestože se domnívám, že by byly nakonec řešitelné určitým 

„asymptotickým vztahem“ člověka a nadčlověka, což by ale znamenalo, že člověk stvoření 

nadčlověka nikdy nedosáhne, jen se mu bude „limitně blížit“ (takto by nadčlověk trvale zůstal 

nenaplněným ideálem). Kdykoliv totiž uvažujeme o praktickém naplnění tohoto „ideálu“, 

vyvstávají před námi podobné logické rozpory a nekonzistence. Otázky zda a jak může člověk 

stvořit nadčlověka, tedy nechávám nezodpovězené. 
882 EH, s. 126. 
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univerzálním smyslem „bytí“ člověka.883 Představme si přitom, že 

by se vývoj lidstva ubíral tímto dle Nietzscheho žádoucím směrem 

– tedy tak, že by „budoucí lidé“ byli svobodnější, poctivější, 

silnější, spravedlivější, autentičtější a pravdivější; přitom nesmíme 

zapomínat, že všechny uvedené charakteristiky jsou u každého, 

„sebevyššího“ člověka vždy dosaženy pouze do určitého stupně a 

míry, přičemž svého maxima (završení) dosahují právě a pouze u 

nadčlověka: pouze nadčlověk by byl nositelem těchto vlastností 

v míře absolutní. Potud může nadčlověk zůstat univerzálním 

smyslem „bytí“ rovněž pro nesrovnatelně silnějšího a 

svobodnějšího člověka v daleké budoucnosti, aniž by se jakkoli 

významově posunul. Zůstal by stále a trvale ideálem, jemuž je třeba 

podřídit své úsilí, protože dosud nebyl dosažen (a toto „dosud“ trvá, 

dokud existuje člověk!). A za těchto podmínek platí rovněž to, že 

bez ohledu na jeho možnou dosažitelnost by takový ideál lidstvu 

ukazoval směr, jímž na své životní cestě jít a rovněž důvod, proč se 

nesmí zastavit. Ve své podstatě je nadčlověk pro každého 

jednotlivce bohatým a nekonečným zřídlem motivace a vášně 

(poznání), ale stejně tak potenciální frustrace, neboť s jeho přijetím 

se v duši člověka objevuje nový „hrozivý drak“, jehož jméno by 

neznělo „Musíš!“,884 ale „Nestačí!“. Je totiž naprosto jasné, že ať 

v životě vykonáme cokoliv, nadčlověkem se nikdy stát 

nemůžeme.885 Domnívám se, že právě z tohoto důvodu Nietzsche 

                                           
883 K tomu viz zejména pozn. 105 a 119. K podobným závěrům dochází také Keith Ansell 

Pearson ve své studii: „The Incorporation of Truth: Towards the Overhuman“ in: Ansell 

Pearson, Keith (ed.), A companion to Nietzsche, Blackwell Publishing 2006, s. 230–249. 
884 Viz Zarathustrovu promluvu O třech proměnách, zde tematizovanou ve druhé kapitole 

(pozn. 156). 
885 Takto by pak vyvstal zásadní smysl autenticity a poctivosti: „být tím, kým opravdu jsme“ 

– ničím více, ale, především, ničím méně, tedy „myslet a dělat, co můžeme a v mezích 

poctivosti smíme“. Další kroky „blíže k nadčlověku“, tedy další překonávání člověka (již 
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ve spojení „svobodný duch“ velmi důsledně používá uvozovek, 

případně své „kvantitativní“ chápání lidské „svobody“ potvrzuje 

adverbiem „velmi“ [sehr];886 stejně tak se na tom dobře ukazuje, 

proč je pro všechny „svobodné duchy“ takovým nebezpečím 

pohrdání člověkem, (svou) všudypřítomnou a ideálem nadčlověka 

potvrzenou nedostatečností na jedné straně a svody všudypřítomné 

útočiště skýtající morálky (pamatujme Kirké!) na straně druhé. 

V souvislosti s touto „druhou stranou“ vzpomeňme zejména na 

ctižádost a ješitnost, které se v této podobě ukazují jako falešné a 

bytostně nepoctivé zdroje útěchy, útočiště před tragickým osudem 

člověka. A vzhledem k výše opakovaně provedeným závěrům zde 

již pouze pro úplnost dodávám, že obě „strany“ reprezentují 

nihilismus. 

„Člověk jest provaz natažený mezi zvířetem a nadčlověkem – 

provaz nad propastí. 

Nebezpečný přechod, nebezpečná chůze, nebezpečný pohled 

zpátky, nebezpečné zachvění, nebezpečná zastávka. 

Co je velkého na člověku, jest, že je mostem, a nikoli účelem: 

co lze milovati na člověku, jest, že je přechodem a zánikem.“887 

 

Nechci ani v nejmenším předstírat, že bych měl jakékoliv 

zkušenosti s provazochodectvím, nicméně základní poučkou pro 

možnost přejít natažené lano je, kromě v rámci tohoto Nietzschova 

přirovnání irelevantní potřeby držet svalový tonus v nohách a trupu, 

pohledem pevně fixovat konec lana, tedy „cílový bod“ naší cesty. 

