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Abstrakt
Cílem této práce je objasnění charakteru vyššího člověka, podmínek a průběhu jeho
stávání se vyšším člověkem, v neposlední řadě také jeho vztahu k člověku nižšímu a jeho
významu v rámci celku Nietzscheho filosofie. V rámci práce předkládám interpretaci, která
spatřuje hlavní znaky vyššího člověka v jeho síle, vůli, kreativitě, vztahu k utrpení a potřebě
překonávání odporu. Samotné stávání se vyšším člověk (tzv. rozkvět) práce definuje jakožto
proces sebe-stvoření ve smyslu utvoření sebe sama v souladu s vlastní podstatou a realizací
dosud dřímajícího potenciálu. Realizace uskutečněného vyššího člověka pak spočívá v sebeuskutečňování a neustálém sebe-překonávání, které umožňuje vyššímu jedinci zvyšovat svou
vůli k moci. Význam vyššího člověka v celku Nietzscheho filosofie práce interpretuje jako
zasluhující se o rovnováhu ve společnosti a rozvoj společnosti směrem k velikosti. V závěru
práce spatřuje Nietzscheho filosofii jako primárně pro-lidskou a zasazující se o realizaci
autenticity člověka vůbec, přičemž právě vyšší člověk je plně autentickým.
Klíčová slova: vyšší člověk, velikost, nižší člověk, rozkvět, sebe-tvorba, morálka

Abstract
The aim of this thesis is to define the character of higher man, the conditions and the
process of his development and also his relationship with the lower man and his significance
in the whole of Nietzsche´s philosophy. I present an interpretation which envisions the main
character traits of the higher man in his strength, will, creativity, relation to suffering and need
of overcoming resistance. The thesis presents the process of becoming a higher man (so called
flourishing) as a process of self-creation in the sense of forming himself in harmony with his
own substance and realization of his dormant potential. Manifestation of already flourished
higher man consists of self-expression and a constant attempt to overcome oneself which
allows the higher man to increase his will to power. The thesis interprets the importance of the
higher man in Nietzsche´s philosophy as a critical element of balance in society and the
development of that society toward greatness. In the conclusion, the thesis sees Nietzsche´s
philosophy as primarily pro-human and striving for realization of its authenticity, where the
higher man is the only authentic human.
Keywords: higher man, greatness, lower man, flourishing, self-creation, morality
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Úvod
Vyšší člověk. Takové označení, bez předchozí znalosti či s ne příliš hlubokou znalostí
Nietzscheho filosofie, vyvolává často v posluchači, či čtenáři ne příliš pozitivní konotace.
Kdo je onen člověk a čím že je vlastně „vyšší“? Nevede přirovnání malost versus velikost
k negativnímu dělení lidí na lepší a horší? A dále – proč Nietzsche vyzdvihuje tolik právě
onoho vyššího člověka a nižšího do určité míry haní, nejde v tomto případě skutečně o jakousi
zvrácenou ideologii?
Vyšší člověk je v rámci Nietzschovy tvorby naprosto stěžejní figurou a k pochopení
jednotlivých témat, kterým se Nietzsche věnuje, je nezbytný. Domnívám se, že právě na
osvětlení figury vyššího člověka z více stran a úhlů lze velmi dobře ilustrovat a uvést do
kontextu mnoho dalších aspektů charakterizujících Nietzscheho dílo. Bližší pohled na vyššího
člověka totiž nepřináší ony očekávané negativní konotace, ale naopak naprosto strhující
představení osobnosti, ve které Nietzsche spatřuje pilíř společnosti a jejího fungování.
Rozhodla jsem se proto pro detailní zkoumání figury vyššího člověka v kontextu celé
Nietzschovy tvorby, přičemž mým hlavním záměrem je objasnit, jak se vyšší člověk projevuje
v životě a také to, proč je pro Nietzscheho tak podstatnou figurou a věnuje mu natolik velký
prostor v rámci celé své tvorby. Stěžejní literaturou pro mě byly texty, ve kterých se Nietzsche
vyššímu člověku věnuje nejvíce, a to Mimo dobro a zlo, Radostná věda a Tak pravil
Zarathustra. V menší míře pak také O pravdě a lži nikoliv ve smyslu morálním, Lidské, příliš
lidské, Ranní červánky, Nečasové úvahy, Genealogie morálky, doplňkově pak Zrození
tragédie. Jako sekundární literatura mi posloužily primárně zahraniční texty současných
autorů zabývajících se problematikou vyššího člověka (Leiter, Ben-Zvi, Robertson, Hurka,
ad.). Tuto sekundární literaturu jsem zvolila z důvodu záměru zohlednit v práci aktuální
debatu na téma vyššího člověka, a to v celosvětovém kontextu, konkrétně jsem využila texty,
které byly pokud možno co nejvíce aktuální, relevantní a také uznávané v rámci odborné
literatury. Každý autor tak mé práci přinesl obohacení o nový pohled na věc, o zajímavou
teorii nebo naopak teorii hodnou zavržení. S jejich pomocí skládám střípky, které společně
vystavují specifickou interpretaci vyššího člověka a jeho význam pro společnost i čtenáře
samotného.
Práce je rozložena do tří stěžejních kapitol, a to Charakteristika vyššího člověka, Vztah
morálky obecné a individuální jako analogie vztahu člověka vyššího a nižšího a Realizace
vyššího člověka. V rámci charakteristiky vyššího člověka zkoumám charakterové vlastnosti
vyššího člověka, jak se jeví z celku Nietzscheho tvorby. Na základě charakterových vlastností
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tak v textu krystalizuje osobnost vyššího člověka a morálka, kterou tento člověk vyznává.
Tato morálka, na rozdíl od morálky otrocké, spočívá na kreativitě, jedinečnosti, svobodě,
nezávislosti a také silné vůli. Právě to se spolu s pozitivním vztahem k utrpení a potřebou
překonávat odpor jeví jako stěžejní vlastnosti vyššího člověka. Jeho velmi význačné
vlastnosti, a to křehkosti, je v první kapitole věnován více interpretativní exkurz, který
osvětluje křehkost jakožto jeden ze znaků rozporuplnosti křehkého a zároveň silného vyššího
člověka, navíc také předkládá vysvětlení toho, proč vyšší člověk tak často nedojde k naplnění
svého potenciálu a zůstane v tzv. nerozkvetlém stavu, což je pro Nietzscheho důležitým
tématem.
Kapitola o vztahu obecné a individuální morálky zkoumá vztah oněch morálek, stejně
jako vztah jejích hlavních představitelů: vyššího a nižšího člověka. Z této kapitoly se dozvíme
způsob, jakým převládající obecná morálka potlačuje morálku individuální a z jakého důvodu
a skrze jaké techniky tak „činí“. Tendence obecné morálky jsou odrazem skutečných potřeb
jedinců, kteří ji utvářejí, stejně tak jako morálky individuální jsou odrazy jednotlivých
jedinečných vyšších lidí. V tomto kontextu představuji teorii Omri Ben-Zviho, který
vysvětluje vztah obou morálek na základě potřeby poslušnosti u nižšího člověka a potřeby
vlády u člověka vyššího. V tomto smyslu se tak obě morálky vzájemně doplňují a jedna pro
druhou představuje prostředek k uspokojení svých niterných potřeb. Ukazuje se tedy, že
obecná morálka, i přestože morálku individuální z velké míry potlačuje, ji současně pro svou
uspokojivou existenci potřebuje, stejně tak individuální morálka potřebuje morálku obecnou,
vůči které by se mohla vymezovat, bojovat a kterou by mohla překonávat. V závěru kapitoly
pak v souvislosti se znaky obecné morálky vyvstává její hlavní, pro Nietzscheho nejvíce
problematická tendence, a to normativita. Předkládám, že právě normativita obecné morálky
neboli nárok a tlak na její dodržování všemi členy společnosti vede k potlačení nejen
individuální morálky vyššího člověka, ale dokonce k potlačení možnosti vzniku této
individuální morálky. V tom smyslu krystalizuje jedna z hlavních příčin Nietzschovy kritiky
obecné morálky, a to vytváření atmosféry nepříznivé pro vznik nových vyšších jedinců,
atmosféry, která svým normativním tlakem má destruktivní dopad na potenciál budoucích
vyšších jedinců – a právě o rozvoj tohoto potenciálu zde Nietzschovi jde.
Ve stěžejní kapitole této práce se zabývám uskutečňováním se vyššího člověka,
konkrétně nezbytnými předpoklady jeho uskutečňování (například překonání nihilismu a
rozpad dosavadních hodnot), stěžejním okamžikem proměny potenciálního vyššího člověka
v člověka vyššího (tzv. rozkvět), dále pak průběhem této realizace a formou „nového“ života
vyššího člověka po rozkvětu. Realizace neboli sebe-uskutečňování vyššího člověka definuji
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jakožto proces naplňování té nejvlastnější podstaty vyššího člověka – jeho potenciálu,
jedinečnosti, potřeby činnosti, projevu, kreativity a síly. K tomu, aby se však jedinec ze stavu
potenciálního vyššího člověka stal skutečným a pravým, tzv. rozkvetlým, vyšším člověkem, je
třeba nemálo úsilí a práce. Z největší části jde o úsilí vyvinuté na proměně sebe samého
takovým směrem, který odpovídá jedincovu nastavení a potřebám. Tato proměna, kterou
představuji jakožto akt sebe-stvoření vyššího člověka ve smyslu utvoření vlastní velikosti a
individuální morálky, je prvním a největším dílem vyššího člověka – je sám sobě výtvorem
hodným úcty a respektu. Právě úcta je totiž jedním z nejdůležitějších způsobů, jakým se vyšší
člověk vztahuje k sobě samému a ze které zároveň čerpá vnitřní sílu a důvěru v sebe sama.
Nicméně plnému projevu úcty k sobě samému a vlastní podstatě, k jejímuž uskutečnění je
vyšší člověk instinktivně veden, předchází nutně určité zlomové okamžiky a transformace,
kterými vyšší člověk musí projít. Coby stěžejní okamžik v jeho transformaci představuji
v této práci fázi překonání nihilismu, fázi rozpoznání vlastního potenciálu, rozkvět ve smyslu
sebe-stvoření a v návaznosti na něj pak již nikdy nekončící sebe-uskutečňování a sebepřekonávání se.
V závěru práce pak otevírám otázku Nietzschovy motivace a záměru s vyšším člověkem
– proč by pro nás měl být tak důležitý? V čem je pro společnost nepostradatelný? Vyšší
člověk je mimo jiné hlavně pilířem rozvoje společnosti směrem k velikosti, je zdrojem
rovnováhy mezi člověkem nižším a vyšším, stejně tak je inspirací pro potenciální vyšší
jedince, a to primárně svou uměleckou tvorbou, dále jej považuji i za inspiraci pro člověka
nižšího. Vyšší člověk v rámci této práce není primárně „mostem k nadčlověku“, jak je možno
jej vykládat ze spisu Tak pravil Zarathustra - jako jakýsi prostředek k tomu, aby lidstvo
dospělo k překonání vlastního lidství směrem k nad-lidství. Naopak, vyšší člověk je v této
interpretaci mostem k člověku – je mostem k autenticitě člověka, a to jakéhokoliv člověka.
V tomto smyslu je i celek Nietzscheho díla, jakožto díla vyššího člověka, zdrojem inspirace a
výzvou k opravdovosti a hledání sebe samého – výzvou k ukončení způsobu života, který není
v souladu s námi samými. Nietzsche zde volá po souladu, rovnováze a objevení našeho
potenciálu, který je potřeba rozvinout! Pouze skrze poznání našich skutečných, nikoliv
naučených, potřeb a skrze jejich uspokojování a rozvíjení se, můžeme začít naplňovat to, co
skutečně jsme, ať už jsme v Nietzscheho smyslu lidmi vyššími nebo nižšími:
To je podobenství pro každého z nás: musíme organizovat chaos v sobě tím, že se
každý rozpomene na své pravé potře-by. Naše poctivost, náš zdatný a opravdový
charakter se už jednou musí vzepřít neustálému opakování, učení a napodobování;[…].
NU, s. 146.
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1

Charakteristika vyššího člověka

1.1 Vyšší člověk jakožto sjednocující figura
Nietzscheho dílo prolíná označení tohoto speciálního typu člověka, představitele „nové
morálky“. Jeho pojmenování se mnohdy liší, nejčastěji je nazýván právě „vyšší člověk“,1
„vznešený člověk“,2 „vznešená duše“,3 „svobodný duch“,4 méně se objevují také označení
„rozkvět lidského typu“,5 nebo „dravý člověk“.6 Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o
mnoho odlišných figur, které Nietzsche zmiňuje a nepředpokládá u nich jakoukoliv spojitost,
v tomto textu však chci předložit pozici, která zastává, že všechna tato pojmenování označují
jednu konkrétní figuru, a to vyššího člověka. Z výše zmíněných odkazů pro mě vyvstává, že
každé pojmenování, které Nietzsche používá pro vyššího člověka, odráží jeden aspekt jeho
mnohoznačné figury. Nietzsche je tak v jeho popisu velmi výmluvný a pokouší se čtenáři
osvětlit vyššího člověka ze všech možných stran. Nietzsche používá k popisu jeho osoby
slova „člověk“, „duch“, „duše“, „lidský typ“, co se týče jeho vlastností, tak nese popisy
„vyšší“, „vznešený“, „svobodný“, „dravý“, „silný“ a „celistvý“. K dokázání této pozice nám
pomůže citát z knihy Mimo dobro a zlo:
A zlomit silné jedince, nahlodat velké naděje, zpochybnit štěstí v kráse, ohnout vše
samostatné, mužné, dobyvatelské, panovačné, všechny instinkty, jež jsou vlastní
nejvyššímu a nejvydařenějšímu typu „člověk“, v nejistotu, v nouzi svědomí, v
sebeničení, ba celou lásku k pozemskosti a k panování nad zemí převrátit v nenávist
vůči zemi a všemu pozemskému — to si dala církev za úkol a musela si to dát za úkol,
až konečně v jejím hodnocení splynulo „odsvětštění“, „ztráta smyslovosti“ a „vyšší
člověk“ v jeden pocit. MDZ, 62, s. 63 - 64

Nietzsche zde zmiňuje hlavní znaky, které specifikují vyššího člověka: „silné jedince“
představující sílu přítomnou u vyššího člověka, „vše samostatné, mužné, dobyvatelské,
panovačné“, přičemž samostatnost je jednou z podstatných vlastností svobodného ducha,
dobyvačnost a panovačnost jsou přednostmi dravého člověka a silného člověka. Nietzsche
zmiňuje také „lásku k pozemskosti a k panování“, což evokuje právě vznešeného člověka či

1

MDZ, 26, s. 33; 30, s. 36; 228, s. 128; 256, s. 159; RV, Předmluva 60, s. 27; 2, s. 32; 40, s. 59; 177, s. 130; 297,
s. 158; 301, s. 160; 358, s. 209; Z, Výkřik úzkosti, s. 221; Kouzelník,s. 230; Nejohyzdnější člověk, s. 246; Uvítání,
s. 257; O vyšším člověku, s. 263.
2
GM I., 10, s. 27; I, 11, s. 28; MDZ, 260, s. 165; 261, s. 168; 287, s. 184; Z, O stromu na hoře, s. 38; O
vznešených, s. 105 – 106.
3
MDZ, 265, s. 173; 287, s. 187; RV, 381, s. 232.
4
GM I., 9, s. 25; III., 7, s. 86; III., 24, s. 124; MDZ 44, s. 45; 61, s. 61; 105, s. 70; 227, s. 126; 230, s. 132; RV,
23, s. 49; 180, s. 130; 343, s. 186; 347, s. 193; Z 83, 228, 246; LPL, 225, s. 139.
5
GM, Předmluva 6, s. 12
6
MDZ, 197, s. 91.

10

vznešenou duši, která „v sobě ctí mocného“,7 je plna moci, kterou má potřebu uplatňovat, a to
právě panováním, stejně tak jako láskou k pozemskosti. Také instinktivnost, kterou Nietzsche
popisuje, je hlavním znakem jak dravého, tak vznešeného člověka.8 Zdá se tedy, že vlastnosti,
které Nietzsche u jednotlivých pojmenování zmiňuje, se prolínají a odkazují jedna na druhou.
V celku Nietzschova díla se mi tudíž zdá být zřejmé, že se nabízí možnost existence pouze
jedné figury, která v sobě všechny tyto vlastnosti spojuje, přičemž tuto pozici v rámci textu
zastávám. Ovšem, ne v každém vyšším jedinci se každá jednotlivá vlastnost charakterizující
velikost vyskytne v maximální míře, pravděpodobnější je, že každý vyšší jedinec disponuje
určitou kombinací různě stupňovaných vlastností a tím je jedinečný a specifický. Ti jedinci,
kteří dosahují co nejvyššího stupně všech vlastností, jsou pak pro Nietzscheho ti
nejnadějnější, nejkřehčí a nejdůležitější. Pro ilustraci podobnosti jednotlivých pojmenování
uvedu pár příkladů z Nietzschovy tvorby, které mou pozici podporují:
Pro silné, nezávislé, k rozkazování připravené a předurčené, v nichž se ztělesnil
rozuma umění vládnoucí rasy, je náboženství jen dalším prostředkem, jak překonávat
odpor, aby bylo možno vládnout[…]. MDZ, 61, s. 61.
Neboť masy jsou v podstatě svolné k otroctví všeho druhu, za předpokladu, že vyšší
člověk nad nimi se jako vyšší, jako k rozkazování zrozený neustále legitimuje vznešenou formou! RV, 40, s. 59.
Proto došlo k tomu, že lze mezi lidmi nalézt jen málo vznešenosti: její známkou vždy
bude nemít strach ze sebe, neočekávat od sebe nic mrzkého, bez váhání se rozlétnout,
kam nás to pohání – nás svobodně zrozené ptáky! Ať přijdeme kamkoli, vždy kolem
nás bude svobodně a slunečně. RV, 294, s. 156.
[…]chuť a síla k sebeurčení, svoboda vůle, při níž by duch dal vale každé víře,
každému přání jistoty, neboť by už dosáhl umění držet se na lehkých lanech a
možnostech a tančit dokonce i nad propastmi. Takový duch by byl svobodným duchem
par excellence. RV, 347, s. 193.

