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Úvod  

 

   Tématem práce je Dionýsos versus Morfeus: zdraví a nemoc v  Nietzschově filosofii. Ve 

jméno Dionýsos je v kontextu Nietzschova myšlení koncentrováno tragické chápání světa. Se 

jménem Morfeovým spojuji tendenci postupné narkotizace člověka započatou Sókratovým 

přehodnocením vytěsňujícím Dionýsa. Naším cílem bude pojednat o těchto dvou přístupech 

ke světu v kategoriích zdraví a nemoci. Při vlastním naplňování záměru se práce postupně 

obrací ke dvěma klíčovým momentům Nietzschova myšlení, které mohou být přetlumočeny v 

motiv smrti a motiv znovuzrození tragédie.  

   Úzké sepětí vymezeného tématu s celkem Nietzschova myšlení odkazuje k otázce, co bylo 

principem selekce při jeho zpracování, která současně odhaluje další intenci práce spočívající 

v interpretaci a vyzdviţení klíčových pasáţí čtvrtého dílu knihy Tak pravil Zarathustra. 

Značná část textu je interpretaci čtvrtého dílu zasvěcena, cíleno je zvláště na problematiku 

vyššího člověka. Práce se chce vymezit proti tendenci čtvrtý díl, strukturně odlišný od tří 

předešlých, odstraňovat či podceňovat; reprezentantem této tendence je Eugen Fink, jenţ o 

čtvrtém dílu explicitně hovoří jako o Nietzschově selhání. 1  

   Napříč textem je pracováno s interpretacemi2 Nietzschovy filosofie, je však vycházeno 

převáţně z Nietzschových (vydaných) spisů a zejména pokud jde o problematiku čtvrtého dílu  

Tak pravil Zarathustra, se práce snaţí o vlastní interpretační uchopení.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Fink, Eugen. Nietzsche´s Philosophy. s.102-103: „On the whole the fourth part is a failu re. The 

poeticphilosophical vision appears to be somewhat exhausted. The fourth part is attached to this work which 

reveals a new and tragic v iew of the world, like a satire. It was meant to portray Zarathustra's greatness in 

relation to the traditional forms of human greatness and to show his superiority over a ll kinds of 'higher beings'. 

However, just this fails and it remains a mere posture. He is portrayed as magnanimous, victorious, kind and 

confident among all thefragmented existences which form the higher being. Zarathustra's character does not gain 

significant depth or existential clarity through its superiority over the higher beings. Nietzsche does not succeed 

to show how this being lives with its knowledge of the death of God, of the will to power and of the eternal 

return. His art to portray existential moods and stances fails here.―  
2
 Předně Kouba, Pavel. Nietzsche: filosofická interpretace.  Novák, A leš. Epifanie věčného návratu téhoţ. 
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I. Hodnocení: hlas vůle k moci 

 

   V začátku letmo nastíníme vůli k moci z kapitol O přemáhání sebe samého3 a O tisíci a 

jednom cíli4 knihy Tak pravil Zarathustra,5 aby bylo dále v textu zřetelné, v jakém významu s 

konceptem pracujeme.  

   Charakterem dynamického světa nastávání, bytostně neuchopitelného dění, pro nějţ má 

Nietzsche přízvisko dionýský, je „věčný chaos―.6 Člověk se vyrovnává s odporem nastávání, 

to jest zvládá skutečnost, tím, ţe vtiskává nastávání formu; ono „vtiskávání formy― – 

interpretace, selekce, znásilnění – je dílem vůle k moci. Nástrojem znásilňování a 

zjednodušování, principem selekce, jsou hodnoty: „Svými hodnotami a slovy o dobru a zlu 

pášete násilí, vy hodnotící; a toť vaše skrytá láska a vaší duše lesk a chvění a překypování.―7 

Nelze být ontologicky indiferentní, nechápat svět v určité selekci – hierarchie hodnot, 

hierarchie ontologická, je nezbytná – vůli k moci není moţné opustit. Jestliţe budeme o vůli 

k moci uvaţovat jako o zásadní charakteristice člověka (pracovně ho označíme jako zvíře, 

které musí hodnotit), jeho bytí ve světě, pak sklouznutí do absolutní nivelizace 

degenerativního ţivota, koncentrované v označení poslední člověk (neboli ten, kdo jiţ nemá 

chaos ve svém nitru)8, vystoupí jako rezignace na lidskost.  

   Hodnoty jsou produktem hodnocení čili vůle k moci: „Mnoho věcí je u ţijících hodnoceno 

výše neţ ţivot sám; neţ z hodnocení samého mluví – vůle k moci!-―9 

  

„Mnoho zemí viděl Zarathustra i národů mnoho: tak objevil mnoha národů dobro a zlo. Nenalezl Zarathustra na 

zemi moci větší neţ dobro a zlo. Ţíti by nemohl národ, jenţ zprvu by nehodnotil… Deska statků visí nad 

kaţdým národem. Hle, je to deska jeho všech přemáhání; hle, je to h las vůle k moci.― 
10

 

 

   Dobro a zlo/deska statků/morálka – produkt hodnocení/vůle k moci: je to vůle k moci, která 

diktuje hodnoty, dle nichţ selektujeme skutečnost. Morálka vystupuje jako jasná struktura 

selekce toho, co na skutečnosti preferovat.  

  

                                                 
3
 Nietzsche, F. Tak pravil Zarathustra. přeloţil Otokar Fischer. II.,  s.102. 

4
 Tamt.  I.,  s.51. 

5
 Nietzsche, F. Tak pravil Zarathustra. přeloţil Otokar Fischer.  

6
 Nietzsche, F. Radostná věda. přeloţila Věra Koubová. af. 109.  s.110.  

7
 Nietzsche, F. Tak pravil Zarathustra. přeloţil Otokar Fischer. II. O přemáhání sebe samého.  s.104. 

8
 Tamt. Zarathustrova předmluva. s.13. 

9
 Tamt.  II.  O přemáhání sebe samého.  s.104. 

10
 Tamt. I. O tisíci a jednom cíli. s.51. 
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„Změna hodnot – toť změna tvořících. Stále ničí, komu jest určeno býti tvůrcem. Tvořícími byli zprvu národové, 

teprve později byli jimi jedince; a věru, jedinec sám je nejmladší výtvor.― 
11

 

 

   Z Nietzschova radikálního ztotoţnění hodnoty a bytí plyne, ţe přehodnocení všech hodnot, 

program aktivního nihilismu (přetlumočen ve výzvu hodnoty prověřit, ničit a tvořit), v sobě 

nese moţnosti, jeţ by byly s to otevřít ţivot nově: přeměna vůle k moci je existenciální 

problém, ontologický návrh, který ústí v přetvoření lidské zkušenosti, v nové otevření světa.  

 

 „Vůle k pravdě―, tak jmenujete, vy nejmoudřejší, to, co vás pohání a rozvášňuje? Vůle, aby bylo všechno 

jsoucno předmětem myšlení: tak jmenuji já vaši vůli! Vše jsoucno chcete teprve učiniti předmětem myšlení;  

neboť pochybujete s  dobrou nedůvěrou, ţe to předmětem myšlení jiţ jest. Ale má se vám to poddati a sklonit i! 

Tak tomu chce vaše vůle. Má se to státi hladkým a podrobiti se duchu jakoţto jeho zrcadlo a odraz. Toť vaše 

celá vůle, vy nejmoudřejší, neboť jest to vůle k moci; a i tehdy, mluvíte-li o dobru a zlu a hodnotících 

soudech.―
12

 

 

   Vůle k pravdě, téma otevřené Sókratem, je demaskována coby vůle k moci – je to vůle 

asimilovat vše do svého poznání, učinit vše předmětem myšlení, představit vše před subjekt, 

vůle, která velí, ţe vše, co je nemyslitelné, je neskutečné.   

 

„A kde jsou obětování a sluţby a pohledy lásky: i tam vládne vůle býti pánem.―
13 

 

   I křesťanství je vůlí k moci.14 Nietzsche, jak bude dále v textu ukázáno, odhaluje 

platonismus i jeho verzi pro lid jako vůli k nicotě (v textu se k ní budeme obracet rovněţ jako 

k nihilistické, platonisticko-křesťanské, morální či ne-mocné vůli k moci); tato konstelace sil 

(a její hodnotová raţba) je aktuálně přítomná ve světě.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Tamt. s.52. 
12

 Tamt. II. O přemáhání sebe samého. s. 102. 
13

 Tamt. s. 103. 
14

 Nietzsche, F. Ecce homo. Přeloţil Lad islav Benyovszky. s.153: „kněz… se morálkou dohlal aţ k určování 

hodnot - … v křesťanské morálce uhodl svůj prostředek moci… Definice morálky: Morálka – idiosynkrasie 

dekadentů s  postranním záměrem mstít se na ţivotě – a s úspěchem.―  
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II. Přehodnocení základních elementů řecké kultury  

 

   Dle Nietzscheho je tedy ve světě aktuálně přítomná nihilistická, sebepoţírající, ţivotu 

nepřátelská vůle k moci: „Kdo má k čichání nejen nos, nýbrţ i oči a uši, cítí takřka všude, 

kam jen dnes vstoupí, cosi jako atmosféru blázince, nemocnice―.15 Nemoc bují v lidstvu více 

neţ dvě tisíciletí: bujením nemoci rozumíme sám proces nihilace přirozeného světa, na jehoţ 

spoušti měl prst Sókratés.16 U Sókrata, a v tom Nietzsche spatřuje pramen nihilismu, je 

tragické vidění světa nahrazeno morálním výkladem světa;17 Sókratem započatá duchovní 

tradice se od Nietzscheho dočká radikální, ne však samoúčelné, kritiky, neboť: „Jen jako 

tvůrci můţeme ničit!―18
 

   Nad Nietzschovou filosofií se pne naděje, ţe budoucnost přinese to, co přítomnosti schází, 

oč je (od Sókrata) ochuzena. Je to snaha o návrat k velkému zdraví, k plnosti zakoušení, k 

schopnosti podrţet v sobě protiklady, k tragické existenci: „jednou, v silnější době neţ je tato 

zpuchřelá, o sobě pochybující přítomnost, musí přece přijít vykupující člověk velké lásky a 

velkého opovrţení, tvůrčí duch, jejţ jeho naléhající síla stále znovu vyhání z kaţdého ústraní 

a zásvětí, jehoţ samotu si lid mylně vykládá, jako by byla útěkem před skutečností - : zatímco 

ona je naopak jeho ponořením, pohrouţením, vniknutím do skutečnosti, aby z ní jednou, aţ 

opět vyjde na světlo, přinesl vykoupení této skutečnosti: vykoupení z prokletí, jímţ jí zatíţil 

dosavadní ideál. Tento člověk budoucnosti, který nás vykoupí z dosavadního ideálu právě tak 

jako z toho, co z něho muselo vyrůst, z velkého hnusu, z vůle k nicotě, z nihilismu, toto 

vyzvánění k poledni a k velkému rozhodnutí, které opět osvobodí vůli, které Zemi navrátí její 

cíl a člověku jeho naději naději, tento Antikrist a Antinihilista, tento vítěz nad bohem a 

nicotou – ten musí jednou přijít…―19 

                                                 
15

 Nietzsche, F. Genealogie morálky. přeloţila Věra Koubová. §3.  s.100.  
16

 Vůli k nicotě Nietzsche poprvé rozpoznává u  umírajícího Sókrata. Viz.  Nietzsche, F. Radostná věda. přeloţila 

Věra Koubová. af. 340. s.198: „Umíra jící Sókratés. – Obdivuji Sókratovu zmuţilost a moudrost ve všem, co 

učinil, řekl – a neřekl. Tento výsměšný a zamilovaný zlomyslník a krysař Athén, který přiměl i nejbujnější 

mladíky k chvění a k slzám, byl nejenom nejmoudřejším mluvkou, jaký kdy existoval: byl právě tak velký 

v mlčení. Přál bych si, aby byl i v posledním okamţiku svého ţivota setrval v  mlčení, - moţná by pak patřil do 

ještě vyššího řádu duchů. Ať uţ to byla smrt či jed, zboţnost nebo zlomyslnost – něco mu v onen okamţik 

rozvázalo jazyk a on řekl: „Ach Kritóne, dluţím Asklepiovi kohouta.― Tato směšná a strašlivá „poslední slova― 

znamenají pro toho, kdo má uši: „Ach Kritóne, život je  nemoc!― Jak je to moţné! Muţ jako on, který ţil vesele a 

všem na očích jako voják, - byl pesimista! On se na ţivot jen přívětivě tvářil a  po všechna ta léta skrýval svůj 

poslední soud, svůj nejniternější pocit! Sókratés, Sókratés trpěl životem! A ještě se za to pomstil – oněmi 

jemnými, hroznými, zboţnými a blasfemickými slovy! Musel se i Sókratés ještě mstít? Chyběl snad v  jeho 

přebohaté ctnosti grán velkorysosti? – Ach přátelé! Musíme překonat ještě i Řeky!―  
17

 Kouba, P. Nietzsche: filosofická interpretace.s. 23. 
18

 Nietzsche, F. Radostná věda. přeloţila Věra Koubová. af. 58. s.73. 
19

 Nietzsche, F. Genealogie morálky. přeloţila Věra Koubová. §2. s.75. Vyjádřeno Koubou: „Jestliţe na počátku 

alexandrijské, vědecké civ ilizace stojí přehodnocení základních elementů řecké kultury, které vyústilo v jejich 
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§ 1. Od tragického k netragickému chápání světa 

 

   Aby bylo názorněji předvedeno, proti čemu se Sókratés staví a proč je od Sókrata svět 

ochuzen, co znamená, kdy začíná a jaké důsledky má snaha eliminovat utrpení a nesmyslnost  

(to jest snaha o jednoznačný/morální výklad světa), bude letmo nastíněn svět, do něhoţ nás 

uvádí klasická řecká tragédie a následně posun od tragického k netragickému chápání světa na 

dílech Aischyla (Agamemnón), Sofokla (Antigona) a Platóna (Euthyfrón). Zaostřeno bude na 

zkušenost volby.20 

 

Aischylův Agamemnón  

 

   Aischylova tragédie nás uvádí do světa, který nemá řešení (ze sókratovské perspektivy se 

proto můţe jevit jako morálně primitivní a alogická). Tragický hrdina se ocitá v situaci, v níţ 

se musí rozhodnout mezi dvěma moţnostmi: nerozhoduje se mezi dobrem a zlem, ale mezi 

dvěma alternativami, které obsahují prvky dobra i zla, tedy jeho rozhodnutí je vlastní bytostná 

nejednoznačnost – správnost či nesprávnost jednání musí být teprve prokázána, neboť se 

pohybujeme ve světě, kde neexistují univerzální řešení.    

   Agamemnón, rozepjat mezi dva poţadavky bohů, se, nikoli svou vinou, ocitá v situaci, z níţ 

se nemůţe dostat bez toho, aniţ by si nepotřísnil ruce krví, tedy bez viny – obě alternativy 

obsahují zlo. Agamemnón opravdu volí mezi dvěma moţnostmi, nic jej nenutí, aby se rozhodl 

raději pro jedno neţ pro druhé. Je do této vskutku strašné situace vrţen vnější silou, avšak zde 

její působnost končí (s radostí se změní v diváka, který se netají potěchou z krutosti). Na 

Agamemnóna je naléháno, aby tento konflikt postihl, viděl a procítil v jeho spletitosti a 

mnohostrannosti a na základě toho interpretoval, volil a jednal. Zkušenost tragického konfliktu 

je krví prohloubené poznání sebe i světa.  

   Tragický konflikt, zkušenost volby a utrpení, otevírá moţnost nového porozumění – svému 

lidství, své situaci ve světě. Tragédie nám ukazuje, ţe intelekt samotný není garantem 

správného porozumění – uchopit tragédii pouze intelektem je nedostatečné (čtení bez pohnutí 

leckdy znamená nesprávné čtení), rozumovým uchopením se lidské vědění nevyčerpává, 

                                                                                                                                                         
naprosté oddělení, pak v naší době se podle Nietzschova podobenství musí zrodit jakýsi Anti-Alexander, jenţ by 

uzel antické kultury, přeseknutý kdysi sókratovskou netragičností, dokázal opět svázat.― Kouba, P. Nietzsche: 

filosofická interpretace.s.27. 
20

 Při výkladu klasické řecké tragédie přihlíţíme k interpretaci Marthy Nussbaum. The Fragility of Goodness. 