A tím by metaforicky mohl, a jak se domnívám, rovněž měl být 

                                           
včetně nás) je věcí lidí budoucích – našich „dědiců“. Takto by měl člověk být stále poctivější 

a svobodnější, přičemž „ideál nadčlověka“ by zůstal (paradoxně) neměnný. 
886 Viz např. GM III 24, s. 134, kde Nietzsche označuje nové ateisty za „velmi svobodné 

duchy“, ale ani zdaleka ne skutečně svobodné kvůli víře v „pravdu“. Citace v pozn. 335. To 

mimochodem potvrzuje Nietzscheho kategorické odmítání existence protikladů jinde než 

v jazyce – vše je otázkou míry a v tomto smyslu „kvantity“. Svoboda a nesvoboda, pravda a 

omyl (lež), dobro a zlo, atd.: to vše jsou mylné, člověkem stvořené dichotomie, omyly, jimž 

jsme jakožto lidé přivykli. 
887 Zarathustra I, Zarathustrova předmluva 4, s. 13. 
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právě nadčlověk jako ideál – konečný cíl lidstva. A jako je při chůzi 

po provaze v zásadě jedno, zda při neúspěšném pokusu o přechod 

spadneme na levou, nebo pravou stranu, je stejně tak lhostejné, zda 

bychom jakožto lidé podlehli „nihilismu jedné či druhé strany“: 

nihilismus zde totiž může představovat náš „pohled dolů“, jenž 

v nás může vyvolat či podporovat strach a z něj vyplývající 

„hloupé nápady“ k tomu, abychom se raději zastavili (když už jsme 

přeci došli tak daleko), vrátili se zpátky (ke „zvířeti“), nebo si jen 

pohledem zpět „dodávali odvahy k další cestě“ s tím, že „když už 

jsme zvládli dojít až sem, musí to jít i dál“. To vše jsou krajně 

nebezpečné svody, jimž by čelil ve velké výšce pracující nejištěný 

provazochodec. Jenže jediná cesta vedoucí k završení a konečnému 

překonání člověka vede právě a pouze „po úzkém laně“ směrem 

k nadčlověku.  

Když už jsme u provazochodce, nemůžeme nezmínit šaška, 

jenž nakonec zapříčiní jeho smrtelný pád. Dle výkladu Aleše 

Nováka z výše opakovaně citovaného Věčného návratu téhož je 

tímto šaškem sám Zarathustra.888 To je bezpochyby relevantní 

interpretace, důležitější však pro nás je, co (nikoli koho) tento 

stabilitu provazochodce narušivší šašek představuje. Pozorným 

čtenářkám a čtenářům by již ani nemělo být třeba ukazovat, že jde 

o výše představený motiv šílenství, které je přeci pro lidstvo sice 

v určité míře nutné, ale ve vystupňované podobě naprosto zničující. 

Domnívám se, že Nietzsche v tomto podobenství ukazuje na 

nutnost (pro lidstvo, nikoliv „experimentující jednotlivce“) 

postupovat „pomalu ale jistě“ – jinými slovy tak formuluje své teze 

                                           
888 K šaškovi a provazochodci viz zejména poznámky na s. 123 a 289 citovaného díla. 
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(zejména) z Radostné vědy o nutné „regulaci“ šílenství vírou 

(morálkou) pro zachování lidstva, tedy nutnost toho, aby „svobodní 

duchové“ byli výjimkami, nikoliv pravidly.889 

Vraťme se však k zpět k Nietzschově „averzi“ k idealismu. 

Všechny dosavadní morální výklady světa dle Nietzscheho vposled 

odkazují k nějakému druhu „zásvětí“ – tedy k jakémusi „pravému 

světu“ za hranicemi světa lidské zkušenosti. A právě z tohoto 

„světa“, dle Nietzscheho ve skutečnosti vylhaného (a 

zakusitelnému světu přilhaného), je vyvozována všeobecná 

závaznost rozmanitých hodnot, naše představy substance, času a 

prostoru, „přírodních zákonů“, domněnky o božstvech či „pravdě“ 

a především o nás samých: hodnotě našeho lidství. Po celou dobu 

historie lidstva to byly právě různé ideály, které vůbec umožnily, 

aby se člověk rozvinul do dnešní podoby – jsou to totiž právě 

ideály, které vposled propůjčují lidskému životu smysl, ony byly 

ospravedlněním veškerého utrpení, jímž lidstvo za dobu své 

existence prošlo. Abychom Nietzschemu rozuměli správně, 

připomínám, že toto nesmírné utrpení řady lidí před námi 

nepovažuje za zbytečné, přestože bylo téměř vždy zdůvodněno 

nějakým omylem. Celá historie lidstva byla nutná a musela 

navzdory všem hrůzám probíhat právě takto, abychom dnes byli 

způsobilí alespoň k zahlédnutí nezměrné šíře a hloubky našich po 

                                           
889 Postavu šaška lze chápat jako obdobu pomatence, blázna, šílence, s nimiž Nietzsche pracuje 

opravdu hojně, a to i v souvislosti s tím, jak ho, nebo jiné „svobodné duchy“ chápou jejich 

současníci – proto jsou všichni „o trochu svobodnější“ duchové „předčasně narození“. 

Všimněme si přitom, že šašek na provazochodce předtím než jej přeskočí a tím „rozhodí“ 

pokřikuje, že postupuje dle jeho vkusu (tempa) „příliš pomalu“ – jenže člověk rychleji 

postupovat nemůže, pokud má postupovat v rámci možností „bezpečně“. Nechci v této 

souvislosti zacházet do zbytečně podrobných a možná mylných interpretací, proto pouze 

nabízím hypotézu, že Zarathustra odnášející a následně pohřbívající mrtvého provazochodce 

tak s sebou vlastně nese a následně „nechává za sebou“ minulost dosavadního lidstva, jíž tak 

mimochodem vyjadřuje úctu. 
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dlouhá tisíciletí přivtělovaných omylů. A pouze proto, že jsme toho 

schopni, vyvstává před všemi „poznávajícími“, jejichž cílem je 

stejně jako v minulosti hledat pravdu, také nový úkol: prozkoumat 

tyto prastaré omyly (staré „pravdy“) a sami na sobě zjistit, bez 

kterých z nich se již můžeme obejít. To mimo jiné znamená 

radikální obrácení naší pozornosti zpět k zemi a k nám samým, 

protože tvůrci všech ideálů jsme byli my (nesčetné množství nám 

předcházejících generací lidí) a tyto ideály dosud žijí, trvají a 

přežívají jen díky nám a v nás, jakožto naše přivtělené „dědictví“. 