Ať už jde o popis svobodného ducha, vyššího člověka, nebo těch „vládnoucích“ a
„vznešených“, popisuje Nietzsche stále tytéž atributy, které jeden na druhý navazují a jeden
bez druhého nedosahují svého plného uplatnění. V Nietzscheho podání k síle nutně patří
nezávislost, rozkazování a vláda, stejně, jako k vznešenosti nutně patří síla, sebeúcta,
nebojácnost a svoboda, ke svobodě pak svobodná vůle, nezávislost, atd. Jedna vlastnost nutně
vyžaduje jinou a ta odkazuje k další, společně tak utváří spletitou kombinaci několika
význačných vlastností, které jsou podstatou vyššího člověka a které budou stěžejní pro náš
výklad.
Nietzsche se v popisu tohoto speciálního člověka konkrétně zaměřuje na jeho
charakterové vlastnosti, schopnosti, popisuje jeho přístup k životu, k druhým lidem a k sobě
7
8

MDZ, 60, s. 63.
MDZ 191, s. 87.
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samému. Právě ze vztahu vyššího člověka k sobě samému můžeme odvodit mnohé o jeho
vztahu k druhým lidem a ke skutečnosti vůbec. Nietzscheho pojetí vyššího člověka se
mnohdy může jevit jako opak člověka nižšího. Z celku Nietzschova díla však jasně vyplývá,
že vyšší člověk není opakem člověka nižšího, nejsou dvěma stranami duálně utvářejícími
svět. Naopak i přesto, že se v mnohém liší, mají mnohé společné. Stále je spojuje aspekt
lidskosti, tudíž nutně oba mají nějaké hodnoty, které utváří jejich náhled na svět a nacházejí
v těchto hodnotách smysl a důvod vlastního bytí. Jsou si však nejen podobní, „oba typy patří
k sobě a vznikají z týchž příčin“.9 Nižší a vyšší člověk jsou dvěma prolínajícími se realitami,
závislá jedna na druhé.
Odlišný je nicméně vztah vyššího člověka k člověku poslednímu, který vznikl v určité
dějinné situaci, čímž se liší od člověka nižšího. Vznik posledního člověka byl podmíněn
historickým vývojem a jeho směřováním, zatímco vznik nižšího člověka je v Nietzscheho
myšlení daný, jinak řečeno, nižší člověk je specifický již od svého narození. Na rozdíl od něj
se poslední člověk v Nietzscheho díle jeví jako skutečný opak vyššího člověka, jako protiklad
většiny jeho vlastností. I přesto, že na první pohled se čtenáři může nižší člověk jevit jako
opak a protipól vyššího člověka, z našeho výkladu vyvstává, že je to ve skutečnosti člověk
poslední, kdo je pro Nietzscheho oním pravým protikladem vyššího člověka:
Promluvím jim o tom, co jest hodno největšího pohrdání: to však je poslední člověk. Z,
Zarathustrova předmluva: O nadčlověku a posledním člověku, s. 13.

Poslední člověk, na rozdíl od člověka nižšího, je pro Nietzscheho zdroj nejvyššího
pohrdání a jeho vliv na celek společnosti je ten nejškodlivější. Poslední člověk by se dal
charakterizovat jako jakýsi extrém všech vlastností a znaků člověka nižšího, zároveň je to
člověk, který vynalezl štěstí pro veškeré nižší lidi10 a který je nejnebezpečnější pro lidskou
budoucnost.11 Pro osvětlení povahy posledního člověka nám poslouží Nietzschova formulace
dopadu náboženství, jakožto příkladu konkrétního typu otrocké morálky, na člověka, jak ji
uvádí v díle Lidské, příliš lidské.12 Nietzsche uvádí tři typy lidí, jejichž typologizaci odvozuje
z jejich vztahu k náboženství. Prvním typem je člověk „silný a nezávislý“, který překoná
náboženství jakožto odpor, který se vůči němu staví: v našem výkladu vyšší člověk. Druhým
typem je člověk náboženstvím „ovládaný“, například asketa nebo puritán, který náboženství
používá jako „cestu k vyšší duchovnosti“. Tímto typem Nietzsche míní právě posledního
člověka, který je náboženstvím pohlcen a snaží se dosáhnout ideálu náboženské morálky,
9

MDZ, 200, s. 94.
Z, Zarathustrova předmluva: O nadčlověku a posledním člověku,s. 14.
11
Z, O starých a nových deskách, s. 195.
12
LPL, 133, s. 92 – 94.
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tudíž v sobě maximálně popírá vůli k životu a jakoukoliv individualitu. Třetím, posledním,
typem je „obyčejný člověk“, pro kterého je náboženství pouze prostředkem k tomu mít „mír
v srdci“ a být „spokojen s vlastním stavem“, který je pro Nietzscheho ve skutečnosti velmi
ubohý. Obyčejný člověk je v tomto smyslu člověk nižší, který následuje obecnou morálku,
zároveň však nikdy nedosahuje maxima jejích požadavků – stále v něm totiž existují určité
znaky individuality, nenaplňuje tudíž náboženský ideál. Na rozdíl od něj, poslední člověk je
nejvyšším možným uskutečněním tohoto „ideálu“, individualita je v něm popřena v nejvyšším
měřítku a je tak jakýmsi vzorem pro nižšího člověka – je maximou jeho ideálu, jeho morálky
a hodnot.
Hle, dobří a spravedliví! Koho nenávidí nejvíce? Toho, kdo jejich desky hodnot láme a
zláme: zločince: - to však je ten, kdo tvoří. Z, Zarathustrova předmluva: O nadčlověku
a posledním člověku, s. 18.
„My vynalezli štěstí,“ říkají poslední lidé a mžourají. Z, Zarathustrova předmluva: O
nadčlověku a posledním člověku, s. 14.
Opustili kraje, kde bylo tvrdo žít: neboť potřebují tepla. Ještě milují souseda a trou se o
něj: neboť potřebují tepla. Z, Zarathustrova předmluva: O nadčlověku a posledním
člověku, s. 14.

Pro posledního člověka je naopak největším nebezpečím člověk vyšší, ten, který tvoří a
tudíž nabourává jeho program založený na poslušném dodržování hodnot daných
náboženstvím. Oba typy tak stojí naproti sobě, duálně reprezentující dva opačné póly. Tato
dualita však neexistovala vždy, jak bylo řečeno, vznikla v dějinné situaci, kterou Nietzsche
odkazuje na rozšíření křesťanství a křesťanských hodnot. Jejich vrcholem je poslední člověk –
asketa, který představuje „pravého věřícího“.
Ze vztahu vyššího, nižšího a posledního člověka lze vyvodit určitou posloupnost a
stupňovitost těchto typů. Jakožto nejvíce opovrhovaný a škodlivý se jeví poslední člověk,
méně škodlivý, pro rovnováhu ve společnosti nezbytný, je nižší člověk a jako „výše
postavený“ pak vyšší člověk, který je pro společnost také nezbytný, primárně velmi příznivý a
v Nietzscheho měřítku nenahraditelný: jedině on má totiž potenciál dosažení vyššího stupně,
který sám představuje. Důležité je však v tuto chvíli zmínit, že výše zmíněná typologie je
jakýmsi ideálem, který každého jedince zařadí do určité skupiny: jakoby existovali vyšší lidé,
nižší lidé a specifičtí lidé poslední. V realitě však Nietzsche rozhodně nenachází u každého
člověka takto jasné rozlišení, jeho typologie je spíše jakýmsi obrazem, který vede čtenáře
k náhledu velmi komplikované a také proměnlivé situace. Nietzschem jasně daná „dualita“
vyššího a nižšího člověka odkazuje spíše k podstatě a jádru různorodosti celé situace a slouží
k rozlišení hlavních znaků určitých skupin. Společnost je v Nietzscheho podání spíše směsicí
lidí, ve kterých se kombinují znaky vyššího člověka i nižšího člověka, ty bychom mohli
13

nazvat tzv. střední skupinou, jasně nevyhraněnou.13 Nietzsche sám takovou skupinu ve svých
dílech nezmiňuje, z jeho výkladu však vyplývá, že musí nutně existovat. V téměř každém
jedinci je totiž dosažen určitý, i když třeba minimální, stupeň síly, individuality, tvořivosti,
atd. čili i nižší člověk disponuje určitými znaky vyššího člověka, nicméně nikdy v takové
míře jako člověk vyšší. Na rozdíl od něj, vyšší člověk podle Nietzscheho nedisponuje
žádnými (případně minimálními) specifickými znaky nižšího člověka, naopak je plným a
ideálním reprezentantem všech svých atributů.
Velmi specifická role vyššího člověka se odhaluje vzhledem k jeho vztahu k nadčlověku,
vrcholu Nietzschovy tvorby ve spisu Tak pravil Zarathustra. Jak se dozvídáme od
Zarathustry:
Mé vzdechy seděly na všech lidských hrobech a nemohly již vstát; mé vzdechy a
otázky kuňkaly ardou-sily a hlodaly a lkaly nocí a dnem: „Ach, člověk se věčně
navrací! Malý člověk se věčně navrací!“ - Oba jsem jednou uviděl nahé, největšího
člověka i nejmenšího člověka: příliš podobni si byli - příliš lidský byl i člověk
nejvyšší! Příliš malý i největší! - to byla má omrzelost člověkem! Z, Uzdravující se, s.
201.

Zarathustra vyjadřuje omrzení člověkem, omrzení lidským, omrzení malostí, která
nakazila velikost. V tomto kontextu volá po překonání lidského, volá po nadčlověku jako cíli
a smyslu dějin. V jakém smyslu tedy chápat vyššího člověka, když v závěru Nietzschovy
tvorby se zdá, že to, o co zde usiluje, ve skutečnosti není primárně vyšší člověk, ale spíše
vyšší člověk jakožto prostředek k dosažení nadčlověka. Je vyšší člověk skutečně pouze
prostředkem, přechodovou fází? Je něčím nedostatečným pro Nietzscheho ideál velikosti?
Prozatím tuto otázku necháme otevřenou, v každém případě její osvětlení bude nasnadě
v závěru této práce, kdy již bude jasnější charakter a význam samotného vyššího člověka a
kdy se odhalí také figura nadčlověka, a to ve smyslu ideje pro vyššího člověka. V každém
případě figura nadčlověka dokončuje škálu typologie osobností v Nietzschově podání,
ilustrativně by šlo stupňovat tyto jedince například podle toho, do jaké míry u nich dochází
k realizaci velikosti, a to vzestupně od poslední člověka, přes nižšího člověka, vyššího
člověka až k samotnému vrcholu: maximální velikosti u nadčlověka. V této souvislosti bude
nutné v rámci této práce postupně objasnit z jakého důvodu je taková typologie potřeba –
k čemu vlastně Nietzschemu slouží? Jaký je zde záměr Nietzschova programu a představení
nadčlověka ve vztahu k člověku vyššímu? To se v závěru ukáže jako stěžejní bod našeho
zkoumání, a to ve smyslu symbolického pojetí nadčlověka.

13

MDZ, 260, s. 165.
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Nicméně jak vidíme, existuje v Nietzscheho díle jakési měřítko hodnocení, které určuje,
kdo je jaký typ a jaká je jeho role ve společnosti. Dále pak můžeme rozpoznat speciální roli
vyššího člověka, který má ve společnosti nenahraditelnou úlohu, a to opět vzhledem k tomuto
určitému měřítku hodnocení. Co je pro Nietzscheho tímto meřítkem? A jak reálně poslední
člověk ohrožuje existenci vyššího člověka a budoucnost člověka vůbec? K zodpovězení
těchto otázek bude nejdříve třeba, abychom ujasnili, jak Nietzsche čtenáři předkládá a
popisuje vyššího člověka, poté budeme teprve moci vyvozovat jeho pozici v rámci celku.

1.2 Charakter vyššího člověka
Nyní se tedy zaměříme na konkrétní znaky vyššího člověka, a to, jak se staví k životu,
což je zásadní pro jakoukoliv další interpretaci. Vyplyne nám pak také jasněji jeho vztah
v člověku nižšímu a jejich vzájemné postavení v rámci světa. Z Nietzscheho děl se
dozvídáme, že jedním z hlavních znaků vyššího člověka je jeho velikost,14 on sám je součástí
velikosti, podílí se na ní a skrze vlastní tvorbu velikost i produkuje. Vyšší člověk sám svou
podstatou představuje velikost, zároveň ale také velikost činí, tvoří. Co ale představuje
podstatu tohoto abstraktního pojmu velikosti? Samotné téma velikosti je u Nietzscheho velmi
časté, vyvstává ve srovnání s malostí, nízkostí, slabostí, které pro Nietzscheho reprezentuje
současná morálka a „dobový vkus a dobová ctnost“, které „oslabují a zřeďují vůli“15 - tak se
vyznačuje současná doba, právě slabost vůle je pro ni charakteristickým znakem. Jako opak se
tím pádem jeví velikost a síla vůle vyššího člověka, který není v souladu s morálkou
současnosti, žije v něm „síla vůle, tvrdost a odhodlanost k dlouhodobým rozhodnutím“.16
Právě tyto vlastnosti podle Nietzscheho v rámci dějin vedly k velikosti, k velkým činům,
objevům a dílům, bez nich člověk nikdy nic „velkého“ nedokázal, nevytvořil, nutně tudíž
disponuje silnou vůlí. Tou ale mnohdy disponuje i člověk nižší, jak dále uvidíme - co dalšího
tedy, kromě silné vůle a odhodlanosti, představuje vyšší člověk? Čím konkrétně se odlišuje od
člověka nižšího? A co je tím, čím se vyšší člověk podílí na „velikosti“?
1.2.1

Vznešenost a síla

Jedním z nejčastějších atributů vyššího člověk je jeho vznešenost a s ní spojená síla,
které čerpá mimo jiné z víry v sebe sama, z úcty k sobě, jak Nietzsche popisuje v díle Mimo
dobro a zlo:
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MDZ, 212, s. 113.
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Co je vznešené? Co nám dnes ještě znamená slůvko „vznešený“? Čím se prozrazuje,
podle čeho se pozná vznešený člověk dnes, kdy vše olovnatě zastiňuje a
zneprůhledňuje těžce zachmuřené nebe nastupující vlády luzy? — Neprokazuje ho
jednání — jednání je vždy mnohoznačné, vždy nevyzpytatelné; nejsou to ani „díla“.
[…] Nejsou to díla, je to víra, jež zde rozhoduje, jež zde stanoví postavení v hierarchii,
abychom opět sáhli k staré náboženské formuli v novém a hlubším významu: jakási
základní jistota, kterou má vznešená duše o sobě, něco, co se nedá hledat, najít, a
možná ani ztratit. — Vznešená duše má k sobě úctu. MDZ, 287, s. 184.

Nejde tedy, jak by se dalo předpokládat, o vznešenost zděděnou, rodovou, ale o
vznešenost duše, konkrétní osoby, vznešenost, jež je jí podstatou. Stejně tak síla, která je
vlastní vyššímu člověku, není primárně silou fyzickou, ale opět silou duševní, vnitřní,
nezcizitelnou, jelikož on a další vyšší lidé „pevně spočívají sami v sobě“.17 Díky tomu, že
vyšší člověk věří sám v sebe, nepotřebuje, aby v něj věřil někdo další.
K věcem, které vznešený člověk chápe asi nejhůř, patří ješitnost: bude v pokušení
popírat ji ještě i tam, kde se jiný druh člověka domnívá, že ji drží oběma rukama. Je
pro něj problém představit si bytosti, které se snaží vzbudit o sobě dobré mínění, jež
samy nemají — a tedy si je také „nezaslouží“ —, a které přesto v toto dobré mínění
posléze samy věří. MDZ, 261, s. 168.