Luck and ethics in Greek tragedy and philosophy. 
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správné uchopení si ţádá mobilizaci veškerých lidských sil. Tento typ vědění a učení je 

bytostně odlišný od vědění a učení platónského: při díle je myšlení i cítění, jedno vystupuje ve 

světle druhého – i vášně vedou k porozumění. Tragédii nejde ani tak o předvedení řešení 

situace konfliktu (vpravdě se jím nic nevyřeší), jako o předvedení mnohostrannosti a hloubky 

situace samé. Jako řešení zde vystupuje konflikt vidět a přijmout skutečnost, ţe není cesty 

ven.
21

 

 

Sofoklova Antigona a problém simplifikace  

 

   Sofoklova Antigona je předvedením důsledků odmítnutí tragického pohledu na skutečnost a 

jeho nahrazení jednoznačným chápáním (morálním výkladem) světa. Je to hra o snaze 

vyhnout se tragickému konfliktu, eliminovat bolest a utrpení hrubou simplifikací 

hodnotového světa, ale rovněţ hra o učení, bolestném odvrácení se od reduktivní jistoty 

zdánlivé pravdy a objevení spletitého světa, nejisté a nereduktivní moudrosti. Tragický 

hrdina, Kreón, překvapivě netrpí naléhavostí dvou poţadavků, mezi které je zaklíněn - za 

absenci napětí je zodpovědné jeho agresivní přehodnocení.22 Kreón stvořil svět, kde se 

nemohou zrodit neřešitelné konflikty, do něhoţ tragédie nemůţe vstoupit. Kreón i Antigona 

se uzavírají do jednoduchého schématu priorit, které diktuje jejich volbu; oba selţou, 

prohlédnou a opustí své cesty, které vytěsnily Dionýsa. Jejich snaha vyhnout se tragickému 

konfliktu tragický konflikt plodí.  

   Hrou mluví apel na odvrácení se od jednoduchého a reduktivního, nabádá k vnímavosti ke 

spletitému. Rozumění světu a sobě samému je potencováno nikoli platónským pohybem od 

jednotlivého k univerzálnímu, nýbrţ sestupem k jednotlivému, kde vidět pravdivěji znamená 

vidět bohatěji – a daní za bohatost je disharmonie. Dobrá volba či dobrá interpretace vyţaduje 

i jiné neţ rozumové zvládnutí. Kreón je špatným filologem, má před sebou jednoduchý svět, 

vystupuje pro něj pouze to, čemu dovolí vystoupit, vidí jen to, co chce vidět. Odehrává se zde 

to, co Nietzsche vystihuje slovy: „Nazývám lţí: nechtít vidět, co člověk vidí, nechtít to vidět 

tak, jak to vidí… Nejobyčejnější leţ je ta, kterou člověk obelhává sám sebe―. 23 Hra nevyzývá 

                                                 
21

 Srov. tamt. ch. 2. Aeschylus and practical conflict. Téţ Aischylos, Agamemnón. in Řecká dramata. přeloţil 

Vlad imír Šrámek. 
22

 Tamt. ch.3.s.55. Dobré/agathon a špatné/kakon je v jeho péči přetaveno v dobré či špatné pro blaho města.  
23

 Nietzsche, F. Antikrist. přeloţil Josef Fischer. af.55.s.134. 
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k pouhé negaci Kreónovy cesty, ale k otevřenosti a vnímavosti k vnějšímu, tato je cestou 

bohatší a krásnější, kde cílem není jednoduchost, nýbrţ napětí. 24
 

 

Sókratův atak na staré bohy ve  jménu rozumu 

 

   Co je v Sofoklově Antigoně prohlédnuto jako cesta zjednodušení, zošklivění a ochuzení, 

je Sókratem dovedeno ad absurdum a svatořečeno. Sókratovské, logické chápání světa 

vykazuje snahu eliminovat rozporuplnost tragického konfliktu, vyzývá k novému řešení: i 

Platónův Euthyfrón25 rozehrává konflikt dvou povinností, ovšem zároveň apeluje na to, aby 

člověk rozumově vypátral, které mínění je to správné. Rozum, k němuţ má člověk přilnout 

jako k první instanci, má odporující si poţadavky zvládnout po způsobu jejich vyšetření, 

ortelem „klamné― pak jedno vyřadit, neboť nanejvýš jedna odpověď je správná.  

   Sókratovo přehodnocení znamená zásadní posun od tragického k netragickému vidění světa. 

Logické či vědecké chápání světa, jemuţ dal výchozí impuls Sókratés a jeţ dochází vzmachu 

napříč evropskými dějinami, je přehodnocením řecké kultury tragického, separace původně 

zaklesnutých principů a snaha o eliminaci jednoho z nich. Tím je popírán enigmatický 

charakter světa, jeho bytostná rozporuplnost a neuchopitelnost.26 

   Dále v textu budeme vycházet téměř výlučně z Nietzschovy prvotiny, 27 v níţ se nezabývá 

pouze zrozením, ale rovněţ smrtí tragédie, o niţ nám nyní půjde především.  

   Nietzsche poznává Sókrata a Platóna „jako symptomy úpadku, jako nástroje řeckého 

rozkladu, jako pseudořecké, jako antiřecké―.28 Původní řecká kultura stojí na vyvaţování 

principu dionýského a apollinského, přičemţ dionýský princip je Nietzschem pojímán jakoţto 

princip instinktivní tvorby a apollinský princip instinktivní produkci koriguje – 

spolupůsobením obou principů dosívá instinktivní tvorba tvaru. 29 Tato rovnováha je dle 

Nietzscheho podkopána u Sókrata, který se, duplikací dvou negací, obrací proti původní, 

instinktivní tvořivosti – racionální sloţka zůstává kritická, přičemţ daimonion (ono vnitřní 

popouzení, vnitřní boţství v člověku, jeţ vybízí a a jeţ je v řecké tradici produktivní) je 

rovněţ sloţkou kritickou. Nietzschova interpretace spatřuje v Sókratovi radikální převrat; 

Sókratem začala promlouvat nová síla, logické kolo  pracující v pozadí – nepoddává se boţské 

                                                 
24

 Srov. Nussbaum, M. ch.3. Sophocles´ Antigone: conflict, vision, and simplification . Téţ Sofoklés. Antigoné. in 

Řecká dramata. přeloţil Ferd inand Stiebitz.  
25

 Platón. Euthyfron, Obrana Sókrata, Kriton. přeloţil František Novotný. 
26

 Srov. Kouba, P. Nietzsche: filosofická interpretace. s.27. 
27

 Nietzsche, F. Zrození tragédie z ducha hudby. přeloţil Otokar Fischer. 
28

 Nietzsche, F. Ecce homo. Přeloţil Lad islav Benyovszky. s.28.  
29

 Nietzsche ve svém Zrození tragédie spatřuje v tomto prolínání podstatu nejen klasické řecké tragédie, ale i 

umění a skutečnosti: podstata světa, jíţ je strast, utrpení, chaos, je zahalena ve zdaj a řád. 
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síle po způsobu básnického vytrţení, ale nechává promlouvat ratio. Sókratés tím, ţe 

pochybuje o své moudrosti, opouští věštbu, prostor boţství; vyzískává pro sebe svou 

argumentací, svou hrou aureolu mučednictví. První Sókratův omyl: vědomí se stává tvůrcem, 

zplnohodnotnění vědomé sloţky na úkor sloţky instinktivní. Klasická řecká tragédie zahynula 

protikladem dionýství a sókratovství30: Euripidés sestoupil k odvratu od Dionýsa a ke snaze 

zbudovat drama pouze na základě apollinském – racionalita v základu Euripidovy tvorby 

působila rozkladně. Dle Nietzscheho nalézá Euripidés kánon pro svou tvorbu v estetickém 

sókratovství,31 jehoţ formulkou je, ţe „všechno musí být rozumné, aby to bylo krásné―,32coţ 

je souběţné s onou sókratovskou větou „jen vědoucí je ctnostný―.― 33 Starší tragédie zemřela 

Euripidem, zemřela estetickým sókratovstvím.  

 

   Abychom náš výklad shrnuli: Ve světle klasické řecké tragédie, která zjevuje limity 

lidského rozumu, vystupuje Sókratova (a Platónova) jednostrannost spočívající ve zboţštění 

rozumu, velící následovat světlo rozumu aţ do bodu oslepujícího oslnění. Tragédie slepotu a 

nedostatek zraku rozkrývá, ukazuje, ţe člověk nemůţe zaujmout místo bohů, naléhá na něj, 

aby zůstal lidský; přitakává nesmyslnosti, tomu, ţe světu nevládne řád, nýbrţ chaos, ukazuje 

dvojznačnost světa, s níţ je člověk konfrontován v podobě odporujících si nároků bohů, kteří 

na něj naléhají a jimţ je bez rozdílu podřízen. 34 Volba je zde skutečně volbou. Atmosféru 

světa, do něhoţ nás klasická řecká tragédie (aischylovská a sofoklovská) uvádí, proniká 

zdraví, bezvýhradné Ano ţivotu a z něj prýštící bohatost a krása, schopnost podrţet v sobě 

protiklady. Viděli jsme, ţe nejenom Sókratés (v dialogu Euthyfrón), ale rovněţ Antigona a 

Kreón se odvrací od Dionýsa. Avšak rovněţ jsme spatřili tento odvrat coby příčinu tragédie 

obou hrdinů – cesta okleštěná o Dionýsa je v Sofoklově tragédii zpodobněna jako cesta 

nemocná (čteme- li Antigonu, sledujeme proměnu hrdinů v jakési stroje naprogramované 

svým vlastním schématem priorit, v němţ se utápí jejich lidskost, proměnu v lidské mumie), 

lemovaná jasnou volbou, ošklivostí, ochuzením, jednostranností, uzavřeností, vzpíráním se 

životu. Je tudíţ zachycen nejen odvrat od Dionýsa, ale rovněţ hodnocení tohoto odvratu; v 

Sofoklově Antigoně je strategie vytěsňující Dionýsa napadnuta, naproti tomu v Platónově 

                                                 
30

 Nietzsche, F. Zrození tragédie z ducha hudby. přeloţil Otokar Fischer. s.42. 
31

 Tamt. s.43. 
32

 Tamt. 
33

 Tamt. 
34

 Srov. Kouba, P. Nietzsche: filosofická interpretace. s.22. 
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dialogu Euthyfrón vyzdviţena. Sókratés je osudem, neboť pro svou jednostrannost35 získává 

nesmrtelnost. Této jednostrannosti, morálnímu výkladu světa, zasvětíme následující část.  

 

§ 2. Morální výklad světa36 

 

„Sokratés byl nedorozuměním; celá morálka napravování, i křesťanská, byla nedorozuměním… Nejpronikavější 

denní světlo, rozumnost za kaţdou cenu, ţivot prosvětlený, chladný, obezřelý, vědomý, bez ins tinktů, v odporu 

vůči nim, byl sám jen nemocí, jinou nemocí – a proto nebyl ţádným návratem k „ctnosti―, ke „zdraví―, k štěstí… 

Muset potírat instinkty – to je formule dekadence; pokud je ţivot na vzestupu, štěstí se rovná instinktu.-― 37 

  

   Morálka jako problém.38 Nietzsche pociťuje morálku – morálku otrockou, 

protipřirozenou,39 tu morálku, jeţ se staví proti ţivotu a instinktu, snahu o jednoznačný 

výklad světa – jako problém. Nietzschovo hodnocení morálky či nemorálky je vţdy fixováno 

na ţivot; proto nelze s absolutní platností jednu či druhou vyloučit. I morálka poslušnosti se 

od Nietzscheho dočká kladného hodnocení,40 nicméně její potenciál „stupňovat ţivot― se 

vyčerpal a je načase rozlomit ji panskou, zdravou morálkou, která se v nemocničním 

prostřední stádní morálky jeví jako nemorálka.  

   „Kaţdé čistě morální hodnocení ... končí nihilismem...“41 Hybnou sílu nihilismu spatřuje 

Nietzsche v platonisticko-křesťanské metafysice, která postuluje existenci metafysicko-

morálních protikladů: „Základní vírou metafyziků je víra v protikladnost hodnot. Ani ty 

                                                 
35

 Jím započíná tyranie rozumu : „Fanatis mus, s  nímţ se celé řecké uvaţování vrhalo k  rozumnosti, prozrazu je 

stav nouze: člověk byl v nebezpečí, měl jen jednu volbu: buď zahynout, nebo být absurdně rozumný… 

Moralis mus řeckých filosofů počínaje Platónem je podmíněn patologicky; právě tak jako jejich cenění 

dialektiky. Rozum = Ctnost = Štěstí znamená jen to, ţe je třeba napodobit Sokrata a prot i temným ţádostivostem 

neustále stavět denní světlo – denní světlo rozumu. Člověk musí být za kaţdou cenu chytrý, zřetelný, 

prosvětlený: kaţdá povolnost instinktů, nevědomému, vede dolů…― Nietzsche, F. Ecce homo. Přeloţil Lad islav 

Benyovszky. s.31. 
36 Nietzschova kritika morálního výkladu světa je tematizována především z jeho spisů Genealogie morálky, 

Mimo dobro a zlo, Ranní červánky, Antikrist  a Ecce Homo, pracováno je rovněţ s  knihou Pavla Kouby, 

Nietzsche: filosofická interpretace. 
37

 Nietzsche, F. Ecce homo. Přeloţil Lad islav Benyovszky. s.31.  
38

 Nietzsche, F. Radostná věda. přeloţila Věra Koubová. af. 345. s. 204-5.: „Morálka jako problém. - … Nikdo 

tedy dosud nezkoumal hodnotu onoho nejslavnějšího léku, nazývaného morálkou: k  tomu je na prvním místě 

třeba, aby tato hodnota byla uţ jednou – zproblematizována.― 
39

 Nietzsche, F. Ecce homo. Přeloţil Lad islav Benyovszky. s.40.: „- Formulu ji princip. Kaţdý naturalis mus 

v morálce, tzn. kaţdá zdravá morálka, je ovládána nějakým instinktem ţivota – jakýkoli ţivotní příkaz je 

naplněn určitým kánonem, co se „má― a „nemá. Tím se z cesty ţivota odstraňuje nějaká překáţka a 

nepřátelskost. Protipřirozená morálka, tzn. téměř kaţdá morálka, která byla dosud hlásána, ctěna a kázána se 

naopak obrací právě proti instinktům ţivota – je hned skrytým, hned halasným drzým odsouzením těchto 

instinktů.―  
40

 Nietzschova pozůstalost 1886-1887, cit. in Kouba, Nietzsche: filosofická interpretace, s.96.: „Hluboká 

vděčnost za to, co morálka dosud vykonala: ale dnes už je jenom tlakem, který by byl osudný“ 

   srov.Kouba, P. Nietzsche: filosofická interpretace. s. 96. 
41

 Nietzschova pozůstalost 1886-1887, cit. in Kouba, Nietzsche: filosofická interpretace s.145 . 
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nejopatrnější z nich nenapadlo pochybovat uţ zde, na prahu, kde to však bylo nejnutnější…―42 

Metafysika ţiví předsudek, ţe pravda či dobro jsou póly skutečnosti separovatelné od svých 

protikladů. Morálka je na tomto dělení ve dví zbudována a apeluje na člověka imperativem 

„buď dobrým―, „staň se dobrým―, „čiň právě toto―, který,  jako stín provinění za kaţdým jeho 

činem, mu nutně upírá svobodu.43 Slepou vírou v metafysicko-morální protiklady, 

zapomenutím na jejich původ, si člověk zakrývá nemorální povahu světa.44 Nietzsche se proti 

intenci metafysiky uchopit svět po způsobu načrtnutí nepropustné hranice mezi dobrem a 

zlem, pravdou a nepravdou vymezuje45 a ukazuje nízký původ toho, co si nárokuje býti pouze 

vysoké, provádí genealogii morálky. Nietzschova intence ve spisu Genealogie morálky46 

směřuje ke skutečné historii morálky, k rozluštění hieroglyfického písma lidské morální 

minulosti, neboť„všechny dobré věci byly kdysi věcmi zlými―, 47 přičemţ „definovatelné je 

pouze to, co nemá dějiny―.48
 

   Morální výklad vidí a snaţí se obepnout svět z jednoho kouta, uvádí nás do světa, který má, 

na rozdíl od světa řecké tragédie, řešení, kde jsou jednotlivé lidské cesty předem oceněny; je 

bytostným dělením ve dví, ztotoţněním s „dobrou― polovinou a snahou o eliminaci poloviny 

„zlé―, je očišťováním od kontextu, od podmíněnosti, od přirozenosti. Stádní morálka je 

apriorní hanou a chválou, vyvazuje jednání z kontextu, zapomíná na jeho situativní charakter, 

pracuje s jednáním o sobě, odvrhuje a velebí s pozoruhodnou lehkostí. Tím morálka 

poslušnosti49 poskytuje člověku jistotu, snímá z něho utrpení, volba je zde redukována na 

volbu mezi dobrem a zlem, postrádá otevřený obzor vlastní volbě Aischylova tragického 

hrdiny. Uzavíráním do ţaláře morálního schématu se člověk pohodlně uzavírá před 

otevřeností světa; člověk je v něm vţdy straníkem (viníkem, či poslušným), lidské bytí 

definováno jako pohyb k celkovému smyslu.  

                                                 
42

 Nietzsche, F. Mimo dobro a zlo. přeloţila Věra Koubová. s.10.  
43

 Nietzschova pozůstalost 1886-1887, cit. in Kouba, Nietzsche: filosofická interpretace s. 90. Srov. tamt . s.76.: 

„Ctnosti jsou stejně nebezpečné jako neřesti, necháme -li se jimi ovládat zvnějšku jako autoritou a zákonem.".  
44

 Kouba, P. Nietzsche: filosofická interpretace. s.76.  