Následující Nietzschova slova z aforismu Ve prospěch kritiky platí 

jak pro jednotlivce, tak pro celý náš druh: 

„Dnes se ti jeví jako omyl něco, co jsi dříve miloval jako pravdu 

nebo pravděpodobnost: odvrhuješ to a bláhově se domníváš, že 

tak zvítězil tvůj rozum. Možná byl však onen omyl pro tebe 

tehdy, když jsi byl ještě jiný – a jsi neustále jiný –, stejně 

nezbytný jako všechny tvé nynější ‚pravdy‘, podoben bláně, jež 

ti zastírala a zahalovala mnohé, co jsi ještě nesměl vidět. To 

mínění zabil tvůj nový život, nikoli tvůj rozum: už je 

nepotřebuješ, a tak se hroutí samo od sebe a nerozum z něho 

vylézá na světlo jako červ.“890 

 

Abychom správně rozuměli Nietzscheho myšlení, neměli 

bychom v žádném případě sebeméně umenšovat jeho úctu k 

člověku a jeho historii, jakkoliv by k tomu nejednoho laického 

vykladače mohla svádět jeho místy ostrá dikce, deklarovaný odpor 

ke starým morálním hodnotám, náboženství, či nesprávně 

interpretovaná myšlenka nadčlověka, „filosofování kladivem“, 

které je dokonce podtitulem jeho předposlední za jeho „příčetného 

života“ publikované práce Soumrak bůžků, atp. Takový výklad by 

představoval hrubé opomenutí nosného motivu jeho myšlení: amor 

fati; veliké „Ano“ životu, přitakání nejen nastávání, ale rovněž celé 

                                           
890 RV 307, s. 164. 
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individuální historii i dějinám lidstva – zkrátka všemu nutnému.891 

V žádném komplexnějším ohledu tedy neplatí nabízející se 

myšlenka, že člověk je pro Nietzscheho bytostí podřadnou, jež by 

si nezasloužila úctu. Pohrdání, omrzelost a zhnusení člověkem jsou 

přeci pro Nietzscheho záležitosti (ve špatném slova smyslu) 

nebezpečné a nihilistické a jakkoli by je mohla myšlenka 

nadčlověka podněcovat, není to rozhodně jejím účelem či smyslem! 

Co Nietzsche tvrdí minimálně v době, kdy dle svých slov 

překonává svou vlastní krizi, jejímž „pomníkem“ má být 

dvousvazkový spis Lidské, příliš lidské, 892 sepsaný několik let  před 

formulováním životního postoje amor fati, či motivu nadčlověka. 

Je vskutku překonáním idealismu a s ním spojeného nihilismu 

(jakožto „vášně pro nic“), jež je však překonáním nietzscheovským, 

tedy završením, učiněním „pro-sebe-již nepotřebným“, ale 

v minulosti stejně tak nutným! Povšimněme si, jak v prvním díle 

uvedeného svazku Nietzsche hovoří o nashromážděných omylech 

lidstva: konkrétně o různých idealistických koncepcích. Bez 

pohrdání. 

„Neustálý a namáhavý proces vědy, který v poslední době slaví 

nejvyšší triumf v historii vzniku myšlení, se se všemi takovými 

koncepcemi definitivně vypořádá a jeho výsledek půjde snad 

shrnout do věty: To, co dnes nazýváme světem, je rezultátem 

množství omylů a smyšlenek, které postupně vznikaly během 

vývoje organických bytostí, vzájemně spolu srostly a jsou nám 

teď odkázány jako poklad nashromážděný celou minulostí – 

jako poklad: neboť v něm spočívá hodnota našeho lidství. Od 

tohoto světa představ nás přísná věda dokáže osvobodit v míře 

skutečně jen velmi nepatrné – a ani to není žádoucí –, pokud 

nebude s to zásadně zlomit moc prastarých návyků v cítění: 

může však historii vzniku onoho světa jako představy pozvolna 

a po krůčcích osvětlovat – a alespoň na okamžiky nás nad celý 

ten proces pozvedat. Možná pak seznáme, že věc o sobě si 

                                           
891 K výkladu motivu amor fati viz závěr první kapitoly. 
892 Viz pozn. 882. 
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zaslouží leda homérský smích: vždyť se zdála představovat tak 

mnoho, ba všechno, a je vlastně prázdná, totiž bez významu.“893 

 

V této souvislosti je ještě pozoruhodnější Nietzschovo 

„ospravedlnění“ náboženství (sic!), v aforismu 292, nazvaném 

příznačně „Kupředu.“ 

„Odhoď rozmrzelost ze své bytosti, odpusť si své vlastní Já, 

neboť v každém případě máš v sobě samém žebřík se stem 

příčlí, po nichž můžeš stoupat za poznáním. Věk, do něhož se 

cítíš k vlastní lítosti uvržen, tě velebí pro toto štěstí; volá na 

tebe, že se ti dnes ještě dostane zkušeností, které lidé pozdějších 

dob budou nejspíš muset postrádat. Nepohrdej tím, že jsi ještě 

žil v náboženství; vytěž zplna, žes měl ještě pravý přístup 

k umění. Což nemůžeš právě s pomocí těchto zkušeností 

procházet nesmírné úseky cest dřívějšího lidstva s větším 

porozuměním? Což nevyrostly právě na té půdě, jež je ti občas 

tak protivná, na půdě nečistého myšlení, nejskvělejší plody 

starší kultury? Náboženství a umění je třeba milovat jako matku 

a kojnou – jinak moudrosti nabýt nelze. Ale je také třeba vidět 

za ně, umět jim odrůst; kdo setrvá v jejich moci, ten jim 

neporozumí.“894 

 