Jak můžeme číst, vyššímu člověku je cizí ješitnost, dokonce ji nechápe a vnímá jako
neúctu k sobě, nevkus či jako nerozum.18 Vyšší člověk totiž nepotřebuje zvyšovat vlastní
hodnotu pochvalami jiných lidí, stejně tak se ho nedotkne ponížení od jiného člověka. Nalézá
hodnotu sám v sobě a není proto závislý na hodnocení od nikoho jiného, než je on sám,
jelikož „on žije každé chvále vzdálen, On shora jest!“19 Je v tomto smyslu osvobozen od
druhých lidí, nenachází sebe sama skrze druhé, ale pouze skrze sebe sama.
Vnitřní síla, kterou v sobě vyšší člověka má, představuje také moc, díky které může
vyšší člověk jednat. Celková síla ho budí k činu, nikoliv k pasivitě. Vznešený člověk je totiž
silný, odvážný a vznešený,20 často také aktivní, silný, spontánní, agresivní.21 Sílu, aktivitu a
moc, kterou vznešený člověk disponuje, by však nemohl plně využít, pokud by postrádal
sjednocující prvek, jenž by nastolil těmto vlastnostem řád. Silná vůle je tímto sjednotitelem, je
předností vyššího člověka a díky ní může svůj potenciál co nejlépe využít či dokonce
stupňovat. V rámci života je tak sám k sobě přísný, má sebeovládání22 a sebeúctu,23 je
soběstačný a odhodlaný.24 Jak vidíme, Nietzsche osvětluje obraz vyššího, vznešeného člověka
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z velké části skrze jeho vztah k sobě samému, přičemž tento vztah je pro něj zásadní. Vyšší
člověk má k sobě pozitivní vztah, váží si sám sebe, věří v sebe, zároveň sám sobě nepodléhá,
kontroluje se. Nietzsche v této souvislosti popisuje odlišný přístup lidí nižšího typu, tzv. slabé
charaktery podle něj „nemají sebe samy v moci“,25 na rozdíl od vyššího člověka, který plně a
jako pán užívá své vlastní vůle, a to jak v rámci vnějšího světa, tak k vedení sebe sama. Vyšší
člověk je „pán svých ctností“,26 který „v sobě ctí mocného, a také toho, kdo má moc sám nad
sebou“.27
Aspekt síly je stěžejním jevem, který zabarvuje veškeré bytí vyššího člověka, zároveň i
jeho charakterové vlastnosti - přísnost, agresivitu, dravost, stejně jako tvořivost, sebekontrolu,
nebo kladný vztah k sobě. V tomto smyslu je důležité zmínit, že síla, kterou se vyšší člověk
vyznačuje a která protkává každý jeho čin, není silou, o kterou by se jakkoliv musel snažit či
si ji udržovat. Tato síla je hlavním atributem jeho osobnosti a nutným vyjádřením toho, co
vyšší člověk je. Pokud vyšší člověk není v souladu se silou a neprojevuje se ve světle síly,
popírá tak sebe sama:
Požadovat od síly, aby se neprojevovala jako síla, aby nebyla vůlí přemáhat, vůlí
porážet, vůlí panovat, žízní po nepřátelích a odporu a triumfech, je stejně pošetilé jako
žádat od slabosti, aby se projevovala jako síla. GM I., 13, s. 32.
1.2.2

Kreativní morálka vyššího člověka

Vyšší člověk je významný v tom, že je tvořivý, a to vlastním a jedinečným způsobem.
Tvoří vlastní hodnoty, názory, činí velká rozhodnutí, dosahuje velkých úspěchů, je tvořivým
umělcem. Tím vším představuje tzv. vysokou kulturu, která je protikladem kultury nízké,
netvořivé kultury nižšího člověka. Kultura je v tomto smyslu úzce spojena s morálkou,
přičemž je určitou částí morálky v Nietzcheho slova smyslu, tedy částí určitého způsobu
vztahování se ke světu. Právě tvořivost je zde hlavním znakem vysoké kultury a i morálky
vyššího člověka.
Vznešený druh lidí cítí sebe jako toho, kdo určuje hodnoty, nemá zapotřebí nechat se
schvalovat, soudí „co je škodlivé mně, to je škodlivé o sobě“, chápe sebe jako to, co
vůbec teprve propůjčuje věcem čest, je tím, kdo hodnoty tvoří. Vše, co u sebe zná, ctí:
taková morálka je oslavou sebe sama. MDZ, 260, s. 165.

Tvořivost je klíčem vyššího člověka k samostatnosti, nezávislosti a tím pádem i síle.
Tvořivý člověk není podřízený morálce, která by mu předkládala řešení jednotlivých situací
v životě, místo toho si tvoří vlastní morálku a v jednotlivých situacích se chová instinktivně,
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právě pudy a instinkty jsou tím, co u vyššího člověka v jednání mnohdy převládá nad
rozumem.28 Vyšší člověk má vlastní hodnotový systém, zároveň si je ale vědom toho, že věci,
jimž přikládá hodnotu, jsou samy o sobě bezhodnotové.29 Právě vědomí bez-hodnoty věcí
okolo nás umožňuje vyššímu člověku chápat mnohoznačnost světa a způsobu jeho
uchopování. Chápe totiž, že hodnotu, kterou věci mají, jim přikládá člověk a tím je činí pro
něj hodnotné a uchopitelné, nikoliv však hodnotné univerzálně. Tím se vyšší člověk vymezuje
vůči dosavadní morálce, která vnímá hodnoty jako obecně dané, hodnoty, jež mají hodnotu
samy o sobě a v sobě. Vyšší člověk si je vědom tohoto rozdílu – je si vědom toho, že sám bezhodnotovým věcem propůjčuje pro něj platnou hodnotu. V rámci toho si však hledá vlastní
cestu, volí individuální přístup ke skutečnosti a skrze ten se realizuje. Na příkladu hodnot nám
krystalizuje hlavní rozdíl mezi morálkou dosavadní, stádní, jejímž hlavním rysem je obecnost
a danost, a morálkou individuální, která představuje jedinečnost a morální svobodu.
Je totiž sobectví pociťovat svůj soud jako všeobecný zákon; a je to zaslepené,
malicherné a nenáročné sobectví, neboť prozrazuje, že jsi ještě neodhalil sám sebe,
nevytvořil sám sobě žádný vlastní, nejvlastnější ideál:- ten by totiž nikdy nemohl být
ideálem někoho jiného, natož pak všech, všech! RV, 335, s. 177 – 178.

Stádem a udržovatelem tzv. otrocké morálky (vyžadující hodnoty jako obecně a samy o
sobě platné) je v Nietzscheho vidění nízký typ člověka, člověk podřízený, nesamostatný.
Vyšší člověk je naopak tvořitelem morálky individuální, je samostatným tvůrcem vlastních
hodnot, jak Nietzsche píše, je dárcem hodnot:30
Právě my, kdo myslíme a pociťujeme, ve skutečnosti neustále tvoříme něco, co zde
ještě není: celý ten věčně rostoucí svět hodnocení, barev, závaží, perspektiv, hierarchií,
přitakání a popírání.[…]
Cokoli má v nynějším světě hodnotu, nemá ji samo o sobě, ze své přirozenosti, příroda je vždy bez hodnoty: - nýbrž hodnota byla kdysi těmto věcem dána, darována a
my jsme byli dárci! Teprve my jsme stvořili svět, který se člověka týká. RV, 301, s.
160.

Jaká je ale konkrétní morálka vyššího člověka? Co je jejím obsahem? Zdá se, že
Nietzsche neudává žádný příklad konkrétního „ideálního“ obsahu morálky vyššího člověka.
Žádný takový totiž ani neexistuje. To, co činí vznešenou morálku vznešenou, je právě to, že
byla stvořena individuálním jedincem. Je produktem tvorby, nikoliv podřízení. Na konkrétním
obsahu takové morálky, zdá se, Nietzschemu již nezáleží, nezabývá se jím. To, co je na ní
podstatné, jsou její formální znaky, kterými sama sebe prokazuje.
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Hlavními formálními znaky takové morálky jsou její jedinečnost, síla a překonávání
odporu, přičemž nestačí, pokud morálka splňuje pouze část z těchto znaků. Například
jedinečná morálka, která je však slabá a neschopná překonávání překážek, není pro
Nietzscheho morálkou vyššího člověka, jelikož jeho morálka odráží jeho samotného. Nemůže
tudíž být stádní, slabá ani nečinná. Právě kombinace a jednota jedinečnosti, síly a překonání
odporu utváří vyšší morálku jako celek. Jedinečná tato morálka musí nutně být, jelikož je
stvořená jedinečným jedincem s vlastními, nikoliv přejatými hodnotami. Její tvůrce, vyšší
člověk, disponuje vnitřní silou a ta je také ukazatelem směru jeho morálky. Je to morálka
silného a odvážného jedince, nikoliv slabého a ubohého, nutně v sobě tudíž obsahuje sílu
svého tvůrce. Třetím stěžejním znakem vznešené morálky, zároveň také předpokladem dvou
předchozích znaků, je překonávání odporu, skrze které se vyšší člověk plně realizuje.
Přirozeností vyššího člověka je cyklické a aktivní překonávání odporu, po kterém následuje
vítězství nad odporem a další cyklus překonáváním jiného odporu. Právě v tomto překonávání
naplňuje vyšší člověk svou podstatu, a to vůli k moci. Je to právě vůle k moci, která v člověku
sebe sama přemáhá:
Jen kde je život, je také vůle: nikoli však vůle k životu, nýbrž - tak já tě tomu učím vůle k moci! - Mnoho věcí je u žijících hodnoceno výše než život sám; než z
hodnocení samého mluví - vůle k moci!" - Tak mne kdysi poučoval život: a z toho vám
ještě, vy nejmoudřejší, rozluštím hádanku vašeho srdce. Věru, pravím vám: Dobro a
zlo, jež by bylo nepomíjející - toho není! Samo ze sebe se vždy bude znova přemáhati.
Z, O přemáhání sebe samého, s. 104.

Důležitým

rysem

získávání

převahy

nad

odporem

je

jeho

nesplnitelnost,

neuspokojitelnost – proces překonávání pro vyššího člověka nikdy nekončí. Jakmile vyšší
člověk překoná konkrétní odpor, nutně potřebuje další zdroj odporu, na kterém by se mohl
realizovat. Jak Nietzsche píše v Genealogii morálky: „vůle potřebuje cíl, - a raději bude chtít i
nic, než aby vůbec nechtěla“.31 Vůle je tak věčně chtivá, její realizace probíhá právě v činnosti
překonávání, nikoliv v dosažení cíle překonání. Cíl je ale pro vůli stálým motivem, který ji
vede na cestě překonávání, je tím, k čemu směřuje. Obsah cíle se u jednotlivých osob
vzhledem k jejich individualitě samozřejmě liší. Pro Nietzscheho však není zásadní obsah cíle
či obsah odporu, o který jedinec usiluje, ale právě a pouze to, že usiluje, že realizuje svou sílu
a chtivost vůle. Pouze skrze proces získávání moci nad předmětem odporu je totiž nepřetržitě
znovu-uznávána vznešenost a vysoká kultura, kterou vyšší člověk představuje. V cyklickém
překonávání se uskutečňuje tvořivost a síla vyššího člověka. Může se ale stát, že vyššímu
člověku bude scházet odpor k překonání, to ho však nezastaví - vytvoří si odpor sám, čímž
31
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předejde vlastnímu zániku a upadnutí do pasivity. Začne vytvářet odpor proti všemu
strnulému, neproměnlivému: postaví se proti všemu „navyklému, tradičnímu a uctívanému“32
a právě tím napomůže rozkvětu sebe sama a zároveň vyšší kultury jako celku.
Každý dnes ví, že schopnost snést odpor je známkou vysoké kultury. Někteří dokonce
vědí, že vyšší člověk odpor vůči sobě vyžaduje a vyvolává, aby se mu ukázala jeho
vlastní, dosud neznámá nespravedlnost. RV, 297, s. 158.

Představitel vysoké kultury se nepřizpůsobuje zaběhlému a uznávanému systému
hodnot, staví se proti němu a prosazuje hodnoty vlastní, čímž vyvolá odpor k překonání a
umožňuje uskutečňování vlastní vůle k moci.
Vůle k moci je jevem, který spojuje vyššího a nižšího člověka, je podstatou obou typů,
stejně, jako je podstatou všeho živého, jak Nietzsche píše: „Tento svět je vůlí k moci – a pak
už nic. A také vy sami jste jenom vůlí k moci a pak už nic.“33 Skrze člověka se tak vůle k
moci uskutečňuje a překonává odpor, a to různými způsoby v závislosti na typu člověka, který
ji vykonává. Jak toto překonání odporu probíhá? Obecně jej lze popsat jako cesta za cílem
provázená překážkami, které však jedinec určitým způsobem přemůže – ať už odstraní (reálně
či symbolicky), vyhraje nad nimi v „boji“, strategicky obelstí, přechytračí, atp., může jít jak o
mentální, tak o fyzické vítězství, v tomto smyslu Nietzsche není konkrétní. Nicméně každým
překonáním odporu se vůle k moci posiluje a dosahuje vyšší úrovně, je mocnější a připravená
pro silnější odpor. U jednotlivých typů lidí se realizace vůle k moci liší právě způsobem
překonávání. U nižšího typu člověka se vůle k moci realizuje v souladu s morálkou, které je
tento člověk podřízen. Nietzsche velmi často uvádí jako příklad uskutečnění vůle k moci
nižšího člověka (resp. posledního) asketického člověka. Asketa, který stejně jako každý
člověk nutně potřebuje realizovat vlastní vůli k moci, ale zároveň je svázán hodnotami, s
kterými se ztotožnil, nenachází tudíž předmět k překonání, pohlcení, zvítězení. Jediný
předmět, na kterém schopen je realizovat se, je on sám, na sobě samém tak popírá život a tím
uplatňuje svou moc. Sám sebe proto tyranizuje, bojuje proti vlastní přirozenosti a díky tomuto
boji v něm vůle k moci má svůj předmět a je realizována.34 Nietzsche tento způsob realizace
považuje za velmi nízký a jednoduchý: daný jedinec se podřídí již utvořené morálce a pouze
naplňuje její požadavky, je tak ve stavu pohodlném, neměnném, poslušném. Je mu řečeno, jak
svět hodnotit a jak v něm jednat, nikdy proto nedojde k vlastnímu náhledu na svět a vlastnímu
způsobu realizace.35 Naopak u vyššího člověka se vůle k moci realizuje v souladu se silou a

32

RV, 297, s. 158.
DA, s. 124.
34
LPL, 137, s. 95 – 96.
35
LPL, 139, s. 97.
33

20

kreativitou, složkami které jsou vyššímu člověku bytostně vlastní a jsou tudíž přítomné při
jeho sebe-uskutečňování. Nietzsche uvádí konkrétní příklady historických osob, u kterých
můžeme nalézt znaky síly a kreativity spolu s nekončícím překonáváním odporu. Jako takový
se jeví Alkibiadés, Caesar,36 Leonardo da Vinci,37 Beethoven,38 Goethe,39 „dravý člověk“
CesareBorgia,40 Napoleon,41 či sám Nietzsche. Vyšší člověk se může realizovat v mnoha
oblastech a směrech, ať už v umění, politice, vládě či jakékoliv jiné oblasti. Charakterizuje ho
i to, že má mnoho zájmů, mnoho oblastí, jimž se věnuje a rozvíjí se v nich, je člověkem
hledajícím, tázajícím. Není však ve změti těchto zájmů a myšlenek roztříštěn, má směr, cíl a
jistotu v sobě samém. Je rozhodný a činný.
[…] právě to se má nazývat velikostí: umět být právě tak mnohostranný jako celistvý,
právě tak širý jako plný. MDZ, 212, s. 114.

Mnohost a svoboda obsahu spojená jednotou formy je význačným znakem vyššího
člověka. Je vnitřně svobodný, svou svobodu ale uskutečňuje v rámci hlavních pilířů vysoké
morálky: síly, jedinečnosti a překonávání překážek, které ho vedou v rámci jeho vlastní
svobody. Tyto tři pilíře vyplňuje jev tvořivosti, kterou vyšší člověk uplatňuje v celkovém
způsobu života a vztahování se k němu, tvořivost mu umožňuje být životem naplněn - ať už
zájmy, názory, myšlenkami, činy, nebo díly. Vyšší člověk je pln života, přičemž tato plnost je
mu zdrojem jak radosti, tak utrpení - je mu zdrojem života v jeho mnohosti a nejistotě.
Přesto má k životu kladný vztah, nepopírá ho jako člověk asketický, ani po druhých nepřejímá
způsob, jak se k životu vztahovat. Vyšší člověk život a vůli k moci naplňuje tvořivě a
jedinečně.
1.2.3

Exkurz o křehkosti vyššího člověka

V tuto chvíli mírně odbočíme v deskriptivní části charakteru vyššího člověka a
dostaneme se k bližší interpretaci konkrétní vlastnosti vyššího člověka, a to křehkosti,
přičemž poté se vrátíme opět do části deskriptivní. Tento exkurz je nezbytný v rámci
návaznosti a smysluplnosti pozice našeho dalšího výkladu, zároveň nepřímo otevírá hlavní
téma této diplomové práce.
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Přesto, že vyšší člověk ztělesňuje vnitřní sílu, je zároveň velmi křehký, stejně, jako jsou
křehké podmínky jeho rozkvětu.42 Z toho důvodu není vyšší člověk velmi častý, naopak je
spíše „vzácnou výjimkou“.43 Čím větší velikost v sobě člověk nese, tím se dokonce snižuje
šance jeho rozkvětu, tím křehčí je:
[…]čím vyššího druhu je typus, jejž člověk představuje, tím více ještě stoupá
nepravděpodobnost, že by se vydařil: náhoda, zákon nesmyslu v celkovém hospodaření
lidstva projevuje své ničivé účinky nejhrozněji na vyšších lidech, jejichž životní
podmínky jsou křehké, komplikované a jen těžce vypočitatelné […]. MDZ, 62, s. 63.