    K tomu viz. téţ Patočka, J. Evropa a doba poevropská. s.73.: Dle Patočky Nietzsche jako první explicitně 

pokládá otázku, „proč volit dobro, a nikoli zlo, proč pravdu, a nikoli (eventuelně účinnější) zdání.―  
45

 „mezi dobrými a zlými činy není rozdíl rodu, nýbrţ nanejvýš stupně. Dobré činy jsou sublimované zlé a zlé 

jsou zhrubělé dobré.― Nietzsche, Lidské, příliš lidské. 1878 cit . in Kouba, s.77. 
46

 Nietzsche, F. Genealogie morálky. přeloţila Věra Koubová. 
47

 Tamt. §3. s.92. 
48

 Tamt. §2. s.61. 
49

 Nietzsche, F. Ranní červánky. přeloţila Věra Koubová. af. 9. s.15.: „Mravnost není nic jiného (tedy zejména 

nic víc!) neţ poslušnost vůči mravům― Nietzsche, F. Ranní červánky. přeloţila Věra Koubová. af. 9. s.15.  
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   Čistě morální výklad světa pro Nietzscheho vystupuje jako hanobení přirozeného světa i 

lidského bytí v něm ve jménu ryzích hodnot.50 Diskreditace světa ţité zkušenosti vrcholí 

v plebejské formě platonismu, v křesťanství.  

   Vzhůru, pojďme zemřít životu! Křesťanství se dle Nietzscheho nezakládá na Jeţíšově 

evangeliu, ale na Pavlově dysangeliu.51 Pavel, „první křesťan, vynálezce křesťanství―,52 je 

v Nietzschových očích ztroskotáním v rámci ţidovské víry – přes všechnu horlivost nebyl s to 

naplnit zákon,
53

 trpěl sebou samým a jeho geniální pomsta spočívala ve zničení zákona – 

prostředkem mu byla Kristova smrt na kříţi. „Pavel prostě přeloţil těţiště onoho celého ţivota 

za tento ţivot – do lţi o Jeţíšově „zmrtvýchvstání―. Nemohl v podstatě vůbec potřebovat 

ţivota vykupitelova, - potřeboval smrt na kříţi a ještě něco dalšího…―54 

   O křesťanské morálce Nietzsche pojednává jako o zpěčování se ţivotu, o zločinu proti 

ţivotu: „Kde začíná „boţí říše―, končí ţivot…―55 Onen svět visí nad přirozeným a jediným 

existujícím světem jako černé mračno a vrhá na něj stín podezření. Svět ţité zkušenosti je 

obalen ve stigma hříšnosti a viny, a tím znehodnocen: „Přeloţíme- li těţiště ţivota nikoli do 

ţivota, nýbrţ do „onoho světa― – do Ničeho, - vzali jsme ţivotu těţiště vůbec.―56 

   

§ 3. Asketický ideál 

 

   Křesťanská morálka pro Nietzscheho znamená, ţe vše nemocné, slabé a nezdařené je 

přetaveno v ideál a zváno dobrým, naopak vše silné, zdravé, přitakávající a ovzduším tohoto 

ideálu ohroţené zváno zlým. V asketickém ideálu, pro jehoţ nastínění se uchylujeme 

k parafrázi třetího pojednání Nietzschovy Genealogie morálky,57 dochází mocného výrazu 

sebepoţírající, nihilistická vůle k moci, vůle ke kontradikci a nepřirozenosti, vůle k nevůli 

(k tomu zbavovat subjekt ţádostivosti), která dosahuje triumfu podrýváním a popíráním 

ţivota – „dochází tu k pokusu vyuţít sílu k uzavření zdrojů síly―.58 Vnitřní kontradikce 

                                                 
50

 Kouba, P. Nietzsche: filosofická interpretace. s. 107-110. 
51

 Nietzsche, F. Antikrist. přeloţil Josef Fischer. af.39. s.85.: „- Vracím se, povím pravé dějiny křesťanství. – Uţ 

slovo „křesťanství― je nedorozumění, - v podstatě byl jen jeden křesťan a ten zemřel na kříţi. „Evangelium― 

zemřelo na kříţi. Co se od tohoto okamţiku zve „evangeliem―, bylo uţ opakem toho, co  on ţil: „zlé poselství―, 

dysangelium.― Nietzsche, F. Antikrist. přeloţil Josef Fischer. af.39. s.85. 
52

 Nietzsche, F. Ranní červánky. přeloţila Věra Koubová. §68. s.48. 
53

 Nietzsche, F. Ranní červánky. přeloţila Věra Koubová. af.68.s. 47.: „Zákon byl kříţ, na který se cít il přibit: jak 

jej nenáviděl! jak mu to zazlíval! jak všude kolem sebe hledal prostředek, aby ho zničil,- a ne uţ, aby ho za svou 

osobu naplnil!―. Nietzsche, F. Ranní červánky. přeloţila Věra Koubová. af.68.s. 47. 
54

 Nietzsche, F. Antikrist. přeloţil Josef Fischer. af.42. s.94. 
55

 Nietzsche, F. Ecce homo. Přeloţil Lad islav Benyovszky. s.40.  
56

 Nietzsche, F. Antikrist. přeloţil Josef Fischer. af.43. s.95..  
57

 Nietzsche, F. Genealogie morálky. přeloţila Věra Koubová. 
58

 Tamt. §3. s.96. 
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projevující se v asketovi, „ţivot proti ţivotu―,59 prahne po chřadnoucím ţivotu: z místa, kde je 

ţivot podseknut a slábne, tryská jeho rozkoš. Čím více člověk vstupuje do askeze, tím je slast 

větší. 60 

   Asketický ideál ochraňuje a uchovává degenerující ţivot: „asketický pastýř, tento zdánlivý 

nepřítel ţivota, tento popěrač,- právě on patří k velikým úchovným a přitakavým mocnostem 

ţivota―.61 Kde je u moci asketický kněz, je kaţeno zdraví a síla člověka; skutečnos t, ţe 

asketický ideál nachází všude příznivé podmínky pro své přeţití, je příznakem toho, ţe 

dosavadní lidstvo bylo příliš nemocné (projevem nemoci je privilegování bytí/Wesen, únik 

před realitou).   

   Utrpení je zde nově vyloţeno, desinterpretováno pojmem hříchu/název pro „kněţský výklad 

zvířecího „špatného svědomí― (krutosti obrácené nazpět)―, 62 je mu vtisknut smysl viny: 

asketický kněz odhaluje příčinu utrpení, neboť aby mohly být afekty vybity, někdo musí být 

usvědčen, viník poslouţí coby jejich hromosvod - a pastýř ovečku poučí, ţe ona je sama 

sebou vinna. „Kněz je ten, kdo mění směr resentimentu.―63 Člověk neodmítá utrpení o sobě, 

jeho kletbou byla nesmyslnost utrpení; asketický ideál mu poskytl smysl, vyloţil utrpení, 

vyplnil prázdnotu, uchránil ho konfrontace s nicotou, i přes to, ţe člověku přinesl nové 

utrpení, zachránil a ukotvil jej, dal mu smysl, dal mu moţnost chtít, tím, ţe udal směr chtění, 

zachránil vůli samu. Ovšem vyjádřením tohoto chtění je vůle k nicotě, odpor vůči ţivotu: 

„člověku je milejší chtít nic, neţ nechtít…―64 Nietzsche nezavrhuje asketické ideály en bloc, 

vynáší kněze jako génia stáda. Kněz je přemlouvačem k ţivotu, přemlouvá nemocné – nejvíce 

zhnusený ţivotem svádí k ţivotu, prosazuje svou vůli k moci. I nejmenší tak mají skrze 

asketické ideály pro co ţít.  

                                                 
59

 Tamt. s.98. 
60

 Nietzsche, F. Ecce homo. Přeloţil Lad islav Benyovszky. s.154.: „Po jem „duše―, „ducha―, dokonce 

„nesmrtelné duše―, vynalezen jako prostředek pro opovrhování tělem, prostředek učin it je  chorým – „svatým―, 

aby se vše, co v ţivotě zasluhuje nejvyšší váţnost, otázky výţivy, bydlení, diety ducha, ošetřování nemocných, 

čistoty, klimatu bralo na lehkou váhu!―  

   Můţeme vzpomenout i Platónův dialog  Faidón, v němţ je filosofie pojímána jakoţto příprava na s mrt, jako 

neustále vymaňování se ze zajet í sféry tělesnos ti. Pokud člověk povede náleţitou ţivotosprávu, bude připravovat 

duši na konečné odloučení, v okamţiku s mrti bude duše očištěna, oproštěna od tělesné stránky. Platón. Faidón. 

přeloţil František Novotný.  
61

 Nietzsche, F. Genealogie morálky. přeloţila Věra Koubová. §3. s.99.  
62

 Tamt. s.116. 
63

 Tamt. s.103. 
64

 Tamt. s.134.  

   Ústřední tezí, o n iţ se zde svádí boj, je hodnocení ţivota, jeţ asketičn í kněţí zastávají: „oni uvádějí ţivot…do 

vztahu ke zcela odlišnému bytí, vůči němuţ je sám ţivot v  nesmiřitelném protikladu, pokud se neobrátí sám proti 

sobě, pokud sám sebe nepopře: v takovém případě, v případě asketického ţivota, představuje ţivot most 

k onomu druhému bytí.― Tamt. s.95.  
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   Hlavním účelem asketických ideálů je omámení, nemocní vyţadují narkotikum (ordinováno 

můţe být kupříkladu ve formě viny či hříchu). 65 Člověk v zajetí asketického ideálu, 

prostoupený nihilistickou vůlí k moci, je „nemocným zvířetem par excellence―.66 Asketický 

kněz předepisuje svým nemocným pod svatými jmény takový exces citu, aby člověka 

polepšil, coţ pro Nietzscheho znamená zkrotil, oslabil, zastrašil, zjemnil, změkčil, 

vykastroval, poškodil.67 Nemocný se v jeho péči stává nejen lepším, ale zároveň i 

nemocnějším.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65

 Tamt. s.104.: „Kaţdý trp ící totiţ instinktivně hledá ke svému utrpení p říčinu; či přesněji pachatele, nebo ještě 

určitěji pachatele provinilého, vůči utrpení vnímavého, - zkrátka něco ţivého, na čem by mohl pod nějakou 

záminkou ať činem, ať in effig ie vybít své afekty: neboť vybití afektů je h lavním pokusem trpícího o ulehčení, 

totiţ o omámení, je  to instinktivně vyţadované narkotikum proti mukám všeho druhu. Jedině v tom lze podle 

mne nalézt skutečnou fyziologickou kauzalitu resentimentu, pomsty a jejich příbuzných, v touze po ohlušení 

bolesti afektem.“ 
66

 Tamt. s.99. 

    Tamt . s.117.: „nemocný byl učiněn „hříšníkem―… A h le, člověk se této nové podoby nemocného, „hříšníka―, 

nezbaví po několik tisícilet í – a zbaví se ho někdy vůbec?―  
67

 Tamt. s.118. 
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III. Smrt boha 

 

   Výše v textu jsme mluvili o tom, ţe Nietzsche pojímá evropské dějiny coby dějiny 

nihilismu;68 nihilismus v jeho pojetí je dílem platonisticko-křesťanské tradice, pochází z lůna 

absolutního smyslu. Pnutí k absolutnímu smyslu, pnutí k nicotě, která nicméně není jako 

nicota uvědoměna, je skrytým nihilismem, znehodnocováním přirozeného světa ve jménu 

ryzích hodnot. Za nihilismus je zodpovědná lidská snaha eliminovat nesmyslnost;69 Nietzsche 

je myslitel dramatu a tragédie toho, ţe nesmyslnost odstranit nelze a odstraněna být nemá, 

útočí na Sókratem nastoupenou cestu, na morální výklad světa, který, ve snaze překonat 

nesmyslnost a poskytnout člověku jistotu, znehodnocuje svět ţité zkušenosti, za harmonii 

platí daň v podobě zošklivění a ochuzení.  

   Smrt křesťanského/morálního boha neznamená neţ odkrytí původně skrytého nihilismu, 

morálního výkladu světa,70 konfrontaci s nicotou: „Neboť proč je nyní nutný vzmach 

nihilismu? Jelikoţ jsou to samotné naše dosavadní hodnoty, jeţ v rámci nihilismu vyvozují 

své nejzazší důsledky; jelikoţ nihilismus je do konce domyšlenou logikou našich velkých 

hodnot a ideálů – jelikoţ jsme museli teprve zaţít nihilismus, abychom přišli na to, jaká ve 

skutečnosti byla hodnota těchto „hodnot―…―71
 

   Zlomovou událost obnaţující hodnotu ryzích hodnot, smrt boha, chápe Nietzsche jako 

pozitivní znamení: „konečně je náš obzor zase volný, byť ne jasný, konečně smějí naše lodě 

zase vyplout, vstříc jakémukoli nebezpečí, a poznávající se zase můţe odváţit všeho; moře, 

naše moře se tu zase prostírá otevřené, moţná ještě niky neexistovalo tak „otevřené moře―.-―72 

Aforismy Pomatenec 73 a Jak je to s naším veselím74 Nietzschova předzarathustrovského spisu 

Radostná věda75 se vyrovnávají v prvé řadě s tím, co se vlastně stalo, přičemţ ono co je 

zahaleno v obecné rozčarování. My nyní zaostříme na dva příběhy o tom, jak bůh umírá – na 

příběh o nevyhnutelnosti jeho smrti a o nutnosti jeho vraţdy. V prvním příběhu pracujeme 

s motivem soucitu, ve druhém s motivem studu.  
76

 

 

                                                 
68

 Ke genealogii „pravého světa― viz. „Jak se „pravý svět― stal posléze bajkou―. F. Nietzsche. Soumrak bůžků 

aneb Jak filosofovat kladivem in Ecce homo. Přeloţil Lad islav Benyovszky. s.37.  
69

 Kouba, P. Nietzsche: filosofická interpretace. s.155. 
70

 Tamt. s.147. 
71

 KSA 12.11 (411), cit. In Novák, A. Epifanie věčného návratu téhoţ.  s. 111. 
72

 Nietzsche, F. Radostná věda. přeloţila Věra Koubová. af. 343. s.201.  
73

 Tamt. af.125. 
74

 Tamt. af.343. 
75

 Nietzsche, F. Radostná věda. přeloţila Věra Koubová. 
76

 Vycházíme převáţně ze čtvrtého dílu spisu Tak pravil Zarathustra, rovněţ však z Nietzschových spisů 

Antikrist a Genealogie morálky.   
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§ 1. Verze smrti boha v kapitole Mimo službu čtvrtého dílu Tak pravil 

Zarathustra   

 

„Ach, kde se na světě udály větší pošetilosti neţ u soucitných? A co na světě způsobilo více utrpení neţ 

pošetilost soucitných? Běda všem milujícím, kteří nemají ještě vyšší výšky nad svým soucitem! Takto kdysi ke 

mně promluvil ďábel: „I bůh má své peklo : tím jest jeho láska k  lidem.― A nedávno jsem od něho zaslechl toto 

slovo: „Bůh je mrtev; svým soucitem s  lidmi zemřel bůh.―
77

  

 

„V mládí byl tento bůh z východních krajů tvrdý a mstivý a vystavěl si peklo k rozkoši svých miláčků. Posléze 

však zestárl a změkl a stal se křehkým a soucitným, podobaje se spíše dědovi neţ otci, nejvíce pak staré klátivé 

babičce. Tu seděl, zvadlý, ve svém koutku za pecí, trápil se pro své slabé nohy, znaven světem a znavené jsa 

vůle, a jednoho dne se udávil převelikým soucitem.―
78

 

 

   Soucit79 – formule lásky k uvadajícímu, degenerujícímu ţivotu, ke všemu nezdařilému a 

slabému. Metafysika bezbolestnosti, jejímţ účelem je usnadňování ţivota, si bere soucit coby 

prostředek, jak ţivot ulehčit, jak se vyrovnat s tíţí bytí, jak ji téměř necítit. V pojem soucitu je 

koncentrována bezmoc, reakce, nemoc. Soucit je symptomem chřadnoucího, upadajícího 

ţivota, indikátorem morálky nihilismu.  