Vidíme, že se již zde ukazuje Nietzschovo přitakání nutnosti, 

jež později formuluje jako amor fati. Nietzsche si zde rovněž 

připravuje půdu pro pozdější formulaci myšlenky nadčlověka, a 

sice v nutnosti překonání dosavadních způsobů myšlení  a 

hodnocení, formulované jako „potřeba jim odrůst“. Není snad třeba 

zdůrazňovat, že právě toto znamená v Nietzscheovském smyslu 

„být více než doposud“, jež je zde zatím explicitně 

neformulovaným principem aktivní vůle k moci, ani že právě takto 

je v pozdějších formulacích míněno překonání člověka. Domnívám 

se, že jako zde nejde o zánik člověka ve smyslu jeho smrti, ale o 

jeho povznesení se nad dosavadní lidstvo (a v tomto smyslu 

překonání), jde o totožný princip jako u později formulované 

                                           
893 LPL I 16, s. 27. 
894 LPL I 292, s. 173–174.  
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myšlenky – či řekněme rovnou: ideálu nadčlověka, který je více než 

co jiného teoretickým domyšlením konečného povznesení člověka 

tak vysoko, až přestane být lidským a takto překoná sám sebe a 

zaniká. S odkazem na podkapitolu Individualita a stádo a další 

místa připomínám Nietzschovu diskusi nad možností existence 

univerzálního smyslu lidství v Ranních červáncích.895 V každém 

případě ani ze Nietzsche myšlenku povznesení člověka nad jeho 

vlastní minulost rozhodně neopouští, ale naopak zpřesňuje a rozvíjí 

postupným přesouváním důrazu od historie lidstva směrem 

k budoucnosti člověka. Stále jasněji se ukazuje potřeba 

„přehodnocení všech hodnot“ v podobě překonání morálky. A 

opět: toto překonání není žádným jednoduchým „zavržením“, 

banálním „odmítnutím chovat se mravně“, ale postupným a pouze 

pomalými krůčky možná (toto je výslovně formulovaná stopa 

Nietzschovy poctivosti) dosažitelným sebezrušením (a v tomto 

smyslu překonáním) morálky. Tato podobnost vskutku není 

náhodná. Pamatujme, že každý „sebevyšší“ člověk je u Nietzcheho 

hodnotící bytostí a každé hodnocení je hodnocením morálním. 

Konečné překonání morálky jako principu hodnocení – a přitom 

pamatujme na závěr prvního pojednání Genealogie morálky, kde 

Nietzsche říká, že ani myšlenková pozice mimo dobro a zlo 

rozhodně není pozicí „mimo dobré a špatné“, tedy pozicí 

„nehodnotící“ –, tak splývá s konečným překonáním lidství. 

Tím se dostáváme k v páté kapitole rozebíranému prvnímu 

aforismu Radostné vědy. Co zde Nietzsche říká je pro nás natolik 

zásadní, že si jeho klíčovou pasáž dovolím zopakovat: 

                                           
895 Viz zejména pozn. 105. 
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„Člověk se pozvolna stal fantastickým zvířetem, jež ke své 

existenci potřebuje oproti jiným zvířatům ještě jednu základní 

podmínku: člověk musí čas od času věřit, že ví, proč existuje, 

jeho druh nemůže prospívat bez periodické důvěry v život! Bez 

víry v rozumnost života!“896 

 

Povšimněme si: základní podmínka existence člověka je 

víra, důvěra v život. Člověk bytostně potřebuje svůj účel, cíl, smysl. 

To vedlo náš intelekt k vytvoření „nereálného světa“, jehož 

účelnost jsme si ukázali zejména ve čtvrté a páté kapitole. Proto 

začal člověk svou pozornost a své naděje a úsilí upínat k různým 

sebou vytvořeným „zásvětním“ představám, u nichž jsme 

zapomněli, že jsou představami. Jenže usilovat o něco, co není 

ničím jiným než naším výmyslem, je pro Nietzscheho právě vášní 

pro nic. Místo abychom naši energii zaměřili ke skutečnému, 

pozemskému, lidskému životu, soustředíme se na toto velké nic, 

jemuž svůj život mnohdy dokonce podřizujeme a obětujeme. Z této 

bytostně nihilistické idealistické pozice však vede jediná cesta: zpět 

k člověku a zemi. Proto vysílá Nietzsche svého Zarathustru na 

tržiště, kde říká následující:    

„Nadčlověk je smysl země. Vaše vůle nechť dí: nadčlověk budiž 

smysl země! 

Zapřísahám vás, bratři moji, zůstaňte věrni zemi a nevěřte těm, 

kdož vám mluví o nadpozemských nadějích! Travičové to jsou, 

ať to vědí, či ne.“897 

 

Výzvu k věrnosti zemi pak Zarathustra opakuje i svým 

žákům, s nimiž se loučí v promluvě O ctnosti, jež obdarovává: 

„Zůstaňte mi věrni zemi, bratři moji, celou mocí své ctnosti! 

Vaše láska, jež obdarovává, i vaše poznání, nechť slouží smyslu 

země! Tak vás prosím a zapřísahám. 

Nenechte ji odlétnouti od pozemskosti, nenechte ji perutmi 

tlouci o věčné zdi! Ach, bylo vždy tolik zbloudilé ctnosti. 