Podmínky, ve kterých potenciální vyšší člověk vyrůstá, tak nepřispívají k jeho realizaci,
naopak ji velmi znesnadňují, jelikož on sám je ztělesněním potenciálního odporu vůči
výlučnosti hodnot obecné morálky. V rámci Nietzscheho děl ale není úplně zřejmé, kdo je či
kdo může být potenciálním vyšším člověkem a proti komu se tudíž dosavadní morálka staví.
Jsou to snad pouze konkrétní obdaření jedinci, kteří disponují potenciálem síly a tvořivosti?
Od narození čímsi vyšší a vznešenější lidé? To je jedna z možných interpretací, nabízí se ale
také možnost dalšího výkladu, a to, že každý člověk je potenciálním vyšším jedincem.
V rámci takového výkladu by zrnko potenciálu k vznešenosti mohl mít v sobě každý typ
člověka, v závislosti na podmínkách jeho rozvoje by pak buď nedospěl k rozkvětu, stal by se
nižším typem či by rozkvetl a realizoval svůj potenciál jako vyšší člověk. V již jednou
citovaném odstavci z Mimo dobro a zlo Nietzsche píše, že náboženství „typus ‚člověk‘ držela
na nižším stupni“44 - nevztahuje se zde ke konkrétnímu typu člověka, ale k typu „člověk“. Je
tedy možné, že obecná morálka udržovala člověka na nižší úrovni, nikoliv pouze ponižovala
nerealizovaného vyššího člověka na úroveň nižší.
Vyvstává tak možnost, že by se vyšším člověkem při vhodných podmínkách mohl stát
každý, je však v rámci Nietzschova výkladu udržitelná? Taková teze by mohla být v rozporu
s myšlenkou nerovnosti, kterou Nietzsche popisuje u lidského druhu - v rozporu s tím, že to,
co umožní vyššímu člověku stát se vyšším člověkem, je něco, co ho činí vyšším nad
člověkem, který se vyšším nestane (nad člověkem nižším): něco, co má vyšší člověk navíc.
Tak se jeví třetí možnost interpretace původu vyššího člověka, existovalo by pak něco, co
vyššího člověka povyšuje nad člověka nižšího a co mu zároveň napomáhá k tomu vyšším
člověkem se stát, i přesto, že zrnko potenciálu v sobě mají oba. Není však úplně jasné, co by
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touto odlišující vlastností či jevem bylo, nicméně by to bylo základem nerovnosti všech typů
lidí a odlišovalo by vyššího člověka od nižšího již od narození.
Postuluje se nám tak několik možných řešení této situace: a) vyšší člověk se rodí
s potenciálem vyššího člověka (buď jej naplní, nebo ne), zatímco nižší člověk se rodí bez
tohoto potenciálu, b) každý člověk se rodí s potenciálem stát se vyšším člověkem, v závislosti
na podmínkách jeho rozkvětu, v závislosti na době v níže se narodí a v závislosti na náhodě
ale rozkvete k ideálu vyššího člověka pouze malá část z nich, zbytek se stane nižším
člověkem, c) každý člověk se rodí s potenciálem stát se vyšším člověkem, ale jen malá část
z nich má něco navíc (schopnost, sílu, odlišnost), jenž jim umožní skutečně se vyšším
člověkem stát a čímž se odlišují od potenciálně vyšších jedinců, kteří se nerealizují a stanou
se nižšími typy.
Jak vidíme, ve vyšším člověku (či člověku vůbec) se spojují dva rozporné aspekty:
křehkost a síla. Zdá se však, že nikdy nejsou oba plně přítomné, ale jeden se proměňuje
v druhý. Zmíněná křehkost je přítomná pouze u člověka s potenciálem stát se vyšším
člověkem, nikoliv u již realizovaného vyššího člověka. U potenciálně vyššího člověka
křehkost představuje jak křehkost podmínek jeho rozkvětu, tak křehkost jeho samého. Je
v něm sice přítomná dřímající budoucí síla, zároveň je ale potenciální vyšší člověk velmi
křehký a citlivý. Vzhledem k tomu má tendenci přijímat a být silně ovlivněn hodnotami,
kterým je od malička učen. Vnější tlak morálních hodnot spolu s křehkostí samotného
potenciálně vyššího člověka vedou k tomu, že tento člověk velmi často přijme obecnou
morálku a nedojde svého rozkvětu. Nedojde k naplnění svého potenciálu, místo toho zůstane
plně oddaný obecné morálce. Leiter dokonce píše, že neuskutečněný vyšší člověk, který
přijme obecnou morálku, ji bude plně následovat a naplňovat poctivěji a nadšeněji než
kdokoliv jiný45 - jakmile ji totiž přijme za svou, bude ji vykonávat co nejlépe. Pokud ale, ať
už vlivem náhody, podmínek, či speciální síly tohoto člověka, potenciální vyšší člověk
rozkvete, stává se již navždy sám v sobě silným, jeho síla převáží dosavadní křehkost.
Křehkost, která dosud znejišťovala možnost jeho rozkvětu, již není přítomná - on už totiž
rozkvetl, proběhlo dovršení jeho podstaty, které už nelze zvrátit.
Téma křehkosti je velmi významné pro náš výklad, jelikož nastiňuje dvojznačnou
povahu vyššího člověka, spojují se v něm křehkost se sílou. Zároveň ukazuje stěžejní roli
obecné morálky v potlačení vyššího člověka a to, proč je pro tuto morálku vyšší člověk
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nebezpečím. Obecná morálka, která se považuje za pravdu o sobě, nemůže nikdy přijmout
jedince, který má vlastní „pravdu“, či dokonce morálku vnímá jako pouze jednu z mnoha
náhledů na skutečnost. Nastoluje tak podmínky, ve kterých vyšší člověk těžko přežívá. Je
dokonce nebezpečí, že tento člověk úplně vyhyne, že již nenastanou podmínky umožňující
rozkvět. Co jsou ale tyto podmínky, které podporují realizaci vyššího člověka? Co mu
napomáhá k tomu dojít rozkvětu, co ho k tomu motivuje? Jak je možné, že dosud nevyhynul, i
přesto, že nadvláda obecné morálky stále trvá? To bude v další části textu jedním z hlavních
předmětů našeho zkoumání.
1.2.4

Úspěchy a díla

Dalším znakem vyššího člověka, nikoliv již charakterovým, jsou velká díla, dosažení
velkého úspěchu. Díla, která vyšší člověk tvoří, nejsou však znakem vyššího člověka ve
smyslu předpokladu jeho velikosti. V již jednou citované pasáži z Mimo dobro a zlo Nietzsche
píše o vyšším člověku:
Neprokazuje ho jednání — jednání je vždy mnohoznačné, vždy nevyzpytatelné; nejsou
to ani „díla“. Najdeme dnes mezi umělci a učenci dost takových, kteří svými díly
prozrazují, že je pohání hluboká touha po vznešeném: leč právě tato potřeba
vznešenosti se zásadně liší od potřeb vznešené duše samé, je přímo výmluvným a
nebezpečným příznakem nedostatku vznešenosti duše. Nejsou to díla, je to víra, jež zde
rozhoduje, jež zde stanoví postavení v hierarchii […]. MDZ, 287, s. 184.

Nejsou to tedy díla, ani činy, co činí vyššího člověka vyšším. I nižší typ člověka je
schopen vytvořit velké dílo, ať už umělecké, válečné nebo ideologické. Například křesťanství
bylo podle Nietzscheho v rámci historie lidstva velkým úspěchem, ovlivnilo životy lidí a
směřování dějin na mnoho staletí dopředu - v tom smyslu mu Nietzsche přiznává úspěch,
jelikož zvítězilo a dosáhlo toho, co chtělo. Nepřiznává mu však velikost, naopak jej označuje
za člověka zmenšujícího a jeho vliv považuje převážně za negativní. Ovšem i za
křesťanstvím, stejně jako za každou obecnou morálkou, stojí vyšší člověk jakožto její tvořitel
a zároveň bořitel morálky, která je v jeho době onou obecnou morálkou – v tomto smyslu je
Ježíš Kristus pro Nietzscheho vyšším člověkem, velikost pro něj ale již nepředstavuje
křesťanská morálka, která se rozvinula po Ježíšově smrti.
Co tedy vede k velikosti díla vyššího člověka? Jak víme, to, co činí vyššího člověka
vyšším, nejsou vnější skutečnosti, ale jeho vnitřní nastavení, jeho charakter a schopnosti. On
sám je zosobněním vznešenosti a velikosti. Dílo, které vyšší člověk tvoří, je pak nezbytným
důsledkem jeho schopností a je tudíž také vznešené a veliké. Vyšší člověk je tvořivý a silný,
jednající a projevující se, bojující a usilující - veškeré tyto vlastnosti vedou nutně ke vzniku
„díla“ – ať tím dílem jsou jeho hodnoty, rozhodnutí, politické úspěchy, či umělecká tvorba.
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Vznešená duše neusiluje skrze své dílo o vlastní velikost, její dílo jí v tomto smyslu není
prostředkem. Vznešená duše tvoří pro tvorbu, tvoří pro svou vlastní realizaci v procesu
tvoření.
Tvoření díla je přirozeností vyššího člověka, stejně jako překonání odporu. Konkrétní
příklady vyšších jedinců, jež Nietzsche uvádí, spojuje prvek stvořeného díla ve smyslu
vlastních hodnot, velmi často ale také výraznějších „děl“ jako uměleckých výtvorů či
vojenských úspěchů. Nietzsche skutečně uvádí pouze „velikány dějin“, nenacházíme u něj
příklad vyššího člověka, jehož vznešenost by s sebou nenesla vznešené dílo. Zdá se tedy, že
označení vyšší člověk nese pouze člověk, který je aktivní ve tvorbě. Pokud jedinec do stádia
tvorby nedospěl, není v Nietzscheho smyslu vyšším člověkem. Dílo a tvořitel jsou zde
nedílnou součástí, jedno bez druhého nenese svůj význam.

1.3 Vztah k utrpení
Vy chcete pokud možno - a není šílenějšího „pokud možno“ -odstranit utrpení; a my? zdá se přímo, jako bychom je my chtěli mít raději ještě větší a horší, než jaké kdy bylo!
Blaho, jak vy mu rozumíte - to přece není žádný cíl, to nám připadá jako konec! Stav,
který okamžitě učiní člověka směšným a opovrženíhodným, který činí žádoucím jeho
zánik! Kázeň utrpení, velkého utrpení - copak nevíte, že jen tato kázeň vedla dosud
člověka k jeho výším? MDZ, 225, s. 125.

Velmi specifickým znakem vyššího typu člověka je jeho vztah k utrpení, který je velmi
odlišný od dosud převládajícího a obecnou morálkou posilujícího vztahu k utrpení. Obecná
morálka podle Nietzscheho vnímá utrpení jako něco, čeho je potřeba se zbavit, co je zlé a
škodlivé. Je morálkou „pro štěstí (či potěšení)“ a „proti utrpení“ všech lidí.46
Obecný nezvyk na bolest obojí podoby [tělesné i duševní – pozn. S. J] a vzácnost
pohledu na trpícího má však jeden důležitý důsledek: člověk dnes bolest nenávidí
mnohem víc než dřívější lidé a mnohem hůř než kdy jindy ji pomlouvá, ano, existence
bolesti už v podobě myšlenky je pro něho stěží snesitelná a předkládá ji celku bytí jako
věc svědomí a výčitku. RV, 48, s. 63.

To, o co dosavadní morálka usiluje, je „štěstí“ všech lidí, život bez utrpení, bez bolesti.
Jak víme, tyto znaky splňuje například představa křesťanství, o jejíž naplnění všichni křesťané
svým životem usilují, a to království nebeské, kde všichni spasení žijí navždy společně bez
utrpení a bolesti. Jak Nietzsche píše: „lidé se stali trpícími tvory v důsledku svých morálek“47
- právě způsob, jakým obecná morálka hodnotí skutečnost, utváří vztah nižšího člověka k této
skutečnosti. Obecná morálka jakožto nástroj zprostředkování světa uvádí člověka do stavu
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nouze, ve kterém ho obklopuje utrpení světa v tom smyslu, že jej považuje za něco
negativního a zlého.
Nietzsche proti tomu přístupu staví morálku vyššího člověka, morálku oceňující hodnotu
utrpení a vnímající ji jako nezbytnou a také přínosnou součást života. Právě období nouze,
strachu a utrpení přispělo podle Nietzscheho v historii k rozvoji vyššího člověka nejvíce:
Čeho by všemi silami chtěli dosáhnout, je všeobecné štěstí stáda na zelené pastvině, s
jistotou, bezpečím, pohodou, snadným životem pro každého; obě jejich nejobehranější
písničky a nauky se nazývají „rovnost práv“ a „soucit se vším trpícím“ — i utrpení
samo berou jako něco, co je třeba odstranit. My opační, kteří jsme otevřeli oči a
svědomí pro otázku, kde a jak dosud rostlina „člověk“ vyrostla nejmohutněji do výše,
máme za to, že se tak stalo pokaždé za opačných podmínek, že k tomu musela
nebezpečnost jeho situace nejprve vyrůst do hrozivých rozměrů, že se musela jeho
vynalézavost a schopnost přetvářky (jeho „duch“) rozvíjet pod dlouhodobým tlakem a
nucením k jemnosti a smělosti, že se musela jeho vůle k životu stupňovat až k
bezpodmínečné vůli k moci : — máme za to, že tvrdost, násilí, otroctví, nebezpečí na
ulici a v srdci, skrytost, stoicismus, pokoušení a ďábelství všeho druhu, že vše zlé,
strašlivé, tyranské, dravčí a hadí v člověku slouží k povýšení species „člověk“ stejně
dobře jako jejich protiklad. MDZ, 44, s. 47.

Pro vyššího člověka má utrpení velmi důležitou roli, je totiž předpokladem jeho
proměny, jeho „probuzení“ a nese tak v sobě potenciál velikosti. Vztah vyššího člověka
k utrpení je zároveň do velké míry spojen s velikosti plastické síly, kterou Nietzsche popisuje
ve své druhé Nečasové úvaze, kde píše: „míním onu sílu k svébytnému růstu, sílu přetvářet a
přivtělovat si minulé a cizí, hojit rány, nahrazovat ztráty, vlastními silami znovu vytvořit
rozbité formy“48 - velká plastická síla je tedy velkou silou k růstu a přetvoření starých bolestí
a ran v něco nového a hodnotného. A právě touto silou Nietzscheho vyšší člověk ve vztahu
k utrpení disponuje, což mu umožňuje využít ji směrem k obnově sebe samého, nově
obohaceného o zkušenost utrpení.
Pouze skrze utrpení se totiž budoucí vyšší člověk může stát skutečným vyšším
člověkem, utrpení formuje jeho osobu a dává jí nezbytnou sílu a schopnost nového náhledu
skutečnosti. Vyšší člověk „umí trpět hluboce“49 a „skrze své utrpení ví víc, než mohou vědět ti
nejchytřejší a nejmoudřejší, že kdysi byl znám a ¸doma‘ v mnoha dálných strašných světech,
o nichž vy nevíte nic!“50 Utrpení vede k výši:
Kázeň utrpení, velkého utrpení — copak nevíte, že jen tato kázeň vedla dosud člověka
k jeho výším? Ono napětí duše v neštěstí, které v ní pěstuje sílu, její mrazení při
pohledu na velké zániky, její vynalézavost a udatnost, když snáší, vykládá, překonává,
využívá neštěstí a čeho všeho se jí kdy dostalo jako daru hloubky, tajemství, masky,
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ducha, lsti, velikosti: nedostalo se jí toho díky utrpení, díky kázni velkého utrpení?
MDZ, 225, s. 125.

Vztah k utrpení vyššího člověka je odlišný od vztahu nižšího člověka k utrpení. Nižší
typ člověka se snaží co nejvíce eliminovat utrpení, které může jeho či jeho bližní potkat.
Utrpení vnímá jako zlo, které je potřeba odstranit. I přesto je nižší člověk, stejně jako vyšší
člověk, mnohdy ochoten velmi trpět.51 Například křesťan, po kterém by někdo vyžadoval, aby
se zřekl Krista, by byl ochoten ve jménu Krista mnoho trpět a navíc by toto utrpení zakoušel
jako smysluplné a skrze ně by se realizoval. Kristus je totiž pro křesťana hodnotou a za své
hodnoty je ochoten trpět. I přes toto utrpení je totiž v souladu s hodnotami, kterým věří. Jaký
je tedy mezi nimi rozdíl? Jak odlišíme trpícího vyššího a trpícího nižšího člověka? Rozdíl
mezi utrpením vyššího a nižšího člověka je právě v jejich chápání utrpení a přístupu k němu.
Nižší člověk nenávidí utrpení, chce se ho zbavit, i přesto, že je ochoten ho mnohdy
podstoupit, zatímco vyšší člověk se z podstaty nestaví proti utrpení, je schopen ho plně prožít
a skrze něj vyrůst. To, co vyššího člověka činí „velkým“, je jeho pochopení úlohy utrpení.
Nepotřebuje si vlastní utrpení ospravedlnit smyslem, vnímá ho jako nezbytnou součást
skutečnosti, která pro něj nemusí být nutně smysluplná. Vyšší člověk utrpení zkrátka přijímá,
čímž je (stejně, jako je nižší člověk stavící se proti utrpení) v souladu s vlastními hodnotami a
náhledem na skutečnost. Skutečnost vyššího člověka totiž přijímá život v jeho dvojznačnosti a
rozporuplnosti a nesnaží se odstranit žádné z jeho částí. K velikosti vyššího člověka navíc
patří i to, že utrpení nejen přijímá, ale je schopen jej i působit, aniž by u toho strádal:
Co patří k velikosti. - Kdo by mohl docílit něčeho velkého, aniž by v sobě cítil sílu a
vůli působit velkou bolest? Umět trpět jeto nejmenší: v tom dosáhnou často mistrovství
i slabé ženy a dokonce otroci. Ale nezahynout vnitřní nouzí a nejistotou, když
působíme velké utrpení a slyšíme křik tohoto utrpení - to je velké, to patří k velikosti.
RV, 325, s. 170.