   Bůh, který zde umírá, je bohem impotentním, natolik zesláblým, ţe není s to klást odpor, 

postrádá jakýkoli atribut vznešeného boţství, jinými slovy, je ochuzen o všechno zlo, o 

veškerou tvořivost – je dobrým bohem a na svou dobrotu/sterilitu také umírá. Bohové coby 

lidské projekce vrhají světlo na své stvořitele: „Národ, který ještě sám v sebe věří, má také 

ještě svého vlastního boha. V něm uctívá podmínky, které mu dávají převahu, své ctnosti, - 

promítá svou radost ze sebe, svůj pocit moci v bytost, jíţ za to lze děkovat. Kdo je bohat, chce 

rozdávat; hrdý národ potřebuje boha, aby mu obětoval… Náboţenství za takovýchto 

předpokladů je formou vděčnosti. Člověk je vděčen sám za sebe: k tomu potřebuje mít 

                                                 
77

 Nietzsche, F. Tak pravil Zarathustra. přeloţil Otokar Fischer. Úvodní citát čtvrtého dílu. rovněţ kap itola O 

soucitných. s.80.  

   viz. téţ kapitola Mimo službu.s.239: „víš tedy, kterak  zemřel? Je pravda, co se tvrdí, ţe ho zardousil soucit, - ţe 

viděl, kterak na kříţi visí člověk , a ţe toho nesnesl, a ţe láska k člověku se stala jeho peklem a posléze jeho 

smrtí?―  
78

 Tamt. s. 239-240. Líčení boha ústy starého papeţe. 
79

 Nietzsche, F. Antikrist. přeloţil Josef Fischer. af.7. s.17.: „soustrast, toť praxe nih ilis mu. Ještě jednou: tento 

depresivní a nakaţlivý instinkt kříţí ony instinkty, které míří na udrţen í ţivota a zvýšení jeho hodnoty: jest 

jedním z hlavních nástrojů k stupňování dekadence, jakoţto násobitel bídy a stejně jakoţto konzervátor všeho 

bědného – soustrast přemlouvá k Ničemu!... Neříká se „n ic―, říká se místo toho „onen svět―; nebo „bůh―; nebo 

„pravý ţivot―; nebo nirvana, vykoupení, blaţenství… Tato nevinná rétorika ze světa náboţensko -morální 

idiosynkrazie ukáţe se ihned mnohem méně nevinnou, pochopíme-li, jaká tendence se tu halí v plášť sublimních 

slov: tendence životu nepřátelská.― či tamt. af.2.s. 11: „- Účinná soustrast se všemi nezdařilými a slabými – 

křesťanství…―  
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boha.―80 Bezmocný bůh obsahuje contradictio in adiecto; bůh neschopný vzdoru, křesťanský 

bůh, svědčí o úpadku a o bezmoci stvořitele, je bohem lásky k degenerujícímu ţivotu, 

projekcí nemocného lidstva, „bohem nemocných“. 81 Křesťanský bůh není přitakávající 

mocností, je vyjádřením odporu k ţivotu, pohrdání ţivotem, vůle k Ničemu.   

   Boha zardousil soucit čili bůh umírá na svou vlastní morálku. 82 Bůh zemřel, jelikoţ soucítil 

s člověkem – o jeho smrti lze uvaţovat jako o sebevraždě – umírá skrze soucit, otevírá se 

smrti.83 Tato verze smrti boha, v níţ se bůh zalyká soucitem, ilustruje, kam skutečné, poctivé 

či dokonalé následování křesťanské morálky fatálně vede, totiţ k smrti. Křesťanský bůh se 

vydal cestou sebedestrukce, na jejímţ konci je přemoţen svými vlastními prostředky.  Umírá 

na svou morálku, která pohrdá zemí i tělem, která účelem ţivota činí neţivot, která velí 

„zemři ţivotu―, „zřekni se ţivota ve jménu ţivota― – a maximálním zřeknutím se ţivota je 

sebevraţda. U moci je ţivot stavící se proti ţivotu, podsekávající kořeny ţivota, ţivot 

zneuţitý k potření ţivota, triumfující skrze vůli k nicotě a ve jménu ryzích hodnot. Soucit 

přemlouvá k umrtvení instinktů, zrcadlí se v něm nepřátelství vůči ţivotu a láska k neţivotu, 

nekrofilie. Praxí oné fascinace smrtí je horlivá sluţba neţivotu, oddanost smrti, lačnění po 

tlejícím těle, touha stát se mrtvolou; ta má však nejčastěji charakter cílení za ideálem, 

k němuţ přistupuje v různém odstupnění, o nějţ se leckdy otírá, avšak k němuţ většinou 

nepřestoupí, neboť nepřátelství vůči ţivotu je pouze zdánlivé, hryzání do vlastního těla 

zdrojem rozkoše, přitakáním ţivotu.84  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80

Tamt. af.16. s.32-3. 
81

 Tamt. af.18. s.37. 
82

 Nietzsche, F. Genealogie morálky. přeloţila Věra Koubová. §3. s.133.: „Všechny velké věci hubí sebe samy, 

zanikají aktem sebezrušení: tak tomu chce zákon ţivota, zákon nutného „sebepřekonávání― obsaţený v podstatě 

ţivota… Takto zaniklo křesťanství jako dogma na svou vlastní morálku―  
83

  Na toto téma viz. téţ Nietzsche, F. Radostná věda. přeloţila Věra Koubová.  af.131. s.124. „Křesťanství a 

sebevražda“. 
84

 Nietzsche, F. Genealogie morálky. přeloţila Věra Koubová. §3. s.99.: „Člověk toho má velmi často dost, 

existují úplné epidemie omrzelosti ţivotem, (- tak kolem roku 1348, v dobách tanců srnrti): ale dokonce ještě i 

tento hnus, tato únava, toto znechucení sebou samým - to vše u něho vystupuje tak mocně, ţe se to hned zase 

mění v nové pouto. "Ne", které říká ţivotu, vytváří jako zázrakem bohatství jemnějších "Ano"; dokonce i kdyţ 

se zraní, ten mistr ničen í, sebeničení, - vzápětí ho rána sama přinutí, aby žil ...“ 
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§ 2. Verze smrti boha v kapitole Nejohyzdnější člověk čtvrtého dílu Tak 

pravil Zarathustra 

 

„On však – musil zemřít i: v iděl očima, jeţ v iděly vše – viděl hloubky a propasti člověka, viděl všechnu jeho 

tajenou potupu a ohyzdnost. Jeho soucit neznal studu: lezl do mých nejšpinavějších koutů. Ten nejzvědavější, 

příliš dotěrný, příliš soucitný – musil zemřít i. Stále viděl mne: na takovém svědkovi chtěl jsem se pomstít – nebo 

sám jiţ nebýt na ţivu. Bůh, který viděl vše, i člověka: ten bůh musil zemřít i! Člověk nesnese, aby takový svědek 

ţil.―
85

 

 

   Smrt boha v kapitole Nejohyzdnější člověk 86 je vylíčená jako nenávistná vražda: 

nejohyzdnější člověk boha vědomě zabíjí, jelikoţ bůh ví o jeho temnu. Bůh musel být 

zavraţděn, neboť jakoţto vševidoucí viděl i ty nejtemnější stránky člověka – a to člověk 

neunesl, byl bohem zprůhledněn, hnusil se sám sobě. 87 Nejohyzdnější člověk, „pln skrytého 

studu―, 88 ztělesňuje pohrdání člověka sebou samým.  

  Stud zde pojmeme jako tendování ke skrytosti. V tom, za co se člověk stydí, se zračí 

hodnoty, které mu a v něm vládnou. Člověk se kdysi za svou krutost, za své pudy, za svou 

tvrdost, za svou lásku k zemi nestyděl. Láska k zemi asketického ideálu je nahlodána studem, 

znesvěcena špatným svědomím. Stud za mírnost je hrdým studem, zrodil se ve 

zdravém ovzduší vznešených hodnot; stud za tvrdost je studem pokoutním, rodí se pod vládou 

hodnot nihilistických, je ozvěnou otroka. Jestliţe se říká, ţe „soucit se příčí studu―, 89 a 

soucit,90 jak jsme ukázali výše, indikuje nihilistickou morálku, pak stud zde, jelikoţ se staví 

proti soucitu, ať boţímu či lidskému, vyjadřuje tvrdost (Zarathustrovu), 91 velikost 

(nejohyzdnějšího člověka),92 je hrdým studem.  

   Ztráta studu se rovná pohybu odkrytí původně skrytého, odhalení tajemství. Bůh, který 

nezná studu, vymetá skrýše člověka, obnaţuje jej, násilně vynáší na světlo to nejhroznější na 

něm – vynáší je tak, ţe vidí, co člověk úzkostlivě skrývá, vidí dokonce i to, co chce člověk 

utajit sám před sebou.  

                                                 
85

 Nietzsche, F. Tak pravil Zarathustra. přeloţil Otokar Fischer. kapitola Nejohyzdnější člověk . s. 245. 
86

 Tamt. s.241. 
87

 Tamt. s.242.: „Nesnesl jsi toho, kdo tebe viděl – kdo tě neustále viděl a skrz naskrz prohlédal, ty nejohyzdnější 

člověče! Pomstil ses na tom svědkovi!―  
88

 Tamt. s.246. 
89

 Tamt. s.244. 
90

 Tamt. s.244. „Ale míti soucit: to se dnes zove pravou ctností u všech malých lidí – ti nemají úcty před velkým 

neštěstím, před velkou ohyzdností, před velkou zrůdností.― či tamt.:„Stydíš se studu velkého trpitele; a  věru, 

káţeš-li: „Od soucitu přichází velký mrak, střezte se, lidé!―  
91

 Tamt. s.242. Zarathustra „uviděl … cosi nevyslovitelného. A pojednou přepadl Zarathustru veliký stud, ţe se 

na cos takového dívá očima―  
92

 Tamt. s.243.: Nejohyzdnější člověk: „soucit to jest, jemuţ unikám a před nímţ k tobě utíkám―  
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   Dochází zde k pohledu na sebe sama očima (skrze představení si pohledu) svědka –  díky 

pohledu na pohled na sebe sama, zdvojenému pohledu, pohledu stáčícímu se k sobě přes 

boha, na sebe nejohyzdnější člověk patří pohledem zvenčí, reflektuje vlastní ohyzdnost skrze 

zprůhledňující boţí pohled – a stydí se za to, co vidí. Nejohyzdnější člověk napnul k prasknutí 

strunu svého pohrdání sebou samým, pohled stáčící se k sobě se mu ovíjí kolem hrdla, je pro 

něj, jsa si vědom své nesmírné ohyzdnosti, nesnesitelný. Nestrpí stravující pohled 

vševidoucího na svém těle, nesnese rozkrývání své ohyzdnosti, neboť jej naplňuje studem. 

Tato kumulace hnusu a studu můţe být rozlomena jen jedním způsobem – vraţdou svědka, to 

jest odstraněním vtíravé a nepřetrţité reflexe vlastní ohyzdnosti.  
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IV. Věčný návrat téhož jakožto brána k tragické existenci 

 

   I po smrti křesťanského/morálního boha, kdy se onen svět stává bajkou, 93 je podrţen starý 

způsob hodnocení, zakonzervována nihilistická vůle k moci. Bůh je mrtev, nicméně smrt 

kázně nepřichází. Na odstranění stínu94 boha cílí myšlenka věčného návratu téhoţ, „vyzvánění 

k poledni―,95 cesta vykoupení z nihilismu a asketického ideálu.  

   Ve druhé části našeho výkladu, při pokusu nastínit posun od tragického k netragickému 

chápání světa, jsme řekli, ţe Nietzsche ve své prvotině 96 nepojednává pouze o zrození, ale 

rovněţ o smrti tragédie. Nejnaléhavější však pro něj vţdy byla otázka jejího znovuzrození.97 

Myšlenku věčného návratu téhoţ označujeme za bránu k tragické existenci; zcela v duchu 

našeho problému můţeme říci, ţe projít její branou znamená projít k  velkému zdraví.  

   Navštívíme se Zarathustrou některé zákruty její cesty98 a necháme tento její (dionýský) ráz 

vystoupit, skrze ní vstoupíme do světa, který jsme na počátku naší práce nastínili a jenţ byl 

zasypán sókratovskou netragičností. Pojednání o Zarathustrově osobní myšlence je mostem k 

části poslední, zasvěcené čtvrtému dílu Tak pravil Zarathustra,99 v níţ budeme mimo jiné 

sledovat ono procházení branou, to jest konfrontaci (Zarathustry, vyššího člověka) 

s myšlenkou věčného návratu téhoţ. Myšlenka pro nás vystoupí jako iniciační existenciální 

zážitek selektující duchy na ty, kteří v konfrontaci s ní selhali a ty, kteří uspěli – a uspět 

v konfrontaci s ní znamená vynést své lidství do nadlidské výšky.  

   Myšlenka věčného návratu téhoţ má tedy v kontextu našeho výkladu jasné místo, co víc, 

náš výklad k ní od počátku směřuje a potřebuje ji ke svému pokračování. Nyní pojednáme o 

jejím zjevení, započneme vyprávění příběhu Zarathustrovy konfrontace s myšlenkou, jehoţ 

pokračování si necháme na poslední část našeho textu. 100  

 

                                                 
93

 Nietzsche, F. Soumrak bůžků aneb Jak filosofovat kladivem in Ecce homo. Přeloţil Lad islav Benyovszky. s.37. 
94

 Nietzsche, F. Radostná věda. přeloţila Věra Koubová.  af. 109. Viz. téţ. af.110 v Radostné vědě: „Kdy uţ nám 

přestanou všechny tyto stíny boha brát světlo?― 
95

 Nietzsche, F. Genealogie morálky. přeloţila Věra Koubová. §2. s.75.  
96

 Nietzsche, F. Zrození tragédie z ducha hudby. přeloţil Otokar Fischer. 
97

 Ohlašovala se od jeho raných děl, Zrození tragédie z ducha hudby i Nečasových úvah (především 

Schopenhauer jako vychovatel a Richard Wagner v Bayreuthu) a s přibývajícími spisy, zbavujíc se nádechu 

hegeliánství a schopenhauerovsko-wagnerovského hábitu, zrála a nabývala ostřejších kontur. 
98

 Pracujeme při tom výhradně s  Nietzchovými spisy Radostná věta a Tak pravil Zarathustra; v potaz bereme 

rovněţ Novákovu kn ihu Epifanie věčného návratu téhoţ. Stejně jako Nietzsche akcentujeme především etický 

aspekt myšlenky. 
99

 Nietzsche, F. Tak pravil Zarathustra. přeloţil Otokar Fischer. s.215-301. 
100

 V. Prob lematika vyššího člověka ve čtvrtém dílu Tak pravil Zarathustra 
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   Myšlenka věčného návratu téhoţ, základní koncepce101 díla Tak pravil Zarathustra, se 

ohlašuje jiţ v předposledním aforismu čtvrté knihy Radostné vědy nazvaném Největší zátěž,102 

přičemţ aforismus následující, Incipit tragoedia,103 který byl v téměř nezměněné podobě 

převzat jako první část Zarathustrovy předmluvy O nadčlověku a posledním člověku,104 dá 

přijít Zarathustrovi105 coby jejímu zvěstovateli.  

   První dva díly spisu Tak pravil Zarathustra jsou protkány náznaky a symbolikou (motiv 

přetékání;106 motiv velikého poledne;107 metafora moře - příliv a odliv;108 Zarathustrův výstup 

a sestup/zánik,109 stejná dynamika platí pro slunce), jsou jakousi přípravou pro Zarathustrovu 

nejpropastnější myšlenku, explicitně se však o myšlence věčného návratu téhoţ hovoří aţ 

v kapitole O vidění a hádance110 třetího dílu Tak pravil Zarathustra. Do té doby bublá pod 

                                                 
101

 Nietzsche, F. Ecce homo. Přeloţil Lad islav Benyovszky. s.132.:„Nyní vypovím h istorii Zarathustry. Základní 

koncepce díla, myšlenka věčného návratu, nejvyšší  formule p řitakání, jiţ vůbec lze dosáhnout – patří do srpna 

roku 1881―  
102

 Nietzsche, F. Radostná věda. přeloţila Věra Koubová. af.341. s.198.  
103

 Tamt. af.342. s.199. 
104

 Nietzsche, F. Tak pravil Zarathustra. přeloţil Otokar Fischer.  
105

 Nietzsche si postavu Zarathustry zvolil, neboť to byl on, kdo jako první spatřil v  boji mezi dobrem a zlem 

základní princip veškerého dění a je  to on, komu dá Nietzsche přijít, aby svůj nejzlověstnější omyl, morálku, 

jako takový nahlédl a rozlomil, aby opět usmířil dobro a zlo, které od sebe v  dávných časech oddělil. Viz. 

Nietzsche, F. Ecce homo. Přeloţil Ladislav Benyovszky. s.150.: „Co v mých ústech, v ústech prvního imoralisty, 

znamená jméno Zarathustra: To, v čem tkví nesmírná jed inečnost onoho Peršana v  dějinách, je toho pravým 

opakem. Zarathustra první viděl v boji dobra a zla v lastní hybnou páku běhu věcí – přetlumočení morálky do 

metafysických pojmů, jako je síla, příčina, účel o sobě, je jeho dílem... Zarathustra stvořil tento nejosudnější 

omyl, morálku: Musí tudíţ také být první, kdo jej pozná. Nejen ţe tu má větší a bohatší zkušenost neţ kterýkoli 

jiný myslitel – celé dějiny jsou experimentálním vyvrácením teze o takzvaném „mravním řádu světa― -: 

Důleţitější je, ţe Zarathustra je pravdivější, neţ kterýkoli jiný myslitel. Jeho učení, a jen ono, má nejvyšší ctnost 

v pravdivosti – to znamená, v protikladu ke zbabělosti „idealistů―, kteří se před skutečností dávají na útěk, má 

Zarathustra v těle více statečnosti neţ všichni myslitelé dohromady. Mluvit pravdu a dobře střílet šípy, toť 

perská ctnost. – Bylo mi rozuměno?... Sebepřekonání morálky z pravdivosti, sebepřekonání moralisty ve svůj 

opak – ve mne – to v mých ústech znamená Zarathustra.― 
K Zarathustrovu učení téţ Jung,C.G. Nietzsche´s Zarathustra: notes of the seminar given in 1934-1939. 