                                           
896 RV 1, s. 31. 
897 Zarathustra I, Zarathustrova předmluva 3, s. 11. 
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Přiveďte, jako přivádím já, zbloudilou tu ctnost nazpět k zemi – 

ano, nazpět k tělu a životu: aby dala zemi její smysl, lidský její 

smysl.“898 

 

Podívejme se pozorně na poslední citovanou větu. Vidíme, 

že tento „smysl země“ je lidský? Z promluvy na tržišti víme, že 

smyslem země je nadčlověk. Toto není žádný drobný a nepodstatný 

detail, neboť se zde jasně ukazuje výše deklarovaný antinihilistický 

charakter nadčlověka. Od ničeho, idejí všeho druhu, zpět 

k pozemskému lidskému životu, jenž je jediný smysluplný. A tento 

smysl mu propůjčuje něco, co (ještě?) není, tedy nadčlověk. A 

jakkoliv zde představuje nadčlověk cosi nepřítomného a zároveň 

cosi, k čemu člověk má směrovat své úsilí, můžeme snad konečně 

s klidným svědomím říci, že nadčlověk je ideál, ovšem ideál 

pozemský a potud antiidealistický, protože směruje člověka zpět 

k jeho tělesnému pozemskému životu, jemuž propůjčuje pro nás 

nezbytný smysl. 

Milovat nadčlověka tak znamená milovat tento život, jenž 

však nově není pouhým „přežíváním“ (vzpomeňme na 

„sebezáchovnou funkci“ morálky a víry), ale ustavičným 

sebepřekonáváním, přitakáním aktivní a tvořivé vůli k moci. A 

pokud v tomto kontextu vzpomeneme na úvod i závěr třetího 

pojednání Genealogie morálky, může být takto chápaný „ideál 

nadčlověka“ právě novým cílem naší vůle (která cíl potřebuje, 

protože je lidská!) – náhradou za idealistické „nic“.899 Je to stále 

tatáž „vůle k pravdě“, je to stále stejně (tedy metodicky) pracující 

intelekt, přivyklý přísné vědecké poctivosti. Co se v rámci této 

                                           
898 Zarathustra I, O ctnosti, jež obdarovává 2, s. 65–66.  
899 Viz pozn. 326. Ve čtvrté kapitole jsem opakovaně poukazoval k tomu, že „vůle k pravdě“ 

se nemění – jde o stále tutéž vůli „nenechat se oklamat“, jež je vlastní každé poctivé vědě. 
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„substituce ideálu“ mění, je jednak předmět vědeckého zkoumání, 

jímž se nově stává výhradně člověk (N.B.: nikoli nadčlověk!),900 

jednak metoda zkoumání, jež se tím stává perspektivistickou a 

tvořivou. Dominujícím principem vědy ve službě ideálu nadčlověka 

přestává být strach z omylu (chyby), neboť omyly jsou nezbytným 

předpokladem jakéhokoliv poznání, ale od idealistických 

předsudků osvobozená „vůle k pravdě“ jakožto vůle k překonání 

dosavadního lidství. 

Věda v pohybu 

Pokud jsem výše hovořil o „předmětu“ (budoucí) vědy, bylo 

tomu tak převážně kvůli nedostatku vhodnějších termínů. 

Předmětem vědy je tak „to, co věda zkoumá“. Striktně 

nietzscheovské pojetí totiž, jak by mělo být patrné již od první 

kapitoly, vylučuje jednak jakýkoliv stálý objekt (jakožto „věc o 

sobě“, substanci), jednak tradiční protiklad subjektu a objektu 

v epistemologickém smyslu. Zkoumáme vždy člověka v jeho 

proměně, zkoumáme jevy, tedy působení „věcí“ a druhých lidí na 

nás – a právě a pouze toto působení je „nám“ jako „předmět“ 

poznání k dispozici. Každou „fixací předmětu“ se již dopouštíme 

omylu, každá interpretace je falšováním skutečnosti. Jenže právě 

proto, že jsme si vědomi způsobu, jakým naše poznání nutně 

probíhá, můžeme překonat strach z omylu (strachu udělat chybu), 

                                           
900 Důkladné vyšetření otázky, proč Nietzsche pojem „nadčlověk“ veřejně užívá především 

v knize Tak pravil Zarathustra a posléze ve veřejných formulacích méně, by bylo nepochybně 

důstojným předmětem samostatné obsáhlé studie. Možným vysvětlením by bylo, že veřejné 

formulace myšlenky nadčlověka Nietzsche omezuje právě v souvislosti s jejím zavádějícím 

„idealistickým“ vyzněním a všeobecným nepochopením. Každopádně o tom, že předmětem 

jeho zájmu a tázání není ve skutečnosti nadčlověk, ale člověk svědčí mimo jiné poznámka 

z pozůstalosti z roku 1887: „Nadčlověk: není pro mě otázkou, co člověka nahradí: ale jaký 

druh člověka má být volen, chtěn a pěstován jako člověk vyšší hodnoty. (Der Übermensch : es 

ist nicht meine Frage, was den Menschen ablöst: sondern welche Art Mensch als 

höherwerthige gewählt, gewollt, gezüchtet werden soll…) NF 1887, 11[413]. 
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který je nakonec strachem z nás samých: z těla, přirozenosti, 

nevědomí (pudů a instinktů); díky tomu můžeme poznávat 

svobodněji, tvořivě. S nově nabytým vědomím o všudypřítomnosti 

omylů se totiž „vědecké“ úsilí o „objektivitu“ za každou cenu, jejíž 

příčinou i důsledkem je idealizace našeho světa, jež se projevuje 

tím, že přírodě (po kantovsku) „předepisujeme zákony“, ukazuje 

být úsilím o přepjatou opatrnost, která poznání těchto náš život 

určujících omylů vůbec neumožňuje. Čím je tato „opatrnost“ jsme 

viděli v podkapitole Neposkvrněné poznání: za různé „ctnosti“ 

maskovaným studem a strachem. Jakkoliv je toto „opatrné 

okukování“ skutečnosti motivováno stejnou „vůlí k pravdě“, tedy 

touhou poznávat, k úspěšnému zplození něčeho nového nevede a 

ani vést nemůže. Zůstává totiž trvale odkázáno k povrchu, bez 

ohledu na pečlivost a důkladnost svého zkoumání.  