Vyšší člověk, který často a hluboce trpí, se vyhýbá soucitu ostatních lidí, střeží se ho.
Aby se nestal předmětem soucitu, využívá k tomu mnoho prostředků. Jak Nietzsche píše,
hrdost trpícího vyššího ducha „má zapotřebí veškerých forem převleku, aby se ochránila před
dotykem dotěrných a soucitných rukou a vůbec před vším, co jí není v bolesti rovno“.52 Vyšší
člověk se vyvléká z „rukou soucitu“, avšak ne každý druh soucitu pro něj nehodnotný. I
soucit, mnohdy interpretovaný převážně negativně, má u Nietzscheho svou hodnotu – záleží
ale na tom, kdo soucítí:
Muž, který praví: „To se mi líbí, to přijmu za vlastní a budu to chránit a hájit proti
všem;“ muž, který umí vést nějakou věc, provést nějaké rozhodnutí, uchovat věrnost
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nějaké myšlence,udržet si ženu, ztrestat a porazit opovážlivce; muž, který má svůj hněv
a svůj meč a k němuž se rádi přidávají a přirozeně patří slabí, trpící, utlačovaní, i
zvířata, zkrátka muž, který je od přírody pán — když má takový muž soucit, nuže !
tento soucit má cenu ! Co však záleží na soucítění těch, kdo trpí! Nebo těch, kdo
dokonce soucit káží! MDZ, 293, s. 186.

Právě soucítění trpících a lidí kázajících soucit Nietzsche považuje za nehodnotné,
jelikož ti soucitem s druhými ulevují sami sobě, nikoliv trpícímu. Ulevují si právě pohledem
na trpícího, který je na tom hůře než oni sami, nacházejí útěchu vlastní existence tím, že se
vcítí do bolesti a utrpení druhého a soucítí s ním – získávají tak nad druhým moc a svou
vlastní moc posilují.53 Nietzsche dokonce zmiňuje, že v soucitu se realizuje „pud
přivlastňovat“,54 tedy, že soucitný nad druhým nejenže získává moc, ale situačně si ho
přivlastňuje - činí jej svým vlastnictvím, objektem vlastní moci. Nietzsche považuje člověka,
který tímto způsobem soucítí s druhými, za ubohého a slabého. Právě slabý člověk totiž
potřebuje posilnit, a tak posiluje sebe sama pohledem na trpícího. Podle Nietzscheho tento
slabý jedinec nemá dostatek sebe, a proto se nutně hledá v druhých - nemá víru v sebe, ani
vnitřní sílu, postuluje tudíž novou sílu (sílu slabého jedince) z pohledu na slabost druhých.
Vztah nižšího člověka k trpícímu, jeho soucitná pozice, jasně odráží jeho vztah k utrpení jako
celku. Nutně soucítí, jelikož utrpení je pro něj něčím hrozným, zlým a bolestivým, co má být
odstraněno, aby jej už žádný člověk nemusel prožívat - přesto tu ale stále je a vyvolává proto
ve slabém člověku zlost vůči životu a soucit s trpícím. Jak Nietzsche píše: nižší člověk „chce
[trpícímu – pozn. S. J.] pomoci a nemyslí na to, že existuje osobní nutnost neštěstí, že mně i
tobě jsou hrůzy strádání, ztráty, půlnoci, dobrodružství, riskantní činy a omyly právě tak
nezbytné jako jejich opak, ba dokonce, abych se vyjádřil mysticky, že stezka k vlastním
nebesům vede vždy rozkoší vlastních pekel“.55 Tento typ člověka svým soucitným postojem
představuje svůj boj se životem jako takovým a s utrpením jako jeho součástí. Nietzsche
náboženství tohoto člověka, náboženství proti utrpení, označuje za „náboženství pohodlí“,56
které nezná skutečné štěstí a radost, jež je možné prožít a poznat pouze jako opak bolesti a
utrpení. Náboženství a morálka nižšího člověka je tak podle Nietzscheho něčím vždy
průměrným, plně neprožívajícím a neschopným docenit štěstí ani neštěstí, jelikož štěstí a
neštěstí, stejně jako radost a utrpení, „jsou sourozenci a dvojčata“57 - nelze plně prožít jedno,
aniž bychom stejně tak neprožili druhé.
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Nietzscheho vyšší člověk odmítá tento druh soucitu - ať už by byl v roli soucítícího či
trpícího, má k soucitu odlišný vztah. I on je schopen soucítit, není necitelný, naopak je
mnohdy citlivější a vnímavější než člověk nižší, je si ale vědom toho, že soucit, spíše než že
by byl k užitku, je „zdvojením bolesti“58 a praktický přínos většinou nemá. Vyšší člověk místo
toho, aby se rozplýval v soucitu a lítosti nad neštěstím trpícího, tak rozumem vyhodnocuje
řešení situace a jedná - nikoliv však způsobem, který by eliminoval utrpení druhého, ale tak,
aby ho povzbudil, učinil ho odvážným, vytrvalým a radostným.59 Vyšší člověk nechce v
trpícím člověku posilovat přístup proti utrpení, utvrzovat ho v neštěstí a hrůze jeho situace,
místo toho se snaží povzbudit ho k životu, k radosti, jejíž součástí je i utrpení. Proto vyššímu
člověku není většinou soucit úplně vlastní, dokonce jím „pohrdá“,60přesto i on někdy soucítí.
Soucit je mu nutně součástí života, jakožto je součástí každého lidského života plného jak
radostí, tak smutků: „Kdo ve styku s lidmi občas nehraje všemi barvami nouze, zelený a šedý
ošklivostí, hnusem, soucitem, chmurou, osaměním, ten zajisté není člověkem vyššího
vkusu.“61
Nietzsche na příkladu vyššího a nižšího typu člověka představuje dva druhy trpících: „ti,
kdo trpí přemírou života“ a „ti, kdo trpí chudobou života“:62
Na každé umění, na každou filosofii lze hledět jako na léčivé a pomocné prostředky ve
službách rostoucího, zápasícího života: vždy předpokládají utrpení a trpící. Avšak
existují dva druhy trpících, jednak ti, kdo trpí přemírou života, kdo vyžadují dionýské
umění a rovněž tragické nazírání a poznání života, - a potom ti, kdo trpí chudobou
života, kdo v umění a poznání hledají klid, ticho, nepohnuté moře, vykoupení od sebe
sama, nebo na druhé straně opojení, křeč, otupení, šílenství. RV, 370, s. 221.

Vyšší člověk trpí tzv. přemírou života, jeho plností, mnohoznačností, rozporuplností. Je
si vědom této povahy skutečnosti a přijímá tudíž nutně tragické nazírání skutečnosti: přijímá
svět v jeho rozporuplnosti a nepochopitelnosti. Vyšší člověk je, stejně jako bůh Dionýsos, pln
„tvořivých, oplodňujících sil“,63 má vůli tvořit, přičemž tato tvorba s sebou může nést jak
potěšení, tak utrpení. Utrpení má přitom ve srovnání s potěšením a radostí větší potenciál
růstu, vede k velikosti a tím pádem patří k vyššímu člověku. Na rozdíl od něj, nižší člověk
hledá útěchu od utrpení a od života, život je mu spíše tíhou než radostí, a proto od něj hledá
vykoupení, kterým mu může být například umění, filosofie nebo náboženství. Pokud jej
nenalézá, raději se rozplývá v opojení a otupení, které mu umožňuje utrpení snášet.
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Vztah k bolesti a utrpení je zásadním bodem, ve kterém se nižší a vyšší člověk
rozcházejí a který osvětluje jejich přístup ke skutečnosti jako celku. Nižší člověk
neoddělitelnou část skutečnosti popírá a odmítá, nemůže tudíž nikdy být se skutečností
v souladu. Bojuje se skutečností, zbrojí proti ní a hledá východisko z vlastní bezvýchodné
situace rozporu se světem i sebou samým, zatímco vyšší člověk je sám reprezentací a
realizací, doslova ztělesněním, dvojznačné skutečnosti. Ano, i on bojuje, nikoliv však se
skutečností, ale s odporem k překonání, přičemž právě utrpení pro něj není odporem, je
součástí skutečnosti. Odpor, který vyšší člověk vyhledává a potřebuje, je přítomný právě a
jenom ve světě, utváří tak úzký vztah vyššího člověka k pozemskému světu. Je spjat a silně
propojen se světem a všemi jeho aspekty, skrze svět se realizuje a nachází smysl vlastní
existence.
Sám vyšší člověk je křehký i silný, šťastný i trpící, tvořící i vrtkavý a jako takový sám
sebe přijímá a ctí. Nepopírá vlastní rozporuplnost, ani se jí nesnaží nijak měnit, místo toho v
ní nachází sílu a úctu k sobě samému a čerpá z ní po celou dobu své existence. Stejně jako
přijímá rozporuplnost vlastní osoby, přijímá také rozporuplnost světa, do kterého je vržen.
Vyšší člověk chápe sama sebe jako součást mnohoznačného světa, jehož mnohost je mu
prostorem k uskutečňování vůle. Jeho postoj ke světu je tvořivý, tudíž tvoří také
mnohoznačně a rozporuplně, čímž vyšší člověk mnohoznačnost nejen představuje, ale také
uskutečňuje. Bytí vyšších jedinců ve světě je pak unikátním a originálním způsobem, jak se se
světem vypořádat a realizovat vlastní podstatu - uskutečňovat tvořivě mnohoznačnost a činit
tak na pilířích síly, jedinečnosti a překonávání odporu.

1.4 Podmíněnost existence vyššího člověka
I přesto, že oba typy člověka, nižší i vyšší, jsou natolik odlišné ve vztahu ke skutečnosti,
nejsou v našem výkladu jednoznačnými protipóly. Jejich vztah je zásadní klenbou nejen
realizace vyššího člověka, ale vůbec fungování celé společnosti. Jednou z nezbytných
podmínek života vyššího člověka ve světě je právě existence nižšího člověka. Oba typy jsou,
jak jsme již jednou zmínili, na sobě závislé a k sobě patřící. Aby vyšší člověk mohl vyčnívat
nad společnost, přinášet změnu a nový náhled na skutečnost, musí být nutně přítomen dav
nižších jedinců a obecná morálka, ze které se vydělí. Jako příklad vyššího člověka Nietzsche
několikrát zmiňuje Napoleona - ten by nikdy nemohl vést války, kdyby neměl vojsko, které
by ho následovalo, tedy kdyby nebylo „stádo“, které by mu bylo poslušné. Tak vyšší člověk
mnohdy potřebuje poslušné a k němu vzhlížející jedince, aby mohl následovat svá rozhodnutí
a uskutečňovat velké úspěchy. Stejně tak ale může vyšší člověk tvořit velká díla bez přičinění
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a pomoci stáda, umělecká tvorba je zde ideálním příkladem. Přesto nám však hodnota,
originalita a dokonalost díla dává smysl až ve změti děl nehodnotných, neoriginálních a
umělých. Jejich hodnotu odvozujeme v porovnání s díly dalšími, nedosahujícími kvality a
kreativity díla velkého. Tak v rámci společnosti mají vyšší a nižší člověk nutně své místo
jeden po boku druhého. Doplňují se v rámci nezbytných funkcí a společně udávají rytmus
běhu dějin. Mnohdy proti sobě bojují, nenávidí se, ovládají, stejně tak ale i spolupracují,
následují se a chovají jedni k druhým náklonnost. V mnohém jsou si totiž podobní, stejně tak
jejich morálky se často u jednotlivých typů lidí prolínají, nejsou jednoznačně odděleny.
Existuje panská morálka a otrocká morálka; hned k tomu však dodávám, že se ve všech
vyšších a smíšenějších kulturách vyskytují i pokusy o zprostředkování mezi oběma
morálkami, ještě častěji pak jejich propletení a vzájemná neporozumění, ba občas
jejich tvrdá sousedství - dokonce v témže člověku, uvnitř jedné duše. MDZ, 260, s.
164 – 165.

Znaky morálky vyššího i nižšího člověka mohou být u některých jedinců různě
kombinované. Morálka jednoho člověka tak může být poslušná, tvořivá a zároveň slabá, s
nedostatkem vůle, u jiného zase silná, plná vůle, avšak bez jakékoliv kreativity. Co člověk, to
odlišná kombinace aspektů pojímaní skutečnosti. Vyšší člověk se ale z této většiny vyčleňuje,
jeho morálka je vždy nutně silná, individuální, tvořivá, plná vůle a reprezentující velikost,
přičemž právě celek těchto znaků ji činí vznešenou a vysokou. Veškeré další morálky se pak
jeví být buď nízkými (otrockými) morálkami či do určité míry nízkými morálkami s
jednotlivými (ne všemi) znaky morálky vyšší, panské.
Nejednoznačnost a vzájemné prolínání jednotlivých morálek však nejsou v Nietzscheho
podání na první pohled úplně zřejmé. Nietzsche staví svůj výklad spíše na charakteristikách,
kterými se vyšší a nižší člověk, panská a otrocká morálka, staví proti sobě. Stejně tak
Nietzsche zdůrazňuje mnohé výrazné vlastnosti vyššího člověka, již méně výrazně se však u
něj setkáváme s tématy zabývajícími se omezeními vyššího člověka: například v rámci
dosavadního výkladu vyvstává, že vyšší člověk je ve své realizaci podmíněn existencí nižšího
člověka, který mu v mnohém umožňuje se seberealizovat. Nemůže tedy existovat a fungovat
bez přítomnosti nižšího člověka ve společnosti – již to podmiňuje jeho život a je v tomto
smyslu určitým omezením. V našem dosavadním zkoumání jsme došli k základním
vlastnostem charakterizujícím vyššího člověka: jeho vznešenosti založené na úctě k sobě
samému, síle a velikosti, kterou čerpá ze sebe samého, ze své nezávislosti, svobody a
sebevědomí, došli jsme také k tomu, že vyšší člověk si utváří vlastní individuální morálku,
která je zdrojem jeho fungování ve světě a jedině skrze tuto morálku se sebe-uskutečňuje.
Velmi specifickými znaky vyššího člověka jsou jeho křehkost, potřeba neustále překonávat
31

odpor a vztah k utrpení, který stvrzuje to, že vyšší člověk přijímá skutečnost v její mnohosti a
rozporuplnosti. Vyšší člověk se tak nestaví ke světu negativně, naopak se z něj učí a vztahuje
se k němu tvořivě. Jakým způsobem ale všechny tyto přednosti vyšší člověk projevuje ve
společnosti tvořené z naprosté většiny nižšími jedinci? Je mu to vůbec umožněno? A jaký je
vlastně vztah jeho individuální morálky k morálce obecné – probíhá mezi nimi přímý boj či
mezi nimi lze najít prvky spolupráce a vzájemné podmíněnosti? To se pokusíme objasnit
v další kapitole, která přiblíží souvztažnost a symboličnost obou morálek.
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Vztah morálky obecné a individuální jako analogie vztahu člověka
vyššího a nižšího
Zdá se, že do určitě míry jsou si morálka obecná a individuální navzájem protikladné -

normativita a nárok na pravdu morálky obecné nezapadá do nároků svobody, individuality a

jedinečnosti morálky vyšší. Jakým způsobem tedy ve společnosti koexistují? Náš výklad
zastává pozici, že úloha obou morálek je v rámci uspořádání společnosti, stejně jako v rámci
odlišnosti jejích členů a jejich psychologických ustrojení, nutnou spoluprací. Jedna nemůže
existovat bez druhé, doplňují se a dávají jedna druhé podnět k existenci, k seberealizaci.
Představují tak pozice jednotlivců, jež jimi žijí - vyššího a nižšího typu člověka. Stejně jako
jejich morálky, tak ani jeden typ člověka se nemůže realizovat bez přítomnosti druhého.