Přednáška I. 2.března 1934. přeloţila N.Svárovská s.10.:„Původní Zarathustrovo učení se vyznačovalo 

opravdovou duchovní pietou. Významnějším neţli vnější činy byl moráln í postoj, Gesinnung. Jeho učení říkalo, 

ţe stejně jako hřešíte navenek, můţete hřešit i ve svém n itru v podobě hříchu svědomí a to je t ímtéţ, stejně 

špatným. A uvědomte si, ţe niveau tohoto náboţenského učení bylo osmé a deváté století před Kristem! Jedná se 

o úroveň překvapivě vysokou a toto výjimečné morální rozlišování poukazuje k navýsost pozoruhodnému 

duchu.― 
106

 Nietzsche, F. Tak pravil Zarathustra. přeloţil Otokar Fischer. Zarathustrova předmluva. s.7. 
107

 Tamt. O ctnosti, jež obdarovává. s.69. 
108

 Tamt. Zarathustrova předmluva. s.9. 
109

 Tamt. s.7.Viz. dvojznačnost německého Untergang. 
110

 Tamt. s.142. K překladu viz. Novák, A. Epifanie věčného návratu téhoţ. s. 59.: Novák problematizuje 

Fischerův překlad s  cílem nechat vystoupit Fischerovým překladem zredukované aspekty původního textu: 

„Fischer překládá název kapitoly Vom Gesicht und Räthsel zajisté správně jako „ O vidění a hádance―, avšak 

jsem přesvědčen, ţe zredukovat (ač zajisté bona fide!) název na pouhé vidění, ačkoliv se skutečně jedná o vidění, 

znamená nechat bez povšimnutí zásadní motivy, které vyplývají nikoliv z překladatelské libovůle, nýbrţ ze 

samotné intepretované záležitosti. Domnívám se, ţe výkladem kapitoly ospravedlním svůj překlad „O tváři a 

hádance―: jde totiţ jednak o tvář času neboli světa („Viz tuto bránu! Skřete! pravil jsem dále: má dvě tváře. 

Sbíhají se tu dvě cesty: těmi ještě nikdo nedošel do konce.―); jednak se jedná o tvář pastýře neboli vyššího 

člověka překonávajícího hnus z malosti lidství a předjímajícího obraz nadčlověka („tvář toho 

nejosamělejšího―).―  
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povrchem, dává se tušit jen skrze mlhavé indicie, je naznačována, avšak nevyřčena; přípravná 

atmosféra podtrhuje její významnost – její příchod je pozvolný, varovný, předchází ji ztišení, 

neboť „nejtišší slova to jsou, jeţ přinášejí bouři. Myšlenky, jeţ se blíţí na nohách holubičích, 

řídí svět.―111 

   Nová zkušenost vyjádřená v hádance. Kapitola O vidění a hádance obsahuje první, a to 

metaforické, vyjádření věčného návratu: pojmové rozpracování učení o věčném návratu se 

láme o hranice lidského vyjadřování, Zarathustrův kronikář stojí nad propastí bezejmenného – 

proto se Zarathustrova vize nové koncepce času vyjadřuje v hádance. Způsob její artikulace 

vykračuje z modu myšlení filosofické tradice. Myšlenka věčného návratu má charakter 

proroctví, není morálním výkladem světa, z její propasti se neozývá snaha eliminovat 

nesmyslnost, nezastírá nemorální povahu světa.  

   Zarathustra vystupuje jako učitel věčného návratu: „Neboť tvá zvířata vědí dobře, ó 

Zarathustro, kým jsi a kým se nutně staneš: hleď, ty jsi učitelem věčného návratu -, toť jiţ 

osud tvůj!―112 

   Zarathustra, nejosamělejší,113
 vypoví svou vizi věčného návratu. Zarathustra stoupá vzhůru, 

přičemţ se zpěčuje odporu ducha tíţe, půl trpaslíka, půl krtka, který mu sedí na ramenou a 

infikuje ho paralyzující tíţí svých olověných myšlenek. Duch tíţe, reprezentant času coby 

stálosti pomíjení, je Zarathustrovým „ďáblem a arcinepřítelem―. 114 

   Minulost je uzamčena všem nárokům na přetvoření, je tím, co je nezvratně rozhodnuto a co 

se vzpírá tomu býti změněno – vzpírá se naší vůli, která je směrem k minulosti bezmocná, 

nemůţe hníst a přetvářet minulé, které je jí uzavřeno. Člověk je svázán se svým minulým 

jednáním, to je na něj zavěšeno a zároveň odepřeno jeho vůli, která nemůţe chtít zpět, je 

břemenem, které zplodila vůle sama – vůle je duchem tíţe alias duchem pomsty:
 115 

 

„Vůle - tak sluje osvoboditelka, jeţ přináší radost: tak jsem vás učil, přátelé moji! Teď však se k tomu přiučte, ţe 

i vůle sama ještě je zajatkyní. Chtění to jest, jeţ osvobozuje: ale jak sluje to, co i osvobozovatele uková v 

poutech? Bylo: toť, proti čemu skřípějí zuby, vůle, toť její nejosamělejší smutek. Bez moci jsouc proti tomu, co 

je vykonáno, dívá se vůle zle na všechnu minulost. Nemůţeť vů le chtíti dozadu; ţe nemůţe zlomit i čas a jeho 

                                                 
111

 Tamt. kapitola Nejtišší hodina. s.134. 
112

 Tamt. kapitola Uzdravující se. s.202. 
113

 K pojet í osamělosti coby vyjádření distance viz. Jung,C.G. Nietzsche´s Zarathustra: notes of the seminar 

given in 1934-1939. Přednáška I. 2.března 1934. přeloţila N.Svárovská s.12.: „Tento pocit hrál u Nietzscheho 

velkou roli. Kdyţ byl nahoře v Sils Maria, coţ je téměř šest tisíc stop nad mořskou hladinou, říkal, ţe je šest tisíc 

stop nad dobrem a zlem – totiţ nad běţnou lidskostí.― 
114

 Nietzsche, F. Tak pravil Zarathustra. přeloţil Otokar Fischer. kapitola O vidění a hádance. s.142. 
115

 Novák, Aleš. Epifanie věčného návratu téhoţ. s.68.:„Pomsta a tíţe jsou dvě funkce téhoţ ducha (samotné 

vůle), která je vystavena působení pomíjejícího času – či spíše to jsou dva aspekty téţe funkce pomíjejícího času, 

které naléhají na našeho ducha proţívajícího čas jako p lynoucí a pomíjející.―  
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chtivost - toť její nejosamělejší smutek. ...Ţe čas neběţí nazpátek, toť její zuřivost; to, co bylo - tak sluje kámen, 

jehoţ neodvalí. A tak valí kameny se zuřivostí a nevole mstí se na tom, co necítí vzteku a nevole jako ona. Tak 

se vůle, osvoboditelka, stala škůdkyní: a na všem, co můţe trpět, mstí se za to, ţe nemůţe chtíti n azpátek. To, 

ano to jediné, je pomsta sama: nevole vší vůle proti času a jeho „Bylo―. Věru, velké třeštění přebývá v  naší vůli; 

a kletbou se stalo vší lidské bytosti, ţe toto třeštění nasáklo duchem! Duch pomsty: přátelé moji, t ím bylo dosud 

nejlepší přemítání lidské; a kde bylo utrpení, tam vţdy měl býti trest.―
116

 

 

  Vůle je představena před své výtvory. Nemoţnost chtít zpět, nemoţnost rozbít hroby117 (co 

je pohřbeno je tím, co volá po resentimentu, co vyvolává reakci), separuje vůli od rozhodnuté 

minulosti, ke které se však vůle neustále vztahuje, tedy s kterou je neustále konfrontována a 

jíţ je zatěţována. A nemohoucí vůle nasákne pomstou – vůle, jeţ se jako duch pomsty mstí za 

to, ţe nemůţe chtít nazpět, je vůle karikující sebe samu: 

 

„Vzhůru : - ačkoli seděl na mně, půl trpaslík, půl krtek; chromý; zchromující; kapaje mi olovo v  ucho a v mozek 

olověné krůpěje myšlenek― 
118

 

 

   Duch tíţe alias duch pomsty, půl trpaslík, půl krtek, je „chromý; zchromující―, 119 je 

karikaturou vůle tvořící, svádí k nejednání, k rezignaci, je vůlí reaktivní, nihilistickou, jeţ 

selhala v konfrontaci s myšlenkou věčného návratu téhoţ.  

   Jaký postoj ke svému „Bylo― zaujímá Zarathustra? Setřást ducha tíţe či pomsty, to jest vůle 

reaktivní, zakrnělé, belhající, proklínající okovy svého „Bylo― a transformovat ji ve vůli 

aktivní, tvořící provází zásadní proměna vztahu k minulost -„smíření s časem―:120 

 

„Vše „Bylo― je zlomkem, hádankou, hrůznou náhodou – do té doby, aţ tvůrčí vůle k tomu přisvědčí: „Ale tak 

jsem já tomu chtěla!― Aţ tvůrčí vůle přisvědčí: „Ale tak tomu chci! Tak tomu budu chtít!― Ale pravila to jiţ? A  

kdy se to stane? Byla vůle jiţ zbavena postroje své vlastní pošetilosti? Stala se vůle jiţ sama sobě 

osvoboditelkou, jeţ přináší radost? Odučila se duchu pomsty a všemu skřípění zubů? A kdo ji naučil s míření 

s časem, kdo ji naučil vyššímu, neţ je vše smířen í? Vyššího cosi, neţli je všecko smíření, musí chtíti vůle, která 

jest vůlí k moci-: neţ jak je jí to moţné? Kdo ji naučil téţ tomu, aby chtěla nazpět?―
121

 

 

Na jiném místě: 

                                                 
116

 Nietzsche, F. Tak pravil Zarathustra. přeloţil Otokar Fischer. kapitola O vykoupení s.127-8. 
117

 Viz. tamt. kap itola Píseň nad hroby. s.101. 
118

 Tamt. kapitola O vidění a hádance. s.142. 
119

 Tamt. 
120

 Novák, Aleš. Epifanie věčného návratu téhoţ.  s.111. 
121

 Nietzsche, F. Tak pravil Zarathustra. přeloţil Otokar Fischer. kapitola O vykoupení. s.129. 
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„A jak bych snesl býti člověkem, kdyby člověk nebyl téţ básníkem a hadačem hádanek a vykupitelem náhody! 

Vykoupiti lidi minulosti a přetvořit všechno „Bylo―, aby se z toho stalo „Tak jsem tomu chtěl!― – teprve to by mi 

slulo vykoupením!―
122

 

 

Vyjádřeno v aforismu Největší zátěž: 

„Kdyby se tě ona myšlenka zmocnila, pak by proměnila tvé bytí a snad by tě i rozdrt ila; n ikdy neumlkající 

otázka: „Chceš to ještě jednou a ještě nespočetněkrát?―  by leţela na tvém jednání jako největší zátěţ! Neboť jak 

dobrým by ses musel sobě samému i ţivotu stát, abys jiţ po ničem netouţil víc neţ po tomto posledním věčném 

stvrzení a zpečetění?― 
123 

 

   Jaký postoj je tím generován? Postoj vůle oplodněné myšlenkou věčného návratu téhož – 

postoj, jenţ rozeznívá melodii Nietzschovy „formule pro lidskou velikost―,124 amor fati: 

 

„Nechtít nic jinak, do budoucna, do minula, ani na věky věků. Nutné niko li jen snášet, tím méně zatajovat – 

veškerý idealis mus přelhávání nutného -, nýbrţ milovat…―
125

 

 

Taková vůle není brojením proti „Bylo―, ale nahlédnutím sebe samé ve svém „Bylo― a 

přitakáním sobě samé a svému chtění afirmací věčného návratu.  

   Přechod z prvé do druhé části kapitoly O vidění a hádance provází obrat perspektivy, který 

je důsledkem odvahy („Trpaslíku, Ty, nebo já!― – „Zadrţ! Trpaslíku!... Já, nebo ty?―)126  – 

odvaha zavraţdí soucit, duch tíţe seskočí Zarathustrovi z ramen. Odvaha vyjadřuje postoj, 

jenţ přitaká nebezpečí: neboť pouze nebezpečný ţivot je ţivotem na vzestupu. 127 

   Duch tíţe, ten, který infikuje vůli a svádí k rezignaci, nejtěţší myšlenku zlehčuje,  předkládá 

její vulgarizovanou a povrchní interpretaci („Vše přímé lţe,― zamumlal trpaslík opovrţlivě. 

„Kaţdá pravda je křivá, sám čas je kruh.―),128 je vzdálen tomu, aby nahlédl do její propasti, 

tuší, ţe toto nahlédnutí jej zavraţdí. Zarathustra ducha tíţe, jenţ na myšlenku upíná svůj 
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127

 Na téma odvaha viz. tamtéţ. Zarathustrova předmluva. s.11.: „Člověk jest provaz nataţený mezi zv ířetem a 
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nivelizující pohled a redukuje ji, okřikuje („Ty, duchu tíţe!― pravil jsem hněvivě, „neulehčuj 

si to příliš! Sice tě, kulhavče, nechám dřepěti, kde dřepíš – a vznesl jsem tě vysoko!―)129 a 

předkládá mu myšlenku věčného návratu jako permanentního nastávání. Zarathustra zjevuje 

duchu tíţe myšlenku věčného návratu v její děsivosti – duch tíţe je zjevením propastné 

myšlenky přemoţen, jeho záliba ve zlehčování paralyzována, jeho výsměch přehlušen 

zábleskem hrůzných důsledků myšlenky. 

  

„Viz tuto cestu branou! trpaslíku!― pokračoval jsem: „ta má dvé tváří. Schází se tu dvé cest: těmi ještě nikdo 

neprošel aţ na konec. Tato dlouhá ulice zpět: ta trvá věčnost. A ona dlouhá ulice dopředu – toť jiná věčnost. 

Odporují si, ty dvě cesty, naráţejí si právě o čelo: - a zde pod tou branou se setkávají. Jméno té cesty branou je 

napsáno nahoře: „Okamţik―.―
130 

 

  Okamţik je hranicí, jeţ od sebe dělí minulost a budoucnost a zároveň umoţňuje jejich 

setkání. Od okamţiku se rozbíhají cesty, které pro nás vystupují jakoţto cesty minulého a 

budoucího – tedy teprve prismatem přítomného okamţiku jsme s to nahlédnout minulé a 

budoucí. Přítomný okamţik obsahuje dvě věčnosti, celou rozhodnutou minulost i celou dosud 

nerozhodnutou, avšak minulostí determinovanou a minulost zakládající budoucnost. Vyvstalý 

okamţik obsahuje celý čas, obsahuje totéţ, co obsahoval okamţik předchozí, zároveň je však 

zjedinečněn tím, čím vykračuje nad okamţiky předchozí (nerozhodnutou budoucností, o níţ 

je rozhodováno z cele přítomné, určené minulosti), které absorboval. S vyvstalým okamţikem 

se neustále navrací uzel příčin, neustále se navrací totéţ, čím byl naplněn okamţik předchozí. 

Budoucí moţnost se v okamţiku zpřítomňuje, nastává a upadá v minulé, které se navrátí 

v nadcházejícím okamţiku. Tedy kaţdý okamţik je podrţen, v kaţdém okamţiku je přítomen 

celý čas – veškeré moţnosti došly svého uskutečnění a budou se stále navracet.  

   Čas nemůţe nebýt, nemůţe dosít svého naplnění, to jest svého konce – je věčný. 

V lineárním pojetí času je věčnost metou, něčím, co čas přesahuje, ve věčném návratu je 

věčnost obsaţená v čase, a proto není třeba ukotvení v meta-časové rovině. 

   Čas není tím, co se rozprostírá v nekonečno, co nevyčerpatelně expanduje – je uzavřený, 

jeho síly se obnovují. Jsou- li kombinace vyčerpány, nedojde ke konci času (jelikoţ čas je 

věčný), nýbrţ k otočení přesýpacích hodin bytí:131 z omezeného počtu kombinací a věčnosti 

času vyplývá, ţe vše se navrací.132
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   V pojetí času jako věčného návratu máme co do činění s nahromaděným kapitálem 

moţností, který se nerozmnoţuje ani nezaniká: ekonomie věčného návratu garantuje, ţe se 

navrací stále totéž, a to „ve stejném pořadí a sledu―.133 To, co se navrací, je navěky stejné. 

Věčný návrat je skloubením věčnosti a jedinečnosti: ţivot se děje pořád totoţně, do 

nejmenšího detailu, tudíţ je jen jeden, jedinečný. A je to právě návrat téhož, co vře pod 

povrchem jako to nejdémoničtější134 na Zarathustrově myšlence: 

 

„Teď umírám a mizím,―, tak bys promluvil, „a za okamţik obrátím se v  nic. Duše jsou stejně smrtelné jako těla. 