Nahrazení ideálu „čisté pravdy“, tedy sublimního 

asketického ideálu, ve vědě ideálem nadčlověka (chápaném 

výhradně ve výše popsaném smyslu), by přineslo osvobození touhy 

plodit a tvořit, která by měla překonat „obavu z odmítnutí“. Nový 

ideál vědy je tak povzbuzením lidské sebedůvěry na poli poznání, 

lze je číst jako pobídku k tomu, abychom si přestali pravdu 

idealizovat, tedy zbožšťovat ji, a nebáli se „přistoupit blíže“. Je to 

„třeba zkusit“, bez ohledu na to, zda budeme „odmítnuti“. Co si 

idealizujeme v souvislosti s nadčlověkem je náš vlastní lidský 

potenciál – to, čím by se náš druh mohl stát. Kdykoliv hovoříme o 

nadčlověku, je třeba mít na paměti, že je stále naším vlastním 

možným budoucím výtvorem, jemuž věnujeme své úsilí nikoli ze 

strachu (proč se také bát něčeho, co není), ani z vděčnosti 

(nadčlověk by v teoretickém případě, kdy by se nám ho podařilo 
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stvořit, měl přeci být naopak vděčný nám), ale z lásky – 

z neustávající touhy člověka tvořit „za sebe“, k čemuž je třeba 

mnohé staré zničit, překonat. Nadčlověk tak rozhodně není člověku 

žádným bohem – je naopak antipodem všeho „zásvětního“ a potud 

nejen „božského“, ale i „ďábelského“; antipodem absolutních 

hodnot reprezentovaných dichotomií „dobro-zlo“. Proto také 

k povznesení člověka (posun blíže k nadčlověku) je třeba oslabit 

závaznost hodnotových morálních soudů. 

Co zkoumá nietzcheovská „věda budoucnosti“ je tedy 

člověk, jenž je jako vše ostatní ustavičným děním, procesem 

změny, nastáváním. Je nasnadě, že s metodami „moderní vědy“ si 

v takovém „rozvrhu“ zkrátka nevystačíme: budeme za pravdou 

vždy několik kroků pozadu. Věda se tak musí stát aktivní tvořivou 

silou – poznávání se nesmí omezit na pouhé zkoumání „toho, co 

jest“ (protože nic v substanciálním smyslu slova „není“). 

Osvobození intelektu od závaznosti „pravdy“, vědění nestálosti 

sebepropracovanějších hodnocení, osvobození těla (tedy celého 

člověka) se vším, co k němu náleží a přiznané zapojení 

(„nevědomého“, „neintelektuálního“) těla do procesu poznání. 

Velmi důkladná a pozorná reflexe všeho minulého (to platí pro 

každou dobu, včetně doby daleko v budoucnosti!) bude využita 

k aktivnímu podílení se na nastávajícím. To vše pod vedením stále 

poctivěji pracujícího intelektu se stále vytříbenějším vkusem. 

Povšimněme si přitom výše popsaného principu „nadosobnosti“, 

jenž však není variací na původní „stádnost“. Věda může a pro 

Nietzscheho má být „vyšším organickým systémem“, jehož účelem 

však není „utužení stáda“, ale jeho vlastní rozvoj. Jinými slovy: 

vědu nemáme dělat pro sebe ani své „bližní“ (ať již to znamená 
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cokoliv), ale pro budoucnost. To však v žádném ohledu 

neznamená, že bychom měli tuto budoucnost pasivně „očekávat“ – 

musíme ji tvořit.  

„A jak daleko máme ještě k době, kdy se k vědeckému myšlení 

připojí i umělecké síly a praktická životní moudrost, kdy se 

utvoří vyšší organický systém, ve srovnání s ním by se učenec, 

lékař, umělec a zákonodárce, jak je známe dnes, museli jevit 

jako nuzný pozůstatek starých časů!“901 

 

Co zde Nietzsche popisuje, není žádná „věda provozovaná 

nadlidmi“ – k čemu by ostatně nadčlověku byla jakákoli věda? –, 

toto je jeho představa o budoucí aktivně tvořící vědě, která je nám, 

učencům 21. století, stále poměrně cizí. Před vědou stále leží celá 

řada Nietzschem položených otázek, které barvitě popisuje 

v aforismu Něco pro pracovité. Věda dle Nietzscheho obdivuhodně 

prokázala svou schopnost vyvracet některé dílčí pověry a omyly, 

nyní je čas, aby se pustila do omylů nejhlubších a „nejlidštějších“ 

(morálních). 

„A novou prací je pak zjišťování mylnosti všech těchto důvodů 

a zkoumání celé podstaty dosavadního morálního posuzování. 