2.1 Morálky jako odrazy potřeb jednotlivých typů člověka
I přesto, že Nietzsche normativní pozici obecné morálky kritizuje a volá po
přehodnocení dosavadních hodnot, v rámci jeho filosofie má velký význam. V jakém smyslu
je tedy podle Nietzscheho naopak přínosná? Jak jsme viděli, obecná morálka je nezbytná pro
člověka nižšího typu - dává mu rámec smysluplnosti a poskytuje mu roli v rámci
společenského uspořádání. Vzhledem k nedostatečné kreativitě, slabosti a závislosti nižšího
člověka, je mu obecná morálka požehnáním, bez ní by byl ve světě ztracen. Odpovídá totiž
přesně na jeho potřeby jistoty, ukotvení a řádu života. Jako člověk má také potřebu smyslu,
který mu obecná morálka předkládá ve formě naplňování jejích požadavků na život. Nižší
člověk se tak s morálkou ztotožní a svůj život vede způsobem naplňování pravidel této
morálky, čímž posiluje sebe samotného, ztotožněného s „pravdou“ obecné morálky. Má pak
pocit, že jeho přesvědčení jsou pravdivá a on tak žije v souladu s pravdou a sebou samým.
Zde nám vyvstává další Nietzschem problematizovaný jev, a to touha po poznání pravdy.
Tato touha po pravdě je společná člověku nižšímu i vyššímu, oba se však liší v přístupu k této
touze. Reginster velmi dobře osvětluje rozdíl mezi těmito přístupy: zatímco nižší člověk chce
pravdu „vlastnit“, „držet“, „mít“, vyšší člověk chce pravdu „hledat“, a to, zda ji nalezne, již
pro něj není tak podstatné.64 Nižší člověk, představitel obecné morálky, tak skrze tuto morálku
nachází uspokojení, jelikož to, co si on přeje, je pravdu vlastnit. Samotné hledání pravdy a
snaha o nalezení „té jediné pravdy“ pro něj není procesem sebe-uskutečnění, a proto mu
vyhovuje pravda, kterou mu od dětství lidé okolo něj předkládají a s kterou se také později
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ztotožní. Jeho obecná morálka se tak vyznačuje tím, že tvrdí, že má pravdu, že pravdou
disponuje a předává ji stádu. Tak se díky ní může orientovat ve světě, kterému rozumí a který
pro něj má rámec smysluplnosti a pravdivosti. Ve skutečnosti ale nižší člověk netouží po
vlastnění pravdy jako takové, ale více než to, touží po vlastnění léčivého a utišujícího
prostředku pro něj samotného,65 který pro klid vlastního svědomí, pravděpodobně nevědomě,
vydává za pravdu. To, co si nižší člověk přeje, není pravda, která mu v životě přitíží, ale iluze,
která mu život usnadní a dá mu jistotu. Tomuto tématu se Nietzsche velmi detailně věnuje ve
spisu O pravdě a lži nikoliv ve smyslu morálním, kde píše:
[…] člověk vedený pojmy a abstrakcemi se jimi jenom brání neštěstí, aniž si sám může
z abstrakcí vynutit štěstí, zatímco usiluje jen o co nejdokonalejší nepřítomnost bolesti
[…]. OPL, 2, s. 26.

Nižší člověk tak v Nietzscheho podání užívá pojmy označující skutečnost mimo jiné
k tomu, aby mu napomohly k „co nejdokonalejší nepřítomnosti bolesti“.66
A v podobně omezeném smyslu chce člověk také pravdu. Touží po příjemných, život
udržujících důsledcích pravdy; čisté poznání bez důsledků je mu lhostejné, a vůči
škodlivým a ničivým pravdám je naladěn dokonce nepřátelsky. OPL, 1, s. 10

Nietzsche také píše, že lidé jsou ve skutečnosti „hluboce ponořeni do iluzí a snových
obrazů, jejich oko klouže jen po povrchu věcí a vidí ‘formy‘“.67 Tyto iluze neboli pojmy
utvořené člověkem Nietzsche však nikterak nehaní, je si vědom nutnosti iluzivní povahy světa
– právě ta je nezbytná pro naše porozumění a orientaci v něm. Upozorňuje ale, že nižší
člověk, na rozdíl od člověka vyššího, si této iluzivnosti není vědom a dokonce v ní hledá
esenci věcí samotných.
Obecná morálka je tak pro nižšího člověka systémem, který mu jistotu o světě
zprostředkovává. Nietzsche kritizuje tuto normativní a „pravdu držící“ pozici obecné morálky.
Nietzscheho specifický náhled na pravdu věcí je se stanoviskem obecné morálky v rozporu,
jelikož Nietzsche věcem nepřiznává hodnotu „o sobě“, jakousi esenci, která je uvnitř dané
věci či jevu a je onou hledanou pravdou. Každé označení, pojem či „pravda“ o objektu, je pro
Nietzscheho pouze jakousi metaforou napomáhající člověku:
[…] pravdy jsou iluze, o nichž člověk zapomněl, že jimi jsou, metafory, jež se
opotřebovaly a pozbyly smyslové síly, mince se setřeným obrazem, které bereme jen
jako kov, a nikoli už jako mince. OPL, 1, s. 14.

Poznáváním věcí se podle Nietzscheho nedostaneme k jejich podstatě a nenalezneme
„věc o sobě“ a její pravdu, se kterou pak můžeme v rámci vlastního života nakládat, ale
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poznáme, více než cokoliv jiného, spíše vztahy mezi pojmy vytvořenými člověkem.68 Jakou
hodnotu pak věci označené pojmy pro nás mohou mít? Věc má pro Nietzscheho primárně
takovou hodnotu, jakou jí přisoudíme, a žádnou jinou - nenese tudíž hodnotu sama o sobě, ale
pouze hodnotu přisouzenou, hodnotu vzhledem k něčemu, přičemž každý člověk jí může
přisoudit hodnotu odlišnou. Člověk tak v procesu poznávání dané věci zjišťuje její úlohu v
rámci svého života a v rámci celku, stejně tak v rámci vlastních tužeb, ideálů, názorů a
představ - spojením těchto různých faktorů (mnohých podvědomých) pak jedinec postuluje
hodnotu věci, jak se mu v dané chvíli jeví - utváří hodnotu věci „pro sebe“, nenachází ale
podle Nietzscheho hodnotu obecnou. Právě zmíněné motivy (touhy, vlastnosti, cíle) jedince
ovlivňují v jeho hodnocení věci. Každý člověk logicky disponuje odlišnými motivy charakterovými vlastnosti, touhami, názory, ad., hodnocení každého jednotlivého člověka pak
podle Nietzscheho vypovídá více o jeho vlastním nastavení, než o věci samotné: „vždyť v
jeskyni každého poznání nalézáme právě vlastní přízrak, do kterého se pravda převlékla“.69
Nietzsche v tom smyslu přisuzuje psychologickému nastavení člověka velkou roli a vnímá jej
jako jeden z podstatných aspektů jedincova hodnocení světa, utváření názorů a postojů. Jako
příklad Nietzsche předkládá původ velkých filosofických systémů: spíše než výpovědi o
skutečnosti jsou podle Nietzscheho „vyznáním svého původce, jakýmsi druhem nechtěných a
nepozorovaných memoárů“.70 Stejně jako filosofie, tak i obecná morálka je v Nietzscheho
pojetí spíše výpovědí o lidech, kteří ji utvářeli, nežli výpovědí o pravdě. Důležitým znakem
filosofie i obecné morálky však je, že tuto svou povahu nepřiznává: domnívá se, že nalézá
hodnotu a pravdu věcí v nich samotných a je si touto pravdou jistá jako svou jedinou a
nezcizitelnou. Stejně tak nepřiznává hodnotu žádné jiné morálce, či ne-morálce, proti
jakémukoliv nebezpečí, které by mohlo ohrozit její vládu, se „brání ze všech sil; prohlašuje
tvrdošíjně a nesmiřitelně: ‚Já jsem morálka sama, a nic jiného morálkou není!‘“71
Na rozdíl od obecné morálky morálka vyššího člověka nemá ve svém postoji k pravdě
rigidní potřebu pravdu vlastnit, realizuje se již v samotném hledání pravdy - v celém procesu
otevírajícím jeho mysl novým možnostem. Vyšší člověk se tudíž realizuje ve zkoumání,
vzdělávání, přemýšlení a experimentování a tento přístup mu umožňuje dojít k mnohým
odlišným názorům, přístupům a náhledům svět, jež ho obohacují a osvobozují. Skrze tento
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proces se tak ve vyšším člověku uskutečňuje již jednou zmíněná mnohost zájmů a rozmanitost
jako znak velikosti ducha.72
To nesmírné trámoví a bednění pojmů, jehož se potřebný člověk celý život úpěnlivě
drží jako záchrany, se osvobozenému intelektu stává jen lešením a hračkou pro
nejztřeštěnější kousky […]. OPL, 2, s. 25.

Vyšší člověk si je vědom možnosti různých perspektiv, možnosti zkreslování pravdy, je
si vědom i vlastní potřeby pravdu nalézt - zná totiž velmi dobře sám sebe, je vnímavý k
vlastním touhám a v rámci sebekontroly s nimi nakládá obezřetně a vědomě. Tak vyšší člověk
svou činností naplňuje znaky vysoké kultury - její tvořivost, nezávislost, sílu a překonávání
překážek (například těch, jež mu staví do cesty rigidní pravda morálky obecné). Vysoká
morálka je tak odrazem potřeb a nastavení vyššího člověka, skrze ni se realizuje a nachází v
životě smysl. Stejně tak obecná normativní morálka je odrazem potřeb a psychologického
nastavení nižšího člověka, dává mu jistoty a pravdu, naplňuje jeho asketickou potřebu
vlastnění jistot o světě, ve kterém by byl jinak ztracený.

2.2 Spolupráce protikladných morálek: poslušnost versus vláda
Tyto odlišné náhledy na pravdu a na svět v celku společnosti žijí pospolu, stejně tak jako
jejich představitelé. V čem se tedy doplňují a spolupracují? Omri Ben-Zvi poskytuje jasné a
bystré vysvětlení této situace, které vychází z předpokladu, že hlavní potřebou nižšího
člověka je realizovat poslušnost - poslouchat, zatímco potřebou vyššího člověk je také
poslušnost, navíc ale i potřeba přikazovat.73 Nižší člověk, který podle Ben-Zviho naplňuje
svou potřebu poslušnosti naplňováním pravidel obecné morálky, tak zároveň naplňuje potřebu
vyššího člověka vládnout a přikazovat - bez stáda by totiž nebyl nikdo, kdo by chtěl
naslouchat normativním příkazům. Vyšší člověk, na rozdíl od nižšího člověka, neposlouchá
pravidla obecné morálky, ale pravidla vlastní (ta, která si sám vytvořil) a tím také uspokojuje
svou potřebu poslušnosti. Velikost a průbojnost vyššího člověka v dějinách většinou vedla k
tomu, že pravidla, názory, či pravdy, jež vyzdvihl na světlo světa, probouraly dosavadní
strnulou obecnou morálku a staly se novou hodnotou - staly se příkazem, který s uspokojením
může naplňovat nižší člověk. Sám Nietzsche popisuje momenty prosazení nových příkazů,
nových náhledů na skutečnosti - takového činu byl vždy schopen pouze vyšší člověk, který
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byl ve své době považován za špatného a zlého, hříšníka či lháře.74 V opozici k do té doby
přijímaným pravdám byl označen jako zlo. I přes tento odpor, příznačný pro obecnou
morálku, se novátorský počin vyššího člověka ujal a stal se novou obecnou morálkou, kterou
následovala masa.75 Vyšší člověk tak naplnil svou vnitřní potřebu: zůstal věrný sám sobě
(poslouchal vlastní hodnocení a závěry) a zároveň rozkazoval (jeho postoj se stal vládnoucím
celému stádu).
Ben-Zvi tímto způsobem formuluje jakousi cykličnost světa, ve kterém je vždy
poslouchající a poslušné stádo a rozkazující a svobodný vyšší člověk, jenž tvoří pro stádo
hodnoty. Tyto hodnoty se stanou obecnou morálkou, kterou později nabourá vyšší člověk,
který přinese nový náhled na svět a vytvoří tak další obecnou morálku, proti které se jiní vyšší
jedinci budou bouřit, stejně, jako se bouřili jejich předchůdci. Důležité však je, že záměrem
vyššího člověka není vytvořit novou obecnou morálku! Vyšší člověk není člověk, jenž činí
věci prostředkem, jenž touží po uznání druhých, či slávě. To, co dělá (například, že nepřijímá
normativní nároky obecné morálky), je vyjádřením jeho podstaty, jeho nezávislosti a tvorby.
Vyšší člověk neumí jinak, nutně nalézá vlastní stanovisko a překonává překážky - to je
důsledkem jeho přirozenosti, jeho psychologického nastavení, nikoliv prostředkem k
vytvoření pravidel pro stádo, či prosazení vlastního stanoviska. Obecná morálka a její
„pravdy“ dávají vyššímu člověku předmět k rozbití, odpor k překonání, a tak mu napomáhají
k realizaci jeho podstaty. Pokud by totiž vyšší člověk neměl zdroj odporu, neměl by se na čem
realizovat. Existence rigidní a strnulé morálky je tak pro život vyššího člověka nezbytná jako
zdroj překonávání překážek, stejně tak jako existence nových a originálních postojů vyššího
člověka je nutná pro uspokojení nižšího člověka a jeho životní potřeby poslušnosti.

2.3 Potlačování rozkvětu vyššího člověka
Do této chvíle se zdá, že obecná a individuální morálka spolu žijí v jakési harmonii a
cykličnosti: navzájem se podmiňují a obě nachází předmět seberealizace v podstatě té druhé.
Toto schéma se však jeví příliš ideálně, je průběh spolupráce morálek opravdu do velké míry
plynulý a neproblematický? Jak víme, Nietzsche je velkým kritikem obecné normativní
morálky - proč ji ale kritizuje, když ona sama do určité podmiňuje uskutečňování se vyššího
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člověka? V čem je hlavní negativní vliv obecné morálky? Jak víme, vyšší člověk je výjimkou,
zatímco stádo je většinové - co to zapříčiňuje? Jak je možné, že je jen velmi málo skutečně
silných jedinců, kteří i přes svoji křehkost rozkvetou a stanou se vyšším typem člověka?
Nietzsche vidí hlavního viníka potlačení rozkvětu vyšších jedinců v náboženství, v
normativních otrockých morálkách: „v celkovém zúčtování patří dosavadní, totiž suverénní
náboženství k hlavním příčinám, jež typus ‚člověk‘ držely na nižším stupni — uchovávaly
příliš mnoho z toho, co mělo zaniknout“.76Právě suverenita obecné morálky, například
určitého typu náboženství, je tím, co podle Nietzscheho ochromuje člověka v jeho velikosti a
tlačí do nižšího stupně existence. Znaky obecné morálky a to, co považuje za pravdu, tím
pádem určuje, co v lidech morální vliv od dětství pěstuje a po celý život také udržuje. Právě
znaky dosavadní morálky, ctnosti, o které tato morálka usiluje, jsou podle Nietzscheho zdroje
zániku vyššího člověka, přičemž jako nejvlivnější a pro vyššího člověka nejnebezpečnější se
jeví otrockou morálkou šířený soucit a myšlenka rovnosti všech lidí.77 Nietzsche je považuje
za jedny z nejnepříznivějších vlivů, které kdy na vyššího člověka působily, již sama existence
vyššího člověka odkazuje nutně k nerovnosti všech lidí: vyšší člověk je silnější, mocnější, je
tvořící, zatímco nižší člověk je slabý, nemocný, spoutaný a poslušný. Vyšší člověk má sílu
sám v sobě, je spjat se světem, zatímco nižší člověk v sobě sílu nenachází, svět je pro něj
utrpením, ze kterého hledá cestu ven. Právě myšlenka rovnosti všech lidí, konkrétně to, že jí
lidé uvěřili a získala tak nadvládu, vedla podle Nietzscheho k zprůměrnění a zploštění
lidského typu, vznikla tak: „zmenšená, takřka směšná odrůda, stádní zvíře, cosi
dobrosrdečného, neduživého a průměrného, dnešní Evropan“.78 Nižší člověk tak v počtu silně
převyšuje člověka vyššího, který je pouze střípkem v moři nižších typů. Jak ale nadvláda
dosavadní morálky dokázala v člověku upevnit víru v jí předkládané hodnoty a žádné jiné?
Co přispělo k potlačení rozkvětu vyššího typu?
S obecnou morálku je navíc spjat jev, který vytváří v lidech pocit povinnosti a
poslušnosti k dané morálce: mravnost. Právě mravnost udržuje a posiluje úctu člověka
k mravu a dodává mu pocit nutnosti a i domnělé vlastní potřeby mrav dodržovat,
demonstrovat a předávat svým potomkům. Zároveň také zabraňuje přeměně mravů do nových
a v aktuální době potřebných forem, činí morálku strnulou, pevnou a těžce proměnitelnou.
Díky mravnosti má tak morálka zaručený automatický systém sebe-udržování a sebeuchovávání skrze konkrétní jedince, skrze své „stádo“ - proto ji Nietzsche rád a často nazývá
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morálkou stádní. Morálka doslova dýchá skrze její uctívače, bez nich by byla mrtvá. Jelikož
dosavadní morálka chce být jedinou a výlučnou morálkou, nutně potlačuje členy, kteří se
vymykají (potenciální vyšší typy), dusí a potírá tak individuální jednání, které jde mimo dráhu
mravu, například, jak Nietzsche píše, mravnost mravů svázala například originalitu.79 To vše
ale obecná morálka činí v souladu se svým hlavním znakem, stádností – její působení tedy
není primárně aktivní a jednající směrem proti konkrétním jedincům, jelikož to není ani
znakem jedinců, kteří jsou její součástí. Místo toho morálka skrze mravnost potírá
individualitu nepřímo, tedy ne konkrétními činy a zásahy, ale celkovým nastavením
společnosti a jejích hodnot.
V rámci historie a přeformování morálních zákonů v jednotlivých společnostech byla
mravnost mravů, onen nepřímý tlak obecné morálky, vždy překážkou jakékoliv změně a
transformaci. Jedinci, kteří šli proti mravu, byli utlačováni, jelikož (v rámci vidění obecné
morálky) mohli být zkázou pro celou obec. Stejně tak potenciální vyšší člověk je pro obecnou
morálku hrozbou, mohl by ji nabourat a vytvořit novou morálku. Zároveň by mohl inspirovat
další jedince, kteří by viděli, že i oni mohou realizovat vlastní morálku a mohou se oddělit od
morálky dosavadní - to je pro obecnou morálku velké nebezpečí. Staví se tudíž jako překážka
svým velkým odpůrcům, již rozkvetlým vyšším jedincům. U dosud nerealizovaných vyšších
jedinců, těch, kteří ještě nedošli rozkvětu, ale mají v sobě potenciál velikosti, má ale jinou
strategii: snaží se uspět v kultivaci těchto potenciálních vyšších typů směrem k hodnotám,
které sama uznává - k tomu, aby se také stali uctívači obecné morálky a nikdy nerealizovali
svou velikost. Tak znemožní jejich rozkvět a utvoří z nich poslušné následovníky vlastní
pravdy. Právě vyšší jedinci ale vždy byli původními tvůrci obecné morálky! Byli to oni, kdo
byli schopni stvořit systém hodnot a prosadit se. Toho si ale nižší typ člověka není vědom,
netáže se po vzniku morálky, kterou vyznává - je pro něj pravdou, po které není třeba se tázat
a tudíž ji slepě následuje.