Ale vrátí se uzel příčin, do něhoţ já jsem zamotán – a ten mne opět vytvoří! Já sám náleţím k příčinám věčného 

návratu. Přijdu zase s  tímto sluncem, s  touto zemí, s  tímto orlem, s  tímto hadem – ne abych ţil ţivot nový nebo 

ţivot lepší nebo ţivot podobný: - budu věčně přicházeti, abych ţil tento stejný ţivot, nezměněný v  nejmenším 

ani v největším, abych opět učil věčnému návratu všech věcí – abych opět promluvil slovo o velkém poledni 

pozemském i lidském, abych opět člověku zvěstoval nadčlověka.―
135 

 

   Přitakání jedinému okamţiku se vší vroucností je přitakáním uzlu příčin, 136 tíţi „Bylo―, celé 

minulosti, jiţ má myšlenka věčného návratu spasit.      

   Myšlenka věčného návratu téhoţ má stále konotaci etickou, nese s sebou závaznost pro 

lidské jednání: člověk je věčně vydán svým rozhodnutím, v okamţiku je rozhodováno o tom, 

co se bude věčně navracet, a to jako totéţ. V afirmaci myšlenky je obsaţeno přitakání ţivotu 

v jeho nejniţším i nejvznešenějším, a to do takové míry, abychom jej chtěli znovu, ještě 

nesčetněkrát: 

 

„Tento ţivot, jak jej teď ţiješ a jaks jej ţil, budeš muset ţít ještě jednou a ještě nespočetněkrát; a nebude v  něm 

nic nového, nýbrţ musí se ti navracet kaţdá bolest a kaţdá rozkoš a kaţdý nápad a vzdech a vše, co bylo ve tvém 

ţivotě nevýslovně malé i velké, a všechno ve stejném pořadí a sledu – a také tento pavouk a toto měsíční světlo 

mezi stromy a také tento okamţik a já sám. Věčně přesýpací hodiny bytí se stále znovu obracejí – a ty s nimi, 

zrnko prachu!― 
137

 

 

   Myšlenka věčného návratu téhoţ vystupuje jako to, co nás promění, či rozdrtí, tedy jako to, 

co má moc transformovat člověka, čím vibruje apel „ţij nebezpečně―, to jest nezajištěně, 
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tvořivě; v jejím aktivním přijetí, skrze její afirmaci, se ohlašuje tragická existence. Přichází 

Zarathustra – „incipit tragoedia―138 – Zarathustrou začíná tragédie, ohlašuje se v jeho Ano 

myšlence věčného návratu téhoţ, v přitakání ţivotu ve všech jeho aspektech, v jeho nejniţším 

i nejvznešenějším, v přitakání rozporuplnosti i utrpení. To je význam tragického, 

dionýského.139  

 

„Kdyby se tě ona myšlenka zmocnila, pak by proměnila tvé bytí a snad by tě i rozdrt ila; n ikdy neumlkající 

otázka: „Chceš to ještě jednou a ještě nespočetněkrát?―  by leţela na tvém jednání jako největší zátěţ! Neboť jak 

dobrým by ses musel sobě samému i ţivotu stát, abys jiţ po ničem netouţil víc neţ po tomto posledním věčném 

stvrzení a zpečetění?―
140

 

 

   První vizi střídá vize druhá - vize pastýře (v kapitole Uzdravující se se dozvídáme, ţe 

pastýřem je sám Zarathustra),141 jemuţ se zakousl do jícnu had. Vize symbolizuje 

maximalizaci Zarathustrova pokušení („Ukousni hlavu! Kousni!― – tak to křičelo ze mne, mé 

zděšení, má nenávist, můj hnus, mé slitování, všechno mé dobro a zlo křičelo ze mne jediným 

výkřikem.―)142- i on se můţe od myšlenky s hnusem odvrátit – je to zhnusenost člověkem, jeţ 

ho rdousí.143 Pro Zarathustru, přímluvčího ţivota a utrpení, 144 je námitkou proti afirmaci 

věčného návratu skutečnost, ţe „malý člověk se věčně navrací―. 145 

   Zarathustrova druhá vize je vize přitakání myšlence věčného návratu:  

 

„Ale pastýř kousal, jak mu rad il můj výkřik; kousal a dobře kousal! Daleko od sebe vyplivl h lavu hadí: - a  

vyskočil. – Ne jiţ pastýř, ne jiţ člověk – kdosi proměněný, ozářený, jenţ se smál! Nikdy ještě na zemi nesmál se 

člověk jako on! Ó moji bratří, slyšel jsem s mích, jenţ nebyl smíchem lidským - a teď mne ţízeň sţírá, jeţ nikdy 

se neutiší! Má touha po tomto smíchu mne sţírá: ó, kterak snesu ještě ţíti! A kterak snésti, abych teď zemřel!―
146
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Myšlenka věčného návratu téhoţ osvobozuje; výrazem osvobození od všeho 

nepodmíněného147 je nelidský smích toho, jenţ ukousne hlavu linearitě a stočí ji do kruhu, 

přitaká věčnému návratu, to jest přitaká ţivotu v takové míře, ţe bude jeho opakování vítat. 

Věčný návrat modifikuje lineární přímku: v okamţiku je nakupená minulost, jeţ má dimenzi 

budoucnosti; přitakání minulosti otevírá budoucnost jako něco, co máme v moci. Přijetí 

myšlenky věčného návratu téhoţ provází transformace těţkosti a váţnosti v lehkost smějícího 

se, existenciální přeměna.  

 

   Závěrem můţeme říci, ţe v afirmaci myšlenky věčného návratu téhoţ se ohlašuje vůle 

protichůdné té, jiţ jsme nazvali nihilistickou/morální/ne-mocnou vůlí k moci, antinihilistická 

vůle k moci, vůle k vůli, to jest vůle obracející se k sobě samé a afirmující svůj přítomnostně-

budoucnostní i minulostní rozměr, vůle navţdy chtějící sebe samu, věčný návrat sebe samé.  

   Tato vůle k vůli generuje protiideál k asketickému ideálu (ideálu ne-mocných), nový cíl 

v podobě překonání člověka, ideál mocných/zdravých, návrat k zemi.148 V pojednání o 

asketických ideálech jsme zmínili jejich hlavní účel, totiţ omámení,  nemocní vyţadují 

narkotikum. Kněz přemlouvá k ţivotu; ovšem jaký ţivot se tu chce? ţivot vykleštěný, 

zohyzděný, nemocný. S myšlenkou věčného návratu téhoţ přichází moţnost velkého zdraví, 

vzkříšení tragického vidění světa, ona ukazuje cestu z nihilismu: vykročení z nihilismu se děje 

nikoli přes Morfea (cesta hypnotizování a narkotizování člověka, poskytuje nemocným 

moţnost ţít, nicméně za cenu stálého prohlubování nemoci – cesta čím dál tím hlubší 

degenerace člověka), nýbrţ přes Dionýsa. Tragédie nemá být narkotikum, ale tonikum, ne 

utěšující, ale činnost povzbuzující. V Nietzschově pojetí149 je tragédie prostředkem k posílení, 

nabuzení.150
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V.  Problematika vyššího člověka ve čtvrtém dílu Tak pravil Zarathustra 

 

   Můţeme říci, ţe náš výklad měl prozatím kruhovou strukturu: vyšli jsme od tragické 

existence a skrze pojednání o myšlence věčného návratu téhoţ jsme se k ní navrátili, mezi tím 

jsme krátce pojednali o vleklé nemoci suţující lidstvo. V následujícím textu zaostříme na to, 

kterak nemoc a zdraví svádí boj151 v jednom těle, na otázku vykročení z nihilismu a na 

překáţky, které mu brání. Klíčovou pro nás bude problematika vyššího člověka. Typus 

vyššího člověka152 necháme vystoupit vícero způsoby; ve světle jiného, v konfrontaci 

s myšlenkou věčného návratu téhoţ a při tematizaci platonisticko-křesťanského konceptu 

pohrdání. Náš záměr si ţádá vynesení jednotlivých stupňů lidství a diference mezi nimi; o této 

diferenci budeme mluvit v pojmech nemoci a zdraví.  

 

§ 1. Zarathustrovo setkání s vyššími lidmi  

 

   Čtvrtý díl Tak pravil Zarathustra, jakási satyrská hra, jejíţ děj je vklíněn mezi dvě jitra, 

začíná po uplynutí mnoha let153 Zarathustrovou rozmluvou se zvířaty. Zve se tím, jenţ 

neprahne po štěstí, nýbrţ „po svém díle―,154 po velikosti.155 Z vysokých hor, poté, co propustí 

svá zvířata, nahazuje „nejzlomyslnější všech rybářů―156 svou udici, jeho návnadou je ztišený 

hlas.157 Vábivé ticho toho, jenţ nalezl, překonal smrt boha, mocně působí na od 

vyprázdněného ţivota mezi malými lidmi prchající a velikost hledající.    

   Zarathustra dychtí po tom, aby moře vydávilo své nejkrásnější poklady, lidskou velikost. 

Prozatím nenaplňuje svůj osud, nesestupuje k lidem a nezaniká mezi nimi, vyšší lidé naopak 

stoupají k němu, do jeho říše ve vysokých horách. Po krátké rozprávce je Zarathustra zve 

                                                                                                                                                         
zvýšit vznětlivost celého stroje: dřív k ţádnému umění nedojde.― Různé formy opojení: „opojení vůlí – 

překypující a vzedmutou vůlí. – Na opojení je  podstatný pocit nárůstu sil a naplnění.―  
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1962.  VI, B 88. s.55. cit. in Kessidi, F.Ch. Hérakleitos. přeloţila Ivana Štekrová. s.65. 
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 Srov. Deleuze, G. Nietzsche a filosofie. přeloţili Čestmír Pelikán a Josef Fulka. od s.285. Ke čtvrtému d ílu 

Tak pravil Zarathustra rovněţ Fink, Eugen. Nietzsche´s Philosophy. s. 102-106. 
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 Nietzsche, F. Tak pravil Zarathustra. přeloţil Otokar Fischer. kapitola Obětování medu. s.217.:„A zase 

běţely měsíce a léta přes Zarathustrovu duši, a on toho nedbal; ale vlasy mu zbělely.―  
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II. přeloţil Pavel Kouba. s. 85): „Dokud někdo baţí po ţivotě jako po štěstí, nepozvedl ještě svůj pohled nad 

obzor zvířete, chce jen vědomě to, co zvíře hledá slepým pudem.―
 
Tamt. s. 44.  
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nahoru do své sluje, kde se na konci dne schází starý věštec, dva králové, člověk svědomitého 

ducha, kouzelník, poslední papeţ, nejohyzdnější člověk, dobrovolný ţebrák a stín.  

   Příchod vyššího člověka ohlašuje výkřik úzkosti,158 zoufalé volání o pomoc věnované 

Zarathustrovým uším. První, kdo Zarathustru vyruší v jeho samotě, je věštec, „onen 

zvěstovatel velké mdloby―,159 jenţ hlásá: „Všechno je jedno, nic nemá ceny, svět je bez 

smyslu, vědění rdousí!―160 a jenţ se ho snaţí do své omrzelosti ţivotem stáhnout. Sděluje 

Zarathustrovi, ţe jej přichází svést k jeho poslednímu hříchu, soucitu.161 

   Dva králové, kteří se ocitají v Zarathustrově říši, kritizují vlastní stav, šlechtu, který pouze 

kdysi platil za nejvznešenější, neboť stará ctnost byla vyprázdněna a nasákla pokrytectvím; 

vše je pokřiveno tím, ţe mocní platí za vznešené, za „prvé―. Králové jsou špatnými dědici 

svých otců, dřívější ctnost v jejich rukách ztrouchnivěla, přivykli míru, namísto válečné 

povahy v sobě probouzejí herecký pud.162 Tváří v tvář Zarathustrovi, znaveni nasazováním 

masky vznešenosti, přebíjí jejich zhnusení přetvářku, přemáhá je nemoc, hnus z toho, ţe jsou 

králi luzy, reprezentanty v dřívější ctnost oděné plebejskosti. Zarathustrova válečná povaha 

svlaţí rty králů původní ryzí ctností, probouzí k ţivotu vzpomínky na to, ţe ţízní po válce se 

ţivot stupňoval, nastavuje králům zrcadlo a nelichotivý obraz k nim promlouvá: „A zda 

veškerá zbylá ctnost králů nesluje dnes: uměti čekat?― 163- a neuměti jednat?  

   Další, koho Zarathustra potkává (tak, ţe na něj šlápne), je člověk svědomitého ducha, jenţ 

ţízní po hloubce, po dokonalém zvládnutí jedné oblasti. Odmítá polovičaté vědění a jeho 

přísná specializace je spravována poctivostí.164 Nic vyjma mozku pijavky pro něj nemá 

význam, uzavírá se do skromné říše vědění, kterou obklopuje mohutná říše nevědění. Nikoli 

pijavka, ale mozek pijavky je středobodem jeho zájmu: „V čem však jsem mistr a  znalec, to 

jest mozek pijavky: - to je můj svět!… zde nemám sobě rovna… Zde jsem doma.―165 Je 

inkarnací karteziánské snahy nalézt jistotu, ostrov pevné půdy mezi pohyblivými písky, na 

němţ mu bude moţno stát bez otřesů, který bude jeho říší a domovem, kde b ude kaţdý jeho 

pohyb veden samozřejmostí, kaţdý jeho krok jistotou, jenţ bude potěchou pro jeho skeptické 

oko. Zarathustra, s nímţ jej pojí osamělost, je vedle pijavky tím jediným, co má v jeho ţivotě 
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význam, nazývá jej „velkou pijavkou svědomí―, 166„nejlepší pijavkou―.167 A na jednom bodu 

Zarathustrova učení konstituuje a jemu zasvěcuje celé své skromné bytí: „Duch je ţivot, jenţ 

sám řeţe do ţivota―.168 Vlastní krví, jiţ nechává pijavce s láskou sát, vykupuje své vědění.  

   Zarathustra dále potkává kouzelníka/herce, jehoţ herecký výstup, mající v divákovi 

probudit víru v jeho muka, chtěl být zpodobněním „kajícníka ducha―. 169 Ovšem kouzelníkův 

nářek neprobouzí v Zarathustrovi soucit: „zadrţ, ty herče! Ty penězokazi! Ty lháři z hloubi 

duše!―170 Zarathustra se nechytí do lţí svého pokušitele, nachází leţ dokonce i v jeho doznání 

ke lţi – v jeho výstupu rozpoznává krom hry i váţnost: „máš vskutku něco z kajícníka 

ducha!... očarovals všechny, ale proti tobě ti jiţ nezbylo lţi ani lsti – sám sobě jsi 

odčarován!―171 Falešný„kajícník ducha―, promočen svou lţí a přesycen svým umění,172 se 

zpovídá z nespokojenosti se sebou samým a v Zarathustrovi spatřuje toho, kým sám není s to 

být, „člověka pravého, ryzího, jednoduchého, jednoznačného, člověka s veškerou poctivostí, 

nádobu moudrosti, světce poznání, velkého člověka!―173 

   Další výkřik úzkosti náleţí poslednímu papeži, tomu, jenţ slouţil „starému bohu aţ po jeho 

poslední hodinu―174 a nyní truchlí nad svou ztrátou.175 Obětoval svůj ţivot sluţbě bohu a i po 

jeho smrti jej má v úctě, jeho ţivot je naplněn láskou k mrtvému bohu a hlubokým bolem 

z jeho ztráty. Touto oddaností se liší od malých lidí, jejichţ vyrovnání se se smrtí boha není 

bolestné, nýbrţ lehké, bezstarostné a sotva postřehnutelné v mezičase jejich nevýznamných 

drobných potěšení a cílů, jimiţ odbývají své zařizování ve světě. Po jeho záštitě je veta a on 

nyní hledá něco, co by mu ji nahradilo; hledá posledního zboţného člověka, 176 světce ze 

Zarathustrovy předmluvy,177 jediného, ke komu nedorazila zpráva o smrti boha, ovšem 

zjišťuje, ţe je jiţ mrtev; nalézá Zarathustru a spatřuje v něm „nejzboţnějšího ze všech těch, 
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kdoţ v boha nevěří –―.178 Rozmluva s posledním papeţem vynáší na povrch diferenci mezi 

papeţovou bezboţností a Zarathustrovou vírou.179  

   Předzvěstí dalšího vyššího člověka je proměna krajiny; Zarathustra vchází do údolí, které 

nehostí ţivot, a zjevuje se před ním „cosi nevyslovitelného―, 180 v čem, zachvácen soucitem a 

na okamţik181 podléhaje pokušení, poznává „boţího vraha―.182 V nevyslovitelném došlo 

nejvyššího stupně pohrdání člověka sebou samým – ve vystupňovaném pohrdání leţí jeho 

velikost. Uniká malým lidem, kteří jej natahují na skřipec svého soucitu, a utíká k 

Zarathustrovi, neboť ten ve svém pohledu soucit zabíjí. 183 

   Přechod od nevyslovitelného k mírumilovnému, dobrovolnému ţebráku, jenţ káţe jemnost, 

altruismus a dobrotu a hledá „pozemské blaho―,184 provází změna naladění – osamělost a 

mrazení ustupují teplu. Povrhování bohatými, navoněnou luzou, vhání dobrovolného ţebráka 

do náruče chudých, zklamání chudými, kteří odmítli jeho dary, pak ke zvířatům, ke kravám, 

jimţ je hnus, ona špatná krev kolující člověkem dneška, cizí. Seznal, a v tom je spřízněn se 

Zarathustrou, ţe jiţ není rozdílu mezi bohatými a chudými: „luza nahoře, luza dole!―,185 

poznal, „oč je těţší za pravdu dávati neţ právo si bráti―,186 oč těţší je vládnout neţli 

poslouchat. Hledá Zarathustru, neboť „toť člověk bez hnusu… vítěz nad velkým hnusem―. 187 

   Další hlas patří vyššímu člověku, jenţ ţije nezajištěně a nebezpečně, jenţ prošel jako 

Zarathustrův stín všemi zákruty jeho cest, učil se od něj poctivosti, podroboval zkouškám své 

víry a dosil zběhlosti v odvrhování. Ovšem jako poznávajícímu, prohlíţejícímu a 

odvrhujícímu mu nezbývá nic, co by miloval, je suţován omrzelostí bytím – bez kotvy, bez 

domova, bez radosti, proklet věčnou marností. Ztrácí- li cíl, který by se rozevíral nad jeho 

ţivotem a rozléval světlo smyslu na jeho jednání, ztrácí rovněţ cestu. Velikost tohoto 

svobodného ducha a poutníka188 leţí v jeho odvaze, ve zřeknutí se pohodlí a bezpečí: 

nepřimyká se k ţádné víře (ono přimknutí je jeho nebezpečím), která by z něho sňala utrpení 

bloudícího. Stín, antipod člověka svědomitého ducha, poletuje mezi pohyblivými písky bez 
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zanechání své stopy, jeho příbytkem je riziko nezakotvené existence. Nezná domova a trpí 

touto neznalostí – proto upíná svůj zrak k Zarathustrovi, jenţ, ukotven, stojí pevně na zemi.   