Kdyby všechny tyto práce byly vykonány, vystoupila by do 

popředí otázka ze všech nejchoulostivější: zda je věda s to dávat 

cíle jednání, když dokázala, že je může brát a ničit – a pak by 

měl nastat čas experimentování, jež by uspokojilo každý druh 

heroismu, experimentování trvající celá staletí, které by mohlo 

zastínit všechny velké práce a oběti dosavadní historie. Věda 

dosud nepostavila své kyklopské stavby; i k tomu nadejde 

čas.“902 

 

Věda je a vždy byla ve službě určitého ideálu, vědecká práce 

nespočívala nikdy ve vytváření hodnot, ale v nejlepším případě 

                                           
901 RV 113, s. 108. 
902 RV 7, s. 37. Zde položenou otázku po konkrétních cílech jednání můžeme vztáhnout 

k třetímu pojednání Genealogie morálky, kde, jak víme, Nietzsche výslovně říká, že věda 

tvořit hodnoty nemůže. GM III 24, s. 135. viz. pozn. 344. Ke „kyklopským stavbám“ a jejich 

souvislosti se „zlem“ viz pozn. 271. 
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v jejich vyvracení či „potvrzování“. Potud byla věda vždy 

reaktivní, jakoby očekávala, „co se jí předhodí“ ke zpracování. 

Dokud věda hodnoty nemůže aktivně vytvářet, bude vždy zaujatá a 

potud poplatná určitým morálním hodnotám. Dle Nietzscheho totiž 

vůbec nemůžeme myslet nezaujatou reaktivitu.903 To platí pro 

všechny pro člověka skutečně důležité otázky smyslu, které byly 

buď zcela ignorovány (jakožto „nevědecké“), nebo různými 

obskurními způsoby anihilovány ve snaze vyhnout se jakékoli 

zaujatosti, která není ničím jiným než starým známým „strachem 

z omylu“: za příklad nám zde mohou posloužit různé podoby 

matematizace přírody a člověka a jejich mechanistické výklady. 

Věda je nakonec vždy nástrojem člověka, jehož cílem je 

zajistit mu to nejlepší. A celá diskuse, jíž v rámci této práce 

vedeme, se točí kolem klíčové otázky: „Co je pro člověka 

nejlepší?“ Nietzsche věří, že je to právě jeho pokračující 

osvobození, tvoření, „nebezpečné žití“, které jej činí silnějším, a 

které je nakonec zdrojem nejvyšší radosti.904 Odtud – tedy z této 

Nietzscheovy víry –, vyplývá ospravedlnění všeho toho věčného 

odříkání, které je nutné nést k tomu, aby se člověk mohl povznést 

nad sebe sama.905 Již však nikoli „mimo zemi“ do „zásvětí“, ale 

mimo hodnocení své doby, „mimo dobro a zlo“. To, jak opakovaně 

zdůrazňuji, neznamená k nějaké „zločinné nemravnosti“ a 

bezohledné libovůli a již vůbec ne k povýšeneckému pohrdání 

minulostí či svou současností! Právě o tom hovoří Nietzsche 

                                           
903 „Aktivní, útočný, přesahující člověk je spravedlivosti stále ještě o sto kroků blíž než člověk 

reaktivní; nemá totiž vůbec zapotřebí hodnotit svůj objekt falešně a zaujatě, tedy způsobem, 

jak to dělá a musí dělat člověk reaktivní.“ GM II 11, s. 61. 
904 K tomu viz pozn. 357. 
905 K tomu viz aforismus nazvaný příznačně Excelsior! [Výš!] „člověče odříkání, chceš si 

odříci všechno? Kdo ti k tomu dá sílu? Ještě nikdo takovou sílu neměl!“ RV 285, s. 150. 
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v aforismu 377 Radostné vědy (z páté knihy, tedy roku 1887), který 

mimochodem doporučuji pozornosti všem, kteří by snad ještě chtěli 

Nietzscheho spojovat s extrémním nacionalismem, rasismem či 

podobnými obludnostmi: 

„Jsme, jedním slovem – a mělo by to být naše čestné slovo! – 

dobří Evropané, dědici Evropy, bohatí, bohatstvím zahrnutí, ale 

rovněž přebohatě zavázaní dědicové několika tisíciletí, 

evropského ducha: jako takoví jsme odrostli křesťanství a 

zavrhli je, právě proto, že jsme vyrostli z něj, že naši předkové 

byli křesťany bezohledné křesťanské poctivosti, kteří ve své 

víře dobrovolně obětovali statky i krev, stav i vlast. My – činíme 

totéž. A proč? Pro svou nevíru? pro jakoukoli nevíru? ne, vy to 

víte lépe, přátelé! Skryté Ano ve vás je silnější než všechna Ne 

a všechna Snad, jimiž trpíte spolu se svou dobou; a musíte-li na 

moře, vy cestovatelé, pak i vás k tomu nutí – víra!...“906 

 

Co je třeba v sobě překonat společně se svou dobou je rovněž 

náš odpor, nevole a pohrdání vůči ní.907 A nyní je již naprosto jasné 

proč: všechny tyto projevy jsou reaktivní a jako takové brání 

nezaujatosti našich přísných pohledů a soudů. Osvobodit se 

k aktivnímu tvoření, podílení se na nastávání s veškerou závaznou 

odpovědností k minulému a s vírou, že právě toto činit smíme. 

Takové Nietzscheovské osvobození člověka však není žádnou 

výzvou k bezbřehému a libovolnému blouznění [Schwärmerei], jež 

je symptomem „nemocného ducha“ – jeho nespoutaného šílenství. 

Právě kvůli tomuto „největšímu nebezpečí“ potřebujeme i jako 

„sebesvobodnější duchové“ svůj ideál, svou víru a svou 

odpovědnost. K tomu, abychom mohli a směli být dědici a 

pokračovateli lidstva potřebujeme především notnou dávku 

přísnosti vůči sobě: překonáváme přeci dobu v nás, tedy sebe sama! 