2.4 Problém normativity v souladu morálek
Oba typy morálky jsou tudíž souvztažnými a navzájem se podmiňujícími jevy. Společně
formují fungující řád, skrz který může žít vyšší i nižší člověk v souladu se sebou samým. V
čem tedy spočívá hlavní kritika morálky? Jak jsme viděli, zdá se a většina interpretů se na tom
také shoduje, že to, proti čemu se Nietzsche staví je právě normativita obecné morálky.80
Obecná morálka se totiž má za morálku prospěšnou pro všechny. Jelikož se považuje za
79
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pravdu samotnou, tak nutně přijímá nárok být pravdou pro všechny lidi, nejen pro některé, a
vyvíjí tlak na všechny členy společnosti. Vyžaduje, aby ji dodržovali a uctívali a k tomu
využívá již zmiňovanou mravnost, která jí napomáhá v udržování vládnoucí role ve
společnosti. Pravidla a znaky obecné morálky jsou příznivé a potřebné pro život nižšího
člověka, nikoliv ale pro život člověka vyššího. Normativní tlak, který obecná morálka vyvíjí
na vyššího člověka je pro něj škodlivá - dusí jeho potřebu tvořit, vymezovat se a překonávat
překážky. Pro Briana Leitera je toto hlavní argument pro Nietzscheho kritiku obecné morálky.
Leiter se domnívá, že normativita obecné morálky je hlavním nepřítelem právě rozkvětu
vyššího člověka,81 zároveň také důvodem, proč je tak velmi malé množství jedinců, kteří
dospěli k rozkvětu a stali se vyššími lidmi. Jak Leiter píše „soud, že MPS [morálka
v pejorativním smyslu – pozn. S. J.] je škodlivá pro určitý typ lidí, jelikož je překážkou
v jejich rozkvětu,“82 [překlad S. J.] či jinde: „kulturní převládání [morálky v pejorativním
smyslu – pozn. S. J.] je nepřátelské k rozkvětu nejvyšších typů lidských bytostí, a sice
kreativních géniů“.83 [překlad S. J.] Leiter na tomto předpokladu staví veškeré své další
interpretace a domnívá se, že negativní vliv obecné morálky na potenciální vyšší jedince je
důvodem, proč Nietzsche primárně morálku kritizuje. Leiter v této kritice spatřuje
Nietzscheho hlubší záměr záchrany potenciálních vyšších jedinců, kteří by se dostali k jeho
tvorbě. Jak dále uvidíme, v rámci našeho výkladu Nietzscheho pojetí vyššího jedince je
Leiterova pozice minimálně udržitelná.
Obecná morálka se tak zdá být zásadním klíčem k odkrytí povahy a způsobu realizace
vyššího člověka: to, že obecná morálka tlačí na všechny, umenšuje možnost vyššího člověka
rozkvést a zvyšuje šanci na udržení své pozice. Stěžejní znaky dosavadní morálky - soucit,
rovnost všech lidí, altruismus, průměrnost, stádnost, to vše vytváří podle Leitera společenské
prostředí dusící rozkvět vyššího člověka. I přesto však potenciální vyšší jedinci docházejí
rozkvětu a stávají se představiteli vysoké kultury. Je jich sice malé množství, přesto se ale
někteří „vydaří“ - jak je to přes normativní tlak obecné morálky možné? Dosud je jasné pouze
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to, že vztah obou morálek je velmi mnohoznačný – v mnohém kooperují, avšak zároveň je
obecná morálka svou normativitou pro představitele individuálních morálek škodlivá.
Konkrétní znaky obecné morálky jako pozice „vlastnící pravdu“, mravnost a zmíněná
normativita jsou nebezpečím potenciálního rozkvětu vyšších jedinců. Zdá se, jakoby si tímto
způsobem – konkrétně přílišnou mírou normativity – obecná morálka podkopávala vlastní
nohy: vždyť i pro ni je důležitá existence vyššího člověka a podle Nietzscheho jej prostředím
a hodnotami, které obecná morálka ve společnosti utváří, likviduje. V našem výkladu se
nebudeme zabývat tím, proč normativní morálka tímto způsobem nabourává balanci obou
morálek, která je nezbytná pro fungování společnosti, přesto je to zajímavý podnět pro další
interpretaci. Nás v tuto chvíli zajímá role vyššího člověka, a to, jakým způsobem je schopen
se s touto situací vypořádat. V této oblasti si pak můžeme vznést několik otázek, například,
zda je potenciální vyšší člověk v prostředí obecné morálky schopen dospět k rozkvětu sám či
potřebuje pomoc – ať už ve formě člověka či nějakého jiného podnětu? A jako zásadní pak na jakých vlivech to vlastně závisí?
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Realizace vyššího člověka
Naše interpretace se v tuto chvíli schyluje k zásadnímu momentu, který charakterizuje

vyššího člověka vůbec, a to k jeho aktivnímu přístupu ke světu skrze který se realizuje.
Realizace neboli sebe-uskutečňování podstaty vyššího člověka je nezbytnou podmínkou jeho
bytí – právě projevováním sebe sama uskutečňuje vyšší člověk svůj potenciál a zároveň
aktivně prosazuje individuální morálku jako odpor proti morálce obecné. Realizace vyššího
člověka je tak pro nás jakýmsi dovršením a naplněním veškerých charakteristik, které
Nietzsche vyššímu člověku přisuzuje, a v tom smyslu je také naprosto stěžejní. Samotné
realizaci nicméně předchází dvě podstatné fáze, či transformace, kterými vyšší člověk na
cestě k sebe-uskutečnění musí projít: fáze negace ke světu, která je v ideálním případě
následovaná fází rozkvětu potenciálního vyššího jedince. Samotná realizace vyššího člověka
tudíž započíná tehdy, jakmile potenciální vyšší člověk tzv. rozkvete – stane se skutečným
vyšším člověkem a jako takový se začne projevovat. Pojem „rozkvětu“ a jeho význam je tuto
chvíli potřeba nahlédnout detailněji, jelikož jde o jeden ze stěžejních bodů našeho výkladu.
V rámci tohoto textu jej používám ve významu již avízovaného naplnění podstaty,
uskutečnění potenciálu a rozvinutí veškerých dosavadních sil – to vše v kontextu
transformace z jednoho způsobu bytí do jiného, nového. Jde o proměnu na hlubší mentální
úrovni, do určité míry o proměnu charakteru a také přístupu ke světu. Pojem rozkvětu sám
Nietzsche ve svých textech nepoužívá, lze jej ale odvodit z mnoha různých oblastí, jimiž se
Nietzsche zabývá, a to například ve smyslu rozkvětu kultury, rozkvětu vzdělání nebo rozkvětu
právě vyšších jedinců – jde o rozvoj, rozpuk, naplnění, či rozšíření. Nicméně samotný pojem84
jsem si vypůjčila od zahraničních autorů, kteří jej naprosto běžně používají právě v souvislosti
s realizací vyššího člověka, nejčastěji ve smyslu „rozkvétání lidské dokonalosti“.85 Z autorů
zmíněných v rámci naší práce výraz rozkvětu používá například Brian Leiter, Simon
Robertson nebo Omri Ben-Zvi.86
V převážné většině případů je pojem rozkvět používán jakožto synonymum výrazů
rozvoje, překonávání se, zvyšování úrovně, „zlepšování“, apod. V rámci našeho textu bude
84
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však pojem rozkvětu úžeji vymezen, a to nikoliv jakožto kontinuální rozvoj vyššího člověka,
ale konkrétně jako fáze přechodu z bytí ve formě potenciálního vyššího člověka (případně
člověka nižšího) do bytí ve formě vyššího člověka. V našem pojetí tedy pojem představuje
pouze onu transformativní fázi, kdy se dosud neprojevený potenciál dostává k uskutečnění,
učí se, nachází sebe sama. Po úspěšné fázi rozkvětu pak nutně následuje fáze sebeuskutečňování, ovšem již jakožto sebe-uskutečňování „plného“ vyššího člověka.
Do té doby je potenciální vyšší člověk plně neprojevený či „nerozkvetlý“, přičemž
v závislosti na mnoha faktorech k rozkvětu buď dojde, nebo nedojde. Situace totiž neprobíhá
vůbec ideálně, je zkomplikovaná prostředním, ve kterém má vyšší člověk rozkvést: nastavení
vyššího člověka, jeho potenciál a vlastnosti, je totiž neslučitelné s životem naplněným
hodnotami obecné morálky. Potenciální vyšší jedinec se tak dostává do rozporu se sebou
samým a se světem: začíná v sobě rozpoznávat velikost, sílu a tvořivost, přičemž tento
potenciál neodpovídá tomu, co po něm společnost vyžaduje. Takový tlak může vyústit
radikální odezvou – vyšší člověk situaci neunese a upadne do nihilismu – hodnoty pro něj
ztratí hodnotu vůbec.
Co je právě pro mne tak nesnesitelné? To, s čím se nemohu vypořádat sám, co mě dusí
a moří? Špatný vzduch! Špatný vzduch! Že mám nablízku něco nevydařeného, že
musím čichat útroby nevydařené duše! GM I., 12, s. 31.

Onen „špatný vzduch“ nižšího člověka „dusí“ potenciálního vyššího člověka a vede až
ke ztrátě víry v člověka i jeho hodnoty. A právě tato ztráta hodnot, fáze nihilismu jakožto
„touha po nicotě nebo touha po jeho ‘protikladu‘[bytí – pozn. S. J.], po jiném bytí“87 je
zásadní pro naše další zkoumání, jelikož ta jediná otevírá možnost následnému rozkvětu.

3.1 Přitakání životu: lék proti utrpení a nihilismu
Před tím, než potenciální vyšší člověk dospěje k rozkvětu, musí tedy mimo jiné dojít do
fáze, ve které přijímá život a nestaví se proti němu. Tento přístup je pro jeho bytí ve světě
stěžejní a musí si jej udržovat i po zbytek života, bez něj totiž není schopen se realizovat.
Vyšší člověk se totiž realizuje ve fyzickém světě, nikoli ve světě ideálním, spirituálním, či
jakémkoliv jiném a případné odmítnutí tohoto světa by zabránilo jeho uskutečňování se skrze
tento svět. Právě svět je pro něj prostorem, ve kterém se realizuje - jako jediný je skutečný a
přítomný zdroj příležitostí, myšlenek, tvorby, poznávání, nebo uplatňování síly, zkrátka všech
hlavních znaků vyššího člověka. Tyto charakteristické znaky jsou tím, co činí vyššího člověka
vyšším člověkem a pokud by je nerozvíjel a neuplatňoval ve svém životě, nikdy by
87
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nereprezentoval Nietzscheho pojetí velikosti. To, co pro vyššího člověka platí, je, že naplňuje
svůj potenciál skrze aktivní přístup ke světu: skrze činy a tvorbu, nikoliv skrze pasivitu či
negaci. Kladný vztah ke světu je pro něj tudíž naprosto zásadní a jeho bytí nejen uchovávající,
ale i rozvíjející.
Nietzsche podává mnoho důvodů, které mohou vést ke vzniku negativního vztahu ke
světu, mimo zmíněný tlak obecné morálky na osobnost vyššího člověka, to může být také
beze-smyslnost, utrpení, či vědomí iluzivní povahy našeho života, se kterým se daný jedince
nemůže vyrovnat. Vzhledem k citlivosti, křehkosti a vnímavosti vyššího člověka se zdá, že je
u něj možnost propadnutí do hlubší formy nihilismu celkem vysoká. Přesto nihilismus jakožto
přechodná fáze nemusí být vůbec škodlivý, naopak z Nietzscheho textů vyplývá, že období
nihilismu je u člověka nezbytnou součástí procesu přehodnocení všech hodnot. Právě ztráta
veškerých hodnot a jistot o světě otevírá prostor k vytvoření hodnot nových, u vyššího
člověka hodnot vlastních a kreativně stvořených. Propadnutí nihilismu, či nabytí negativního
vztahu ke světu je i přesto přítomným nebezpečím potenciálně bránícím rozkvětu a realizaci
vyššího člověka. Jakým způsobem je tedy vyšší člověk schopen negaci či nihilismus
překonat? Jak znovu-nachází smysl ve světě a jeho vztah k němu?
3.1.1

Leiter a emocionální připoutání k životu

Na tomto místě nám velmi přispěje pozice významného interpreta Nietzschovy kritiky
morálky: amerického filosofa Briana Leitera, který se v Nietzscheho tvorbě zabývá také
tématy přitakání životu, rozkvětu vyšších jedinců, či normativitou obecné morálky. V rámci
našeho výkladu je pak stěžejní jeho text The Truth is Terrible, kde Leiter v rámci škodlivosti
vlivů na vyššího člověka zastává jasnou pozici: podle něj může konkrétně vliv obecné
morálky vést k destrukci sebepojetí vyššího člověka a utlumení jeho podstaty.88 V textu The
Truth is Terrible Leiter vyzdvihuje roli utrpení jakožto hlavního zdroje propadnutí
„sebevražednému nihilismu“.89 Utrpení sice je nutným jevem provázejícím život budoucího
vyššího člověka, nicméně ho může zasáhnout do té míry, že se jedinec od života odtáhne a
nebude v něm podle Leitera nacházet hodnotu, ani důvod žít - může tak u něj dojít k
hlubokému nihilismu, který mu bude překážkou k rozkvětu. Utrpení v tomto smyslu Leiter
úzce specifikuje: tvrdí, že utrpení samo o sobě není problém, člověk je dokonce ochoten trpět
za něco, co mu dává smysl, co je pro něj důležité - takové utrpení pro něj není nebezpečné ve
smyslu utvoření negace ke světu. To, co člověka ochromí, je podle Leitera nesmyslné utrpení.
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Nesmyslné utrpení skolí i ty nejsilnější povahy a je možné, že zabrání jejich rozvoji směrem k
velikosti. Podle Leitera je jediným možným řešením takové situace znovu-navázání
emocionálního připoutání k životu, které povede k přitakání životu a opětovné touze žít ve
světě. Leiter vidí možnost takové transformace skrze estetickou zkušenost, kterou
zprostředkovává umělecké dílo.
Právě umění, které představuje sféru iluzí, zdání, představ a fantazií, umožňuje v afektu
přijetí iluzivní povahy světa jako její nezbytné součásti, přijetí nesmyslnosti jako součásti hry
zvané život. Umění utváří afektivní vztah k iluzi, k idealitě, ke kráse, přičemž tato iluze je
nutná pro zdravé bytí ve světě, jak je člověk zažívá. Umělecké dílo a prožitek, který v člověku
vyvolá, vede podle Leitera k posílení tzv. „vůle ke zdání“, vůle k iluzi jako nezbytné
podmínce života ve světě. Právě iluze je nezbytnou součástí našeho života ve světě a podle
Leitera je také „lékem proti utrpení“ - jakýmsi opojným nápojem přinášejícím úlevu od
syrové reality. Iluzivní vnímání světa je tak pro člověka nejen praktické, v tom smyslu, že mu
iluze zprostředkuje chápání světa a díky nim je schopen svět určitým způsobem pojímat a
orientovat se v něm, ale je navíc také silně sebezáchovné, jelikož posiluje naši vůli ke zdání a
kráse. Umění tak dává člověku podnět k tomu opět nalézat ve světě krásu a mít k této kráse
afektivní vztah.
Tak nás trhá a vysvobozuje apollinský živel z dionysské obecnosti, tak nás vzněcuje
pro individua; k nim poutá náš soucit, jimi ukájí náš cit krásna, toužící po velkých a
majestátních formách; obrazům života dává se míhali před námi a dráždí nás, abychom
v myšlenkách pochopili životní jádro, jež se v nich tají. ZT, 21, s. 182.