 

§ 2. Typus vyššího člověka  

 

   Představili jsme si jednotlivé vyšší lidi, kteří vystoupali k Zarathustrovi, a nyní se pokusíme 

zkonstruovat typus vyššího člověka. Tmelem pojícím vyšší lidi dohromady je zoufalství (do 

něhoţ jsou vrţeni smrtí boha),189 neschopnost ţít po boku malého člověka a naléhavé hledání 

velikosti, jeţ by je překračovala, zavedla na nové stezky a k níţ by mohli natáhnout své 

touţebné ruce. Všichni jsou rozerváni vyprázdněním cíle, smrtí boha, a zakoušením 

bezcílnosti. Jejich velikost vyráţí z konfrontace s malostí, je podmíněna unikáním malosti. Je 

to vţdy určitá forma pohrdání či hnusu, která vyššímu člověku znemoţňuje ţít v současném 

světě mezi malými lidmi, a je to vţdy určitá část Zarathustrova učení, k níţ se upíná a která 

ho motivuje k výstupu za ním. 

   Zarathustrův postoj k vyšším lidem je bytostně ambivalentní – mísí se v něm láska, 

zklamání a strach190 (děsí se vyššího člověka, skály, o niţ se můţe roztříštit, hrozby 

podlehnutí svému poslednímu hříchu) – vyšší člověk je Zarathustrovým hostem, nepřítelem a 

pokušitelem.  

   Zarathustra miluje vyššího člověka za to, ţe trpí současností. 191 Nekapituloval, a tím se liší 

od malých lidí, jejichţ zařizování se ve světě je otiskem snahy o co nejdelší a nejpříjemnější 

uchování.192 Jeho zoufalství a nespokojenost jsou výrazem velikosti; proto můţe být zván 

mostem k nadčlověku, ovšem, jak uvidíme dále, mostem, po němţ budou kráčet jiní. Vyšší 

člověk, jehoţ Zarathustra potkává, není jeho pravým dědicem: 

 

„Moji hosté, vyšší vy lidé, promluvím s vámi po našem a zřetelně. Já jsem v těchto horách nečekal na vás. Věru, 

vy všichni jste jistě vyšší lidé: pro mne však - nejste dost vysocí ani silní dost. Pro mne, to jest: pro ono 

neúprosné, co ve mně mlčí, co však nebude mlčet i na věky. A třebaţe ke mně patříte, přece mi nejste pravou 

rukou. Kdo totiţ sám stojí na horách a křehkých nohou jako vy, ten chce především jedno, ať jiţ to v í či si to 

skrývá: aby ho bylo šetřeno. Svých paţí a svých nohou však nešetřím, nešetřím svých válečníků: jak byste se 
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tedy hodili pro moji válku? S vámi bych si zkazil i kaţdé vítězství. … Také mi nejste dost krásní a urození. 

Potřebuji pro své nauky čistých hladkých zrcadel; na vašem povrchu však se pitvoří můj vlastní obraz. Vaše 

bedra se hrbí pod nejedním břemenem, pod nejednou vzpomínkou; nejeden zlý trpaslík dřepí ve vašich koutech. 

I ve vás ukrývá se luza. A byť jste i byli vznešení a vznešenějšího rodu: mnoho na vás je křivého a znetv ořeného. 

Není kováře, jenţ by z vás ukul rovné a přímé lidi. Jste jen mosty: nechť vyšší lidé po vás kráčejí na druhý břeh! 

Značíte stupně: nehněvejte se tedy na toho, kdo stoupá přes vás do své vlastní výšky! Z vašeho semene snad i 

mně jednou vzroste pravý syn a dokonalý dědic: to vše je v dálce. Vám samým nenáleţí mé dědictví a jméno. 

Nečekám na vás v těchto horách zde, nesmím s vámi sestoupiti naposledy v hloub. Přišli jste mi jen jakoţto 

předzvěst, ţe jsou jiţ vyšší lidé ke mně na cestě – nikoli lidé ve lké touhy, velikého hnusu, veliké rozmrzelosti, 

nikoli t i, jeţ jste nazvali posledním zbytkem boha -  ne! Ne! Třikráte ne! Na jiné lidi čekám v těchto horách zde a 

nohou svou bez nich odsud nevykročím - na vyšší lidi čekám, na silnější, vítěznější, s mělejší, na takové, jiţ jsou 

pravoúhle stavěni tělem i duší: je  nezbytné, aby přišli s mějící se lvové! Ó moji hosté, vy podivní - nezaslechli 

jste ještě o mých dětech? Ani o tom, ţe jsou na cestě ke mně?― 
193

 

 

Lidská velikost odhaluje samu sebe jako selhání a nezdařilost. Vyšší lidé, „poslední ten 

zbytek boha mezi lidmi, to znamená: všichni oni lidé veliké touhy, velikého hnusu, velikého 

rozmrzení―,194 se stále vznášejí ve hvězdných dómech se srdcem naplněným touhou, neboť 

trpí sami sebou, a ţalem, neboť z nebes se ozývá hrobové ticho. Vyšší lidé přicházející k 

Zarathustrovi nedosahují negativní svobody,195 druhé proměny ducha vylíčené v kapitole O 

třech proměnách.196 Jsou si vědomi neexistence absolutního smyslu, vyprázdněnosti ryzích 

hodnot, avšak s nostalgií se za nimi obracejí. Jak nešťastné je jejich vědomí smrti boha 

dokládá skutečnost, ţe neví, jak ţít bez něj – proto hledají Zarathustru, toho, jenţ lidské 

zoufalství a smrt boha vskutku překonal. Negativní svobody by dosáhli, kdyby k ní 

dostačovala reflexe (neboť jejich ruce jsou stále nataţeny k nebesům, zatímco druhou 

proměnu ducha197 definuje pohled stáčící se k zemi). Ovšem vědomí nerovná se zpřetrhání – 

a jedině zpřetrhání je aktem negativní svobody, lví síly. Zde si vypůjčíme Nietzschův 

argument:198„Sebepevnější vědění či věření nemůţe dát ani sílu k činu, ani potřebnou 

obratnost, nemůţe nahradit konkrétní výkon oné jemné, komplikované mechaniky, který musí 

předcházet, aby se něco mohlo z představy proměnit v praxi.―199
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  V úryvku z kapitoly Uvítání vidíme, ţe Zarathustra rozlišuje mezi vyšším člověkem, jehoţ 

očekává a vyšším člověkem, jehoţ potkává: vyšší lidé, ti, o nichţ Zarathustra hovoří jako o 

svých „dědicích― a „dětech―,200 o „šípech touhy po druhému břehu―201/nadčlověku, o 

„smějících se lvech―202 čili o těch, kteří dosáhli negativní svobody, nejsou těmi vyššími lidmi, 

kteří se před ním ve čtvrtém dílu zhmotní a obnaţí přespříliš lidskou tvář své velikosti.203 Ta 

je jako taková vynášena konfrontací s velikostí Zarathustrovou; jedna vystupuje ve světle 

druhé.  

   Zarathustra, na rozdíl od vyšších lidí, oslavuje světskost a tělesnost, jeho nohy jsou pevně 

přikovány k zemi a připraveny ji roztančit: smrt boha pro něj znamená zmrtvýchvstání 

člověka,204 moţnost návratu k zemi, radostnou zvěst, jeţ rozevírá pátrajícímu lidskému oku 

nový horizont. Zprvu bude oslepeno září „nového nekonečna―, 205 nicméně pouze rozehnání 

stínu klenoucího se nad světem zakládá moţnost plného uplatnění schopnosti vidět, teprve 

radostná událost smrti boha otevírá moţnost tisíce nových bohů a nadčlověka.  

   Vyšší lidé jsou selháním z perspektivy nadčlověka (ta rovněţ udává ráz Zarathustrovu 

hodnocení vyššího člověka), pochodně rozlévající světlo na jejich zakrnělost a zrůdnost. 

Jednotlivé výrazy vyššího člověka, starý věštec, dva králové, člověk svědomitého ducha, 

kouzelník, poslední papeţ, nejohyzdnější člověk, dobrovolný ţebrák a stín, nejsou selháním 

v rámci kategorie vyššího člověka,206 všichni jí dostojí, všichni naplňují cíl a všichni spatřují 

vyprázdněnost tohoto naplnění. Jsou vyššími lidmi, o tom není pochyb, avšak Zarathustra 

čeká na jiné vyšší lidi, na jinou, kvalitativně odlišnou, velikost. Velikost lidí „veliké touhy, 

velikého hnusu, velikého rozmrzení―207 se odehrává uvnitř nihilistické formy člověk; noha 

Zarathustrových pravých dědiců bude z této formy nakročovat, či bude přinejmenším 

odhodlána z ní nakročit (a je to právě odhodlání či nabuzení nakročit, co značí svobodu od,208 

lví sílu a odvahu). 
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   Typ člověka či stupeň lidství nevystupuje pouze ve světle jiného, 209 ale téţ v konfrontaci 

s myšlenkou věčného návratu téhoţ, kterou jsme nazvali branou k tragické existenci; nyní na 

procházení její branou zaostříme. 

 

§ 3. Zarathustra v konfrontaci s myšlenkou věčného návratu téhož 

    

   Připomeneme a rozvedeme příběh, kterak se se svou osobní myšlenkou konfrontuje 

Zarathustra s poukazem na roli, jiţ v něm hraje nemoc a zdraví; ten následně vztáhneme 

ke způsobu, jakým se s myšlenkou vyrovnává vyšší člověk. S nemocí přichází potřeba něco 

tematizovat jako problém, nemocný je subtilnější –  neustálé promýšlení kaţdého kroku nese 

hloubku – nemoc zjemňuje, připravuje. Nemoc je nutná k velkému zdraví, ničení k obnově, 

negace k afirmaci.210 Zarathustra, aby mohl afirmovat myšlenku věčného návratu, musí 

propadnout mechanismu nihilismu, nemůţe jí přitakat bez největší krize. „Na jeho ústech se 

netají hnus―211 – s myšlenkou věčného návratu téhoţ se konfrontuje z pozice nihilisty – musí 

projít fází nejtěţší nemoci.  

   Myšlenka věčného návratu je primárně jedem; i pro Zarathustru je z velké části jedem – 

váhá s jejím vyslovením – jeho obezřetnost pramení z vědomí rizika, ţe jej pohltí. Pouze síla 

povahy rozhoduje o tom, zdali pro ni bude myšlenka lékem, či jedem, zdali ji rozdrtí, či 

přemění.212 Zarathustru uzdraví, spasí jeho „Bylo―, hadí jed 213 je v jeho krvi přetaven v lék. 

Zarathustra myšlenku věčného návratu téhoţ zmáhá, ovšem nikdy nemůţe odhlédnout od její 

hrůzy, bude věčně zdvihat oponu nad malostí člověka, navţdy zatínat své zuby do hada 

nihilismu.214 

   Jako tragický hrdina sestupuje z nejvyšších vrcholů do nejhlubšího pekla, aby mohl sám 

sebe transformovat; proţitím negativity a hnusu otevře myšlenku ve všech jejích aspektech. V 

Nietzscheho ústech je tragédie či dionýství „přitakáním ţivotu, dokonce i v těch nejcizejších a 

nejtvrdších problémech; vůlí k ţivotu radující se v oběti svých nejvyšších typů z vlastní 
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nevyčerpatelnosti.―215 A jedině tragický pohled na skutečnost je pohledem nezastírajícím, 

pravdivějším (a ve světě tragédie, jak jsme řekli na začátku naší práce, vidět pravdivěji 

znamená vidět bohatěji), pohledem, jenţ reflektuje i strašnou povahu světa a přesto se od ní 

neodvrací.  

   Teprve Zarathustrův boj ohlašuje znovuzrození tragédie:216 zde si vypůjčíme slova 

Nietzscheho a řekneme o Zarathustrovi, ţe je „v nejvyšší míře ovládán přitakávajícím 

patosem par excellence―,217 patosem, který je v Ecce Homo nazván tragickým.218 Jím a v něm 

procitá k ţivotu zjev dionýství, lví odvaha, tonikum, jímţ je nabuzen, vyburcován a odhodlán 

dát se všanc. Vyzbrojen myšlenkou se osvobozuje od morálky viny a trestu k tvorbě, 

transformuje své lidství směrem k vyššímu, nad sebe sama.  

 

§ 4. Vyšší lidé v konfrontaci s myšlenkou věčného návratu téhož 

 

   Viděli jsme, ţe pro Zarathustru byla myšlenka věčného návratu lékem, uzdravila jej, avšak 

jeho nemoc bude věčně procitat k ţivotu a on s ní bude věčně svádět boj, jeho vítězství je 

odsouzeno k stálému sebeprokazování. Můţeme zde rovněţ vzpomenout Zarathustrova 

„arcinepřítele―,219 ducha tíţe, pro něhoţ byla myšlenka jedem, jenţ byl přemoţen zjevením 

jejích hrůzných důsledků. V následujících řádcích uvidíme, kterak se s myšlenkou věčného 

návratu konfrontuje vyšší člověk. V předchozím výkladu bylo ukázáno, ţe vyšší lidé jsou 

zabředlí v nihilismu, z něhoţ nenacházejí východisko. Zarathustra je nadřazen všem formám 

vyšších bytostí, neboť k nim mluví z pozice toho, jenţ ukousl hlavu hadovi nihilismu, jenţ si 

přivtělil myšlenku věčného návratu téhoţ. O té k nim v kapitole Píseň opojení explicitně 

hovoří.220 V téţe kapitole je vyobrazeno, jak se s myšlenkou vyšší člověk konfrontuje: 

 

„Přátelé moji vespolek,― pravil nejohyzdnější člověk, „co tomu řeknete? Pro tento dnešní den - pro tento dnešek 

jsem já po prvé spokojen, ţe jsem ţil celý svůj ţivot. A přiznati se k tomu mi nestačí. Stojí za to, ţíti na zemi: 

Jediný den, jediná slavnost se Zarathustrou mne naučily milovati zemi. ,To - ţe byl ţivot?' tak bych promluvil k 
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smrti. ,Nuţe vzhůru! Ještě jednou!' Přátelé moji, co tomu řeknete? Nepromluvili byste k s mrti jako já: To - ţe byl 

ţivot? Nuţe pro Zarathustru: vzhůru! Ještě jednou! ― - Tak pravil nejohyzdnější člověk; a nebylo daleko do 

půlnoci. A co byste asi řekli, ţe se tenkrát přihodilo? Sotva ţe vyšší lidé zaslechli jeho otázku, rázem si 

uvědomili svou proměnu a své uzdravení i komu za to děkovati: tu přiskočili k Zarathustrovi, děkujíce, klaníce 

se, laskajíce, ruce mu líbajíce, podle toho, jaké kdo byl povahy; jedni se smáli a  druzí p lakali.― 
221

 

 

   Ti, kteří se mají odnaučit něco činit „pro― a „za― a „protoţe―,222 kteří se mají osvobodit od 

morálky viny a trestu, od znesvěcování činu účelem, 223 přitakávají myšlence věčného návratu 

pro Zarathustru: snaha vyvázat se z morálky nihilismu se děje z jejího diskursu a bez skutečné 

reflexe diskursu věčného návratu vytvářejícího význam onoho „počínání pro věc samu―, které 

je vlastní fenoménu hry. Jejich neproblematické a nereflexivní přitakání implicite přitakává 

opaku toho, čeho se domnívá dovolávat - zásvětní věčnosti -, a nikoli věčnosti okamţiku. V 

jejich myšlení je při díle vzpírání se koncepci času věčného návratu.  