                                           
906 RV 377, s. 229–230. 
907 RV 380, s. 232. 
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Právě proto tolik adorace poctivosti; proto je poctivost „poslední 

ctností“.908 

Víme, že je to právě poctivost, jež nám káže nespokojit se se 

současným stavem, současnými „pravdami“, s tím, čeho jsme již 

„dosáhli“, zkrátka se současným člověkem. A jako „dědicům 

bezbřehé poctivosti“ by se nám rovněž měl posunout význam toho, 

co je pro člověka nejlepší. O tom Nietzsche pojednává již 

v aforismu 12 Radostné vědy z roku 1882, tedy z doby, kdy ještě 

explicitně neformuluje význam poctivosti. Přesto je směr, jímž se 

jeho myšlení ubírá, jasně patrný: 

„Posledním cílem vědy má být, aby člověku připravila co 

možná nejvíce libosti a co možná nejméně nelibosti? Co kdyby 

však libost a nelibost spolu byly svázány tak, že ten, kdo chce 

mít co nejvíce jedné, musí mít také co nejvíce té druhé, – a kdo 

chce poznat ‚nebeský jásot‘, musí být připraven i na ‚sklíčenost 

k smrti‘?“909 

 

V této souvislosti vzpomeňme na „růst všemi směry“,910 a 

základní odpor ke lži (sebeklamu, utajení před sebou), který jsme 

spojovali s poctivostí na konci minulé kapitoly. Především si pak 

uvědomme, jakou funkci plní ve společnosti morálka. 

V podkapitole Co uchovává druh jsem ji přirovnal 

k hyperprotektivnímu rodiči: nemluvíme zde o tomtéž?  Domnívám 

se, že tomu tak je. Takto chápaná věda je vědou morální, ve 

službách domnělé „pravdy“, ve skutečnosti a vposled však ve 

službách „stáda“, jemuž má svými různými výdobytky zajistit 

ochranu, péči a bezpečí – zkrátka vše „dobré“. To vše v duchu a dle 

                                           
908 Viz pozn. 529. 
909 RV 12, s. 40. 
910 Viz pozn. 421. 
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vkusu „moderních západních idejí“, jimž věda slouží a jež částečně 

posvěcuje. 

Člověk v perspektivách „moderní vědy“ je tak pro 

Nietzscheho stále člověkem stojícím „proti světu“, člověkem 

„dovršeným“, trvalým, „nejvyšším možným“. A potud taková věda 

zůstává poplatná starým sublimovaným křesťanským ideálům, 

„stínům mrtvého boha“.911 A v těchto metaforických stínech mohou 

dokonce ještě dnešní vědci „zevlovat“ na dění kolem nás a 

myšlenky jiných, skutečnost tvořících jednotlivců a jejich 

společenství.912 Nietzscheovská otázka zní, zda i samotná věda 

nemůže být nakonec něčím „více než doposud“, tedy rozhodující 

silou myšlení, jež se s těmito stíny definitivně vypořádá, čímž však 

člověku poskytne jakési „slunné bojiště“, odkud, pokud přežije, 

vyjde „silnější“. 

„Možná je zatím věda známější díky své schopnosti zbavit 

člověka jeho radostí a učinit ho chladnějším, sošnějším a 

stoičtějším. Ale mohla by být ještě objevena i jako velká 

nositelka bolesti! A pak by se možná zároveň ukázala i její 

opačná síla, její nesmírná schopnost rozsvěcet nové hvězdné 

světy radosti!“913 

 

Není pochyb o tom, že věda i po Nietzschově smrti 

nesčetněkrát způsobila mnoho utrpení a bolesti, nejvíce však nikoli 

v podobě Nietzschem postulovaného sebepřekonávání člověka, ale 

ve službě různých bytostně stádních ideologií: ať již jako praktická 

aplikace poznatků (technika a technologie) k efektivnější likvidaci 

lidí, nebo v „mírnější“ podobě k snadnému uspokojení našich 

potřeb. Pokud pomineme (a lze je pominout?) zrůdné totalitní 

                                           
911 Viz pozn. 12. 
912 Viz pozn. 485. To je přeci stále živý ideál takzvané „objektivity“! 
913 RV 12, s. 40. 
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ideologie dvacátého století, můžeme snad říci, že Nietzschem 

kritizovaný vkus se stal spíše globálním než překonaným. Jakkoliv 

se vývoj vědy ve dvacátém a počátkem jednadvacátého století jeví 

jako složitý (a skutečně takový byl), můžeme snad při veškerém 

vpravdě nietzscheovském odporu k zobecňujícím zjednodušením 

říci, že věda se dosud zcela nezbavila „stínů mrtvého boha“. A 

v oblastech, kde se jí to snad podařilo, se na místo jakéhosi „nového 

božstva“ pasovala. Kritériem „kvality poznání“ trvale zůstává 

užitečnost, tedy to, „k čemu lze daný poznatek použít“ – a přesně 

to je Nietzschovým obrazem „vědy ve službě morálky a stáda“. 

Tak pro nás, nejen pro ty, kteří se zabývají Nietzschem, ale 

pro všechny, kteří připouští (a zajímá je) budoucí vývoj člověka, 

zůstávají Nietzschem položené otázky stále nezodpovězené. Je 

člověk vůbec schopen být svobodnější bytostí? Můžeme být, 

navzdory tlaku své doby, sami sebou? Budou nakonec naši 

následovníci ještě schopni přijmout a dále rozmnožovat naše 

dědictví? A nakonec: co je nám vlastně po pravdě? Nestačí nám 

spokojit se s „pravdami“, které máme? 

Stačí. Ale ještě stále alespoň někteří z nás cítí ve svém nitru 

chaos… Světlo ještě úplně nezhaslo, ještě můžeme realizovat onen 

„nebezpečný experiment“ a stát se dědici. Ještě jsme se nestali 

„posledními lidmi“, ještě můžeme stvořit onen nejjasnější zdroj 

světla – svou tančící hvězdu.  
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