   Skutečnost, ţe se vyšší člověk naučil milovat zemi, to jest přijal myšlenku věčného návratu 

téhoţ, za jediný den, za jedinou slavnost se Zarathustrou,224 s lehkostí, bez boje a bez krize, 

svědčí o tom, ţe si ji v plném dosahu neuvědomuje. Necítí její tíţi a závaznost pro lidské 

jednání plynoucí z toho, ţe v okamţiku je rozhodováno o věčně se navracejícím, nespatřuje 

její hrůzné důsledky, neboť ji ve skutečnosti neotevírá.  

   Vyšší lidé zaslechli slova nejohyzdnějšího člověka a „rázem si uvědomili svou proměnu a 

své uzdravení―225 – v okamţiku zjevení myšlenky se jí cítí být přeměněni – stejně jako 

zvířata, ve své kolovrátkové písni,226 myšlenku vyprazdňují, stejně jako duch tíţe ji zlehčují a 

vulgarizují. Skutečné otevření myšlenky věčného návratu se neděje po způsobu jejího 

uvědomění, nýbrţ prožití – klíčem k ní je ponor do její propasti – odemyká ji riskování vlastní 

existence, která ji buď zmáhá, či jí podléhá, je jí pohlcena, nebo vynesena a přeměněna.  

   Vyšší lidé chtějí za své (domnělé) uzdravení děkovat Zarathustrovi – jsou svázáni 

představou, ţe myšlenkou lze být pokřtěn, ţe se transformace lidství můţe dít 

zprostředkovaně či zvnějšku. Nejsou s to z nihilismu vykročit, neboť nezvedají svůj pohled 

nad obzor Zarathustry, upínají se k němu jako k spasiteli, který jim má podat lék na jejich 

zoufalství. Diference mezi vyšším člověkem a Zarathustrou je diferencí mezi „chtít se dát 
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zformovat― a „chtít formovat―: 227 zatímco Zarathustra je tvůrcem sebe sama, vyšší lidé, stále 

v područí asketického ideálu, proti svému utrpení instinktivně vyţadují narkotikum;228 chtějí 

být z nihilismu/nemoci/velkého hnusu vykoupeni, nepochopili, ţe cesta z nihilismu musí být 

nasáklá jejich vlastní krví, ţe do něj musí kousnout.229 

   Vyšší lidé se nenaučili Zarathustrově písni o věčném návratu, neuhodli její „smysl a 

touhu―,230 jak je to vyjádřeno v kapitole Píseň opojení: 

 

„Čím jsem já! Jsem zmámenou sladkou lyrou -  půlnoční lyrou, zvonem zurčícím z ţabích tůní, zvonem, jehoţ 

nikdo nechápe, který však musí mluvit i k hluchým,vyšší vy lidé! Neboť vy mne nechápete!―
231 

 

či v kapitole Znamení: „Nuţe viz! ti vyšší lidé ještě spí, zatím co já bd ím: to nejsou mí praví d ruzi! Na ně 

nečekám ve svých horách zde. K svému dílu spěji a k svému dni: oni však nechápou, která jsou znamení mého 

jit ra; můj krok je neburcuje ze sna. Spí ještě v mé slu ji, jejich spánek ještě vsává mé zpité p ísně. Ale ucho, jeţ by 

naslouchalo mně- ucho, jeţ by poslouchalo, chybí jim v údech.― 
232

 

 

Mluví- li k nim Zarathustra o známkách dobrého zdraví, o prvcích dionýství – veselí, smíchu, 

hře, tanci233 – jako by mluvil z jiného reţimu řeči. Mezi vyššími lidmi a Zarathustrou se 

odehrává fundamentální neporozumění projevující se karikováním Zarathustrových výzev a 

symbolizované jejich útěkem před lvem234 v závěrečné kapitole. Pasivita vyššího člověka, 

jejíţ formulí je „chtít se dát zformovat―,235 uzavírá moţnost naplňování imperativu „staň se 

tím, kým jsi―,236 apelu sebetvorby či nalezení vlastní cesty (neboť „kaţdé duši kaţdá jiná duše 

je zásvětím―).237 Naučil se smíchu, nikoli však Zarathustrovu smíchu238
 – vţdy zůstane u 
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parodie – neboť jeho smích není výrazem osvobození, jeho tanec je těţkopádný, jeho hra 

postrádá dětskou nevinnost (neboli, jak bylo řečeno výše, znesvěcuje čin účelem); vyšší 

člověk se osočuje na svůj cíl, nenávidí svůj osud, odhaluje sebe sama jako inkarnaci negace a 

neschopnost afirmace. Jeho „boj― s onemocněním je sváděn ve jménu negace.  

 

§ 5. Tematizace platonisticko-křesťanského konceptu pohrdání 

    

   Stupeň lidství nám vystoupil ve světle jiného a v konfrontaci s myšlenkou věčného návratu 

téhoţ; zvolíme poslední způsob, jak jej nechat vystoupit, a tím je tematizace platonisticko-

křesťanského konceptu pohrdání. Pohrdání spojíme s nihilistickou formou člověk, jíţ 

označíme lidství prostoupené a formované nihilistickou/morální/ne-mocnou/platonisticko-

křesťanskou vůlí k moci. Přítomnost a podoba pohrdání indikuje stupeň lidství. Pohrdání 

pojmeme jakoţto symptom nemoci – jeho podoby indikují stupeň onemocnění.  

   V předmluvě spisu Tak pravil Zarathustra je explicitně zpodobněna první podoba pohrdání, 

pohrdání tělem a zemí, ţivotem, ve jménu ryzích hodnot (zapustila kořeny v půdě skrytého 

nihilismu, morálního výkladu světa): „těm, kdoţ vám mluví o nadpozemských nadějích! 

Travičové to jsou, ať to vědí, či ne. Povrhovatelé ţivotem to jsou… Kdysi duše s pohrdáním 

shlíţela na tělo: a tenkráte toto pohrdání bylo nejvyšší: - chtělo mít tělo hubené, strašlivé, 

vyhladovělé. Tak doufala, ţe upláchne jemu a zemi… ukrutnost bylo rozkoší této duše!―239 

   U vyššího člověka, který reflektuje prázdnotu ryzích hodnot, situaci otevřeného nihilismu, 

nabývá pohrdání jiné podoby: nepohrdá ve jménu ryzích hodnot, pohrdá (ať uţ malostí, 

falešností či svou vlastní ohyzdností) ve jménu své velikosti rozmnoţené o onu reflexi 

(situace otevřeného nihilismu), velikosti, která mu znemoţnila ţít mezi malými lidmi a 

vehnala jej do Zarathustrovy náruče.  

   Zarathustra přichází s moţností radikalizovat pohrdání, radikalizovat formu člověk – jeho 

velikost se rodí ze zdvojeného pohrdání, z pohrdání pohrdáním, z pohrdání ţalobou 

vznesenou na zemi a tělo, to jest celou konstrukcí metafysiky: „Co jest největší, čeho můţete 

zakusiti? Hodina velkého pohrdání. Hodina, v níţ se vám i vaše blaho zvrhne v hnus, a stejně 

váš rozum i vaše ctnost.― 240 V radikalizaci pohrdání se ukazuje hranice formy; moţnost, jak 

hranici překročit, moţnost nového způsobu zakoušení, překonání formy člověk trpící 

nihilismem (malý i velký člověk), nese název nadčlověk. Zarathustra není rozlomením, nýbrţ 

neustálým rozlamováním nihilistické formy člověk; uvědomuje si, ţe je v něm opovrţení 
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240

 Tamt. v iz. dále s.10-11. 



 44 

(člověkem) stále přítomno – jak sám říká v kapitole O kněžích – „Nahé jsem viděl oba, 

největšího člověka i nejmenšího: - Jsou si navzájem ještě příliš podobni. Věru, i největšího 

jsem nalezl - příliš lidským! -―241 V Zarathustrovi se kříţí a střetává nemoc a zdraví; jeho síla 

a tvrdost jsou zodpovědné za to, ţe v boji s nihilistickou perspektivou vítězí, stále ji však 

v sobě podrţuje, stále jí je ohroţen, pouze to je důvodem, proč vyšší člověk představuje pro 

Zarathustru hrozbu. 

   Taková konstelace sil, kdy uţ nebude třeba pohrdat, je nadčlověk, „ono moře, v němţ … 

velké pohrdání můţe zaniknouti―,242 v němž nemoc tone. V nadčlověku, bezmezném Ano 

ţivotu a mocném zdraví, se ohlašuje vykročení z nihilistické formy člověk.  

   Nadčlověk působí coby regulativní idea, která vyzývá k překonání současné, nihilistické, 

formy člověk, a to po způsobu jejího zničení: pouze v člověku aktivně chtějícím svůj zánik a 

své překonání, to jest ve vyšším člověku, který ještě nepřišel, „smějícím se lvu―,243 se 

nihilismus završuje.244 O vyšších lidech přicházejících k Zarathustrovi můţeme říci, ţe trpí 

sami sebou – ovšem nikoli člověkem (ve smyslu samé nihilistické formy člověk). Touţí po 

medikamentu na své utrpení, nikoli však, a v tom se liší od Zarathustry, po překonání člověka; 

proto k nim Zarathustra promlouvá: „Vyšší vy lidé, vaše nejhorší zlo jest, ţe se nikdo z vás 

nenaučil tančit, jak tančit se má - tančit přes sebe samého!―245 Je v nich stále přítomna snaha 

se uchovat, kterou Zarathustra podchycuje slovy: „A třebaţe ke mně patříte, přece mi nejste 

pravou rukou. Kdo totiţ sám stojí na horách a křehkých nohou jako vy, ten chce především 

jedno, ať jiţ to ví či si to skrývá: aby ho bylo šetřeno.―246 

   V našem výkladu se ještě zmíníme o tom, jenţ „zasluhuje největšího pohrdání a sám sebou 

jiţ neumí pohrdat―,247 o posledním člověku:  

 

„Co je láska? Co stvoření? Co touha? Co hvězda?― tak se ptá poslední člověk a mţourá. Tehdy země bude 

drobounce malá a na ní bude poskakovati poslední člověk, zdrobňující všechno. Jeho pokolení je nevyhladitelné 

jako zems ká blecha; poslední člověk ţije nejdéle. „My vynalezli štěstí,― říkají poslední lidé a mţourají. … Jiţ 

nechudnou a nebohatnou: obé je příliš namáhavé. Kdo by ještě vládl? Kdo poslouchal? Obé je příliš namáhavé.  
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Ţádný pastýř a jediný ovčinec! Kaţdý chce stejné, kaţdý je stejný: kdo cítí jinak, jde z vlastní vůle do 

blázince.―
248 

 

„Ţít pohodlně!―, tak mluví degenerované, rezignované a lhostejné lidství, poslední člověk. Na 

co pohlédne, to přehlédne a zmrazí svým nivelizujícím pohledem: vše v jeho 

nezainteresované péči zakrní, pozbyde velikosti, ztratí svou cenu. Zploští kaţdou hloubku, 

libuje si ve zjednodušování a zlehčování, v ţivotě (či lépe, ţivoření) bez zátěže. Nietzsche se 

děsí naprosté nivelizace posledního člověka, stavu, kdy uţ člověk netvoří a nehodnotí, kdy jiţ 

na ničem nezáleţí, neboť hodnoty pozbyly své ceny, doby posledního člověka, která je natolik 

prorostlá nemocí, ţe znemožňuje nadčlověka.249 

 

§ 6. Nadčlověk a poslední člověk 

 

   Nadčlověk i poslední člověk250 jsou konstrukty, budoucí moţnosti; v naší otázce, sledující 

roli nemoci a zdraví v Nietzschově filosofii, na ně můţeme pohlíţet jako na čisté typy. 

Nazveme je s jistou licencí konečnými body rozbíhajících se cest, cesty tonizace a cesty 

narkotizace člověka. Panuje mezi nimi nejhlubší distance: nadčlověk je „typ nejvyšší 

zdařilosti―,251 poslední člověk, nejrozvitější květ nihilismu, je „typ nejvyšší nezdařilosti―, jenţ 

vposledku lidství zrazuje.                                              

   Nadčlověk/dionýský člověk, slovy Nietzscheho, „koncipuje realitu, jaká jest: Silný je na to 

dost – není jí odcizen, není od ní odtrţen, je jí samou, má v sobě také ještě všechno to, co v ní 

je strašné a pochybné, tím teprve může mít člověk velikost...―252 Tragická existence, nejvyšší 

způsob bytí člověka, činí, jak jsme akcentovali napříč textem, obrat k nastávání. Naproti tomu 

poslední člověk ţije mimo sebe, bez bolesti, bez rizika, bez obtíţí – v něm narkotizace 

člověka dosahuje vrcholu, natahuje- li ruku, tak pouze po narkotiku – „Tu a tam trochu jedu: 

to dává příjemné sny. A mnoho jedu na konec, k příjemnému umírání.―253 
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   Zdraví a nemoc předurčují. Velké zdraví nadčlověka zmocňuje k tvorbě. Poslední člověk, 

opanován a paralyzován nemocí, tlející na samém dně nihilistické formy člověk, sklouzává do 

naprosté sterility –  jiţ netvoří a jiţ nehodnotí 254, jiţ nemá chaos ve svém nitru.255 Cesta 

narkotizace ústí v degenerované, paralyzované lidství (zároveň nespouštíme ze zřetele onu 

bezstarostnou lehkost, s níţ se pohybuje); paralýza či uspání, nejvyšší stupeň narkotizace, je 

pro nás ekvivalentem tvůrčí impotence, neschopností tvorby. Obrazem nadčlověka je tančící 

Dionýsos, obrazem posledního člověka spící Morfeus.  
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Závěr 

 

   Naším prvním záměrem bylo pojednat vymezené téma v kategoriích nemoci a zdraví. Po 

představení vůle k moci jako samého hodnocení jsme zaostřili na problém přehodnocení 

základních principů řecké kultury; nastínili jsme zdravé ovzduší světa, do něhoţ nás uvádí 

klasická řecká tragédie a následně posun od tragického k netragickému chápání světa s cílem 

nechat vystoupit důsledky, jeţ má snaha eliminovat utrpení a nesmyslnost, snaha o 

jednoznačný/morální výklad světa. Pozorovali jsme odvrat (a hodnocení tohoto odvratu) od 

Dionýsa, a to jiţ v Sofokově Antigoně, kde je cesta okleštěná o Dionýsa, cesta, pro niţ 

Sókratés získává nesmrtelnost a jiţ jsme pokřtili jménem Morfeovým, zpodobněna jako cesta 

nemocná. Výrazem platonisticko-křesťanské morálky, která nasazuje na Sókratovu 

jednostrannost, je asketický ideál, jenţ ochraňuje a uchovává degenerující ţivot a jehoţ 

hlavním účelem je omámení – ordinuje nemocným narkotikum, zachraňuje vůli samu, 

poskytuje nemocným moţnost ţít, avšak za cenu stálého prohlubování nemoci.  

   Ve třetí, a zvláště pak poslední, kapitole našeho výkladu jsme se snaţili naplnit druhou 

intenci práce, jíţ byla interpretace klíčových momentů čtvrtého dílu Tak pravil Zarathustra. 

Radostnou událost smrti boha otevírající moţnost nadčlověka, moţnost velkého zdraví, jsme 

si představili ve dvou verzích, které čtvrtý díl nabízí, jako sebevraţdu (kapitola Mimo službu) 

a jako nenávistnou vraţdu (kapitola Nejohyzdnější člověk). O myšlence věčného návratu téhoţ 

jsme mluvili jako o bráně k tragické existenci, cestě vykoupení z nihilismu/velkého 

hnusu/nemoci a asketického ideálu/nemocného ideálu nemocných, kdy projít její branou 

znamená projít k velkému zdraví, její zmoţení ohlašuje znovuzrození tragédie. Na procházení 

její branou, které bylo jedním ze způsobů, jímţ jsme se snaţili osvětlit typus vyššího člověka, 

jsme se soustředili především v kapitole poslední.  

   Typ vyššího člověka jsme nechali vystoupit rovněţ ve světle jiného a při tematizaci 

platonisticko-křesťanského konceptu pohrdání. Vynesli jsme diferenci mezi vyšším 

člověkem, jehoţ Zarathustra očekává a vyšším člověkem, jehoţ potkává. Při snaze 

zkonstruovat a zproblematizovat obraz vyššího člověka jsme se vymezili proti tezi označující 

vyššího člověka za negativně svobodného. Snaţili jsme se prokázat, ţe vyšší lidé přicházející 

k Zarathustrovi nedosahují negativní svobody a rovněţ vynést na světlo důvody jejich selhání. 

Tento náš záměr se neobešel bez pojednání o dalších stupních lidství; soustředili jsme se 

především na Zarathustru. V závěru jsme pojednali o těch, kteří v naší otázce reprezentují 

čisté typy, o nadčlověku, symbolu tvorby a velkého zdraví, tančícím Dionýsovi, a posledním 
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člověku, symbolu tvůrčí impotence, jenţ, prostoupen a paralyzován nemoci, jiţ nechce, jiţ 

netvoří a jiţ nehodnotí,256 spícím Morfeovi.  
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