Jakmile se ale vůle ke zdání u člověka oslabí či úplně vytratí, dojde k roztržení
afektivního pouta ke světu. Jak Nietzsche píše, hrozí popření života samého:
Chybnost soudu není ještě námitkou proti soudu; v tom zní naše nová řeč snad
nejcizeji. Otázkou je, nakolik takový soud podporuje život, nakolik jej uchovává,
nakolik uchovává druh, nebo jej snad dokonce zlepšuje; a my se zásadně kloníme k
tvrzení, že nejchybnější soudy (k nimž patří syntetické soudy a priori) jsou pro nás
nejnepostradatelnější, že bez platnosti logických fikcí, bez poměřování skutečnosti
čistě vymyšleným světem nepodmíněného, se sebou samým totožného, bez neustálého
falšování světa číslem by člověk nemohl žít — že zříci se chybných soudů by
znamenalo zříci se života, popřít život. MDZ, 4, s. 11.
Přítomnost vůle ke zdání vede k dvojznačnému vztahu k životu a k přijetí světa v jeho

kráse i bolesti, idealitě i realitě, iluzi i podstatě. Pojímání a přijímání světa jako rozporuplného
a „nejasného“, ve své podstatě jako tajemství, kterému ani vyšší člověk není schopen plně
porozumět, je tak v Nietzscheho výkladu způsobem, jak vyšší člověk žije ve světě. Svět je pro
něj do velké míry tajemstvím, ve kterém hledá pravdu, i přesto, že ji nikdy nemusí nalézt. Pro
Leitera je klíčem k uskutečnění tragického chápání světa právě umění, žádné další alternativy
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autor nenabízí. Zdá se tedy, že Leiter považuje za jeden z hlavních znaků vyššího člověka
právě kreativitu, protože ta je cestou, skrze kterou se vyšší člověk vztahuje k uměleckému
dílu a nachází v něm hodnotu. Pohled na dílo v něm vyvolává odraz něčeho, co má sám v
sobě: tvořivost a sílu jakožto atributy vysoké kultury. Tak je vyšší člověk, díky tomu, čím v
jádru je, schopen nacházet v estetické zkušenosti krásu natolik, že jej vede k prosazení vůle k
této kráse v sobě samém.
Umělecké dílo, ať už jakékoliv povahy, je tak schopno v člověku vyvolat vzrušení, touhu
po životě, zájem o život. Afekt je zde zdrojem touhy, přičemž v povaze této touhy Leiter
spatřuje znaky blízké sexuálnímu vzrušení, samo umění je podle něj vzrušující, vyvolává
touhy a vybíjí afekty. Leiter tak estetický prožitek přirovnává k prožitku sexuálnímu a nachází
mezi nimi spojení. Nabízí možnou interpretaci estetické zkušenosti coby sublimované formy
sexuálního vzrušení, které podle něj, stejně jako umělecké dílo, utváří afektivní vztah ke světu
a touhu žít. Na druhou stranu Leiter odděluje estetickou zkušenost od tzv. rauše, který může
umělecké dílo v člověku vyvolat. Rauš je podle Leitera pomíjivý a nedostatečný k vytvoření
afektivního pouta, v tomto smyslu představuje chvilkové opojení, chvilkové nadšení a radost
z krásy. Na rozdíl od rauše, estetická zkušenost, kterou má Leiter na mysli, přináší
dlouhodobé důsledky a proniká až do samého jádra člověka, dotýká se jeho nejhlubší
podstaty. V této souvislosti není úplně jasné, zda hloubku estetické zkušenosti a její odlišení
od rauše zapříčiňuje primárně genialita díla či stupeň velikosti (tím pádem i citlivosti)
člověka, který jej vnímá. Dá se však předpokládat, že hloubka estetického prožitku bude do
určité míry nutnou kombinací obou složek, díla i vnímajícího, přičemž jedna může vyvažovat
druhou: méně pronikavé dílo, které zakouší, vysoce vnímavý člověk s velkým potenciálem
velikosti, povede k vnitřní transformaci tohoto jedince. Naopak dílo plně reprezentující
velikost a genialitu svého tvůrce může zapříčinit proměnu jedince s menším potenciálem
velikosti (například silně ovlivněného obecnou morálkou) či s nižším stupněm vnímavosti.
Samotný vztah díla a člověka prožívajícího skrze dílo proměňující zážitek tudíž
vyvstává jako vztah dvou aspektů velikosti: díla vyššího člověka (nikoliv nižšího) a
potenciálního vyššího člověka (nikoliv člověka nižšího). Zdá se tedy, že nižší typ člověka, v
případě, že propadne negativnímu vztahu ke světu, není schopen obnovit svůj vztah k němu
skrze umělecké dílo - symbol vysoké kultury, která nižšího člověka nemůže zasáhnout do
takové míry jako člověka vyššího. To, co Leiter předpokládá je, že dílo, které je schopno
vyvolat takový zážitek, jenž by pozvedl v člověku touhu žít, je nutně dílem génia, přičemž
génia Nietzsche považuje za typ vyššího člověka, pouze on je schopen vytvořil velké dílo
tohoto druhu. Vyšší člověk nám tak v Leiterově teorii utváří podnět pro rozkvět dalšího
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vyššího člověka: sám druh vyšších lidí utváří jeden druhému podnět k opětovnému navázání
vztahu ke světu a tím zároveň otevírá prostor pro možný rozkvět potenciálního vyššího
člověka. Ten je skrze opětovné navázání vztahu ke světu schopen navázat nově vztah sám k
sobě a stát se tím, kým ve svém jádru je, tedy vyšším člověkem.
Z Leiterovy pozice vyvstává, že pro rozkvět vyššího člověka se stává klíčovou
podmínkou dílo jiného vyššího člověka, které mu bude k dispozici. Jednotliví jedinci vysoké
kultury tak svou realizací, konkrétně tvorbou, nejenže uskutečňují svoji podstatu, ale zároveň
přispívají k možnosti rozkvětu dalších jedinců svého typu. Krystalizuje nám tak jakýsi
sebezáchovný cyklus vyšších jedinců, kteří si nevědomky a ze své podstaty napomáhají v
přežití. Na jednu stranu tento cyklus umožňuje vyšším jedincům stále být tím, kým jsou a tak
se také projevovat ve světě, na druhou stranu zvyšuje šance na přežití dalších, dosud
neprojevených vyšších jedincům. Vyšší člověk tak svým aktivním životem sebe sama jako typ
skrze tvorbu uchovává, aniž by tak činil účelně.
3.1.2

Sociální situovanost jako způsob přitakání i uskutečnění

V návaznosti na Leiterovu pozici představím již jednou zmíněného izraelského autora
Omri Ben-Zviho, který je kritikem Leiterovy teorie estetické zkušenosti jako zdroje
afektivního připoutání k životu. Ben-Zvi označuje Leiterovu teorii za nedostatečnou a
„vágní“, estetická zkušenost je podle něj pomíjivá a neschopná navázat hluboký vztah, který
popisuje Leiter. Efekt uměleckého díla je pro Ben-Zviho obohacující, nicméně prchavý –
afekt, který dílo vytvoří, brzy zmizí a znovu vyvstane stav negace ke světu.
Ben-Zvi, stejně jako Leiter, považuje přitakání životu za nezbytný předpoklad rozkvětu
potenciálního vyššího člověka, bez něj nemůže naplnit svou podstatu. Stejně tak považuje
kreativitu za stěžejní vlastnost vyššího člověka, který se skrze tvůrčí činnost realizuje. BenZvi ale, na rozdíl od Leitera, vidí zdroj přitakávání a smyslu života v naplňování hlavních
potřeb člověka: u nižšího typu potřeby poslušnosti, u člověka vyššího typu potřeby
poslušnosti a vlády. Nižší člověk poslouchá pravidla obecné morálky a tím naplňuje svou
vnitřní potřebu poslušnosti, zatímco vyšší člověk poslouchá vlastní pravidla, která si stvořil, a
těm je věrný. Vyššímu člověku ale nevystačuje pouze realizace poslušnosti vůči vlastním
přesvědčením, nutně s ní musí probíhat také realizace tzv. vlády, či přikazování. Právě
tvořením vlastních pravidel vyšší člověk boří normativnost pravidel dosavadních a naplňuje
tak svou vnitřní potřebu vlády a přikazování. Tímto způsobem podle Ben-Zviho oba typy
nacházejí smysl a své místo v rámci sociálního systému. Zároveň oba skrze proces
uspokojování této potřeby upevňují svůj kladný vztah k životu.
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Není však úplně jasné, v jakém smyslu vyšší člověk „boří“ dosavadní pravidla neboli
jak se konkrétně realizuje ve své potřebě vládnout. Ben-Zvi představuje potřebu vládnout,
přikazovat jako uspokojovanou skrze vítězství hodnot, názorů či představ vyššího člověka nad
dosavadními strnulými morálkami. Nietzsche skutečně předkládá, že v rámci historie byly
činy a morálky vyšších jedinců tím, co prostoupilo dobovou morálku - stávaly se zdrojem
nových hodnot a ovlivnily tak společenský vývoj. Zdá se však, že k tomu téměř nikdy
nedocházelo ještě za života vyššího člověka. Jak píše Nietzsche, situace byla opačná: vyšší
člověk a jeho novátorský pohled na svět byl za jeho života popírán, odsuzován a označován
za zlo, byl totiž bořitelem dosavadních zvyků a pravd.90 Jak tedy podle Ben-Zviho vyšší
člověk dochází k uspokojení své potřeby vládnutí, když jeho názor převládne ve společnosti
či dostane uznání většinou až po jeho smrti? Ben-Zvi předkládá několik možností, skrze které
vyšší člověk uspokojuje svou potřebu přikazování, přičemž vítězství nad stávající strukturou
se zdá být nejvyšším možným způsobem dosažení této potřeby. Mimo to ji uspokojuje a) již
samotné vzpírání se dosavadní struktuře vlastním odlišným přístupem, b) prosazování svého
odlišného přístupu - nových postojů či myšlenek (i přesto, že může být toto prosazování
neúspěšné), c) jako nejvyšší možný způsob: prosazení nové sociální praktiky do společnosti.91
Skutečné prosazení dané sociální praktiky je tak vrcholem aktivity vyššího člověka, ne
nutným předpokladem jeho uskutečňovaní. K projevu vlády naopak úplně „postačí“, aby
vyšší jedinec sám žil svými vlastními hodnotami, nikoliv přejatými, a již tím uskutečňuje
svou potřebu vlády a přikazování. Samotné bytí vyššího člověka jakožto bytí, které
uskutečňuje velikost, je zdrojem vlivu na mnohé další jedince a tento vliv může vyústit až k
prosazení hodnot vyššího člověka v rámci obecné morálky, aniž by se o to nějakým způsobem
úmyslně zasadil.
To, co zde Ben-Zvi vyzdvihuje jako zdroj smysluplného a životu přitakávajícího bytí, je
právě sociální role jedince, která mu poskytuje jistotu, situovanost a naplnění jeho niterných
potřeb. Sociální role je pro jedince všudypřítomná a s ním velmi úzce spjatá, veškerá jeho
činnost ve světě se odehrává v rámci sociální role, stejně tak hodnotí, přemýšlí a jedná v
rámci morálky příznačné pro svou sociální roli. Celá jeho existence je tak jeho sociální rolí
protknutá a skrze ni určuje svou identitu a místo ve světě - v tomto smyslu je umění pro BenZviho skutečně pouze okrajovou částí naší existence, nikoliv všudypřítomným jevem, jak jej
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popisuje Leiter. Umění podle Ben-Zviho není natolik zasahující a ovlivňující život jedince
jako sociální situovanost jeho životní role, kterou vnímá jako život určující v každém
okamžiku. Na tomto místě je však důležité zmínit zásadní fakt, a to, že Ben-Zvi vnímá
sociální roli a skrze ni uspokojovanou vnitřní potřebu člověka poslouchat či vládnout jako
zdroj přitakání životu pro člověka vyššího i nižšího. Stejně tak Ben-Zvi chápe a kritizuje i
Leiterovo pojetí umění: jako zdroj přitakání životu pro člověka nižšího i vyššího. Tato práce
se však zasazuje o interpretaci, která pojímá Leiterovi pozici odlišně než Ben-Zvi: staví umění
jako podnět pouze pro vyššího člověka, nikoliv člověka nižšího. Podstata obou jedinců je
odlišná, nutně tudíž bude odlišný i jejich vztah k umění a vliv umění na jejich život. S BenZvim tedy v interpretaci Leiterovy pozice nacházím shodu pouze částečně: zdá se, že umění
pravděpodobně skutečně nebude hlavním jevem provázející život nižšího člověka, jak se
domnívá Ben-Zvi. Náš výklad považuje umění za jev podmiňující přitakání životu, které je
„účinné“ pouze a jedině pro vyššího člověka, člověka uměleckého.
Leiter jasně nespecifikuje, pro koho je umělecké dílo záchranou, nicméně z kontextu
Nietzschova díla vyvstává, že umění pro člověka stádního typu nemůže být záchranou ve
smyslu afektivního a touhu po životě vzbuzujícího podnětu. Právě vyšší člověk sám
představuje umělecko-tragický náhled na svět, svébytnost a originalitu - pro něho jediného
může být umění prostředkem k znovunavázání vztahu ke světu. Navíc, umění pro vyššího
člověka není okrajovou částí života, jak ji vnímá Ben-Zvi, naopak umění je přítomno nejen v
jeho vnímání světa, ale v každém jeho činu, hodnocení i díle, jelikož ke všem se vztahuje
tvořivě, nikoliv stádně. Tvořivý přístup je hlavním formálním znakem veškerého bytí vyššího
člověka a skrze ten má nutně vztah k umělecké tvorbě, ať už jakéhokoliv obsahu. Život
vyššího člověka bude pln umění, ať už bude v roli vnímající diváka tvorby, či tvořitele - vždyť
sám jeho pohled na svět je umělecko-tragický, umění jako součást ideality je pro vyššího
člověka každodenní realitou. Na rozdíl od něj, přístup nižšího člověka je pasivní, netvořivý a
stádní - a pro takový nemůže být jiné uspokojení než normativní obecná morálka, morálka
poslušnosti. Právě s ní je tak hluboce spjatý a nemá důvod se od ní distancovat, od narození
jej utváří a je pro něj celoživotní jistotou a pravdou, kterou potřebuje - smysl pro pravdu, jak
Nietzsche zdůrazňuje, je totiž ve své podstatě smyslem pro jistotu.92 Sociální role
zprostředkovaná obecnou morálkou je tak pro nižšího člověka hlavním zdrojem smyslu,
jelikož mu dává možnost uskutečňovat svou potřebu poslušnosti a zároveň mu předkládá
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hodnocení, kterými se řídí v životě - je jeho záchranou před negací, stejně, jako umělecké dílo
je záchranou vyššímu člověku.
V rámci naší interpretace tak každý nietzschovský typ nachází odlišný podnět k přitakání

životu: vyšší člověk přitakává životu skrze estetickou zkušenost, nižší člověk přitakává životu
skrze realizaci poslušnosti a své sociální role. Jelikož jsou oba Nietzscheho typy člověka
velmi odlišné, a to svými potřebami, nebo psychologickým nastavením, nutně vyžadují
odlišný podnět, aby opět nalezli vztah ke světu. Na druhou stranu oba typy spojuje potřeba
poslušnosti, kterou naplňují, každý ale odlišným způsobem: jak bylo zmíněno, nižší člověk je
poslušný normativní morálce, přičemž tato poslušnost je pro něj zdrojem přitakání životu i
zdrojem sebe-uskutečňování. Na rozdíl od něj, vyšší člověk je poslušný své vlastní morálce,
přičemž tato poslušnost pro něj znamená pouze sebe-uskutečňování, naplňování toho, kým je
– není pro něj ale zdrojem přitakání životu. Tím je u vyššího člověka, jakožto první a zásadní
krok, navázání opětovného vztahu ke světu skrze estetickou zkušenost, skrze kterou nalézá
nově vztah sám k sobě i ke světu a rozkvétá: se stává skutečným vyšším člověkem. Jako
takový pak realizuje svoji podstatu, tedy tvoří vlastní hodnoty a logicky také svým životem
tyto hodnoty uskutečňuje, jinak řečeno: realizuje svou potřebu poslušnosti v rámci
následování vlastní pozice. Situace nižšího člověka ve vztahu k poslušnosti je tudíž blízká
situaci vyššího člověka: oba se skrze uspokojení této potřeby poslušnosti realizují. Poslušnost
je tak pro nižšího člověka nejen podnětem k přijetí života, záchranným lanem před
nihilismem, ale také jevem, skrze který naplňuje svoji podstatu.
V tuto chvíli nám zde krystalizuje zásadní otázka, a to, v jakém smyslu je potřeba
poslušnosti, pro vyšší i nižšího člověka, základní lidskou potřebou? Nietzsche se tomuto
tématu věnuje v díle Lidské, příliš lidské a Mimo dobro a zlo, kde definuje potřebu poslouchat
jakožto potřebu „naplnit svou formu obsahem“,93 či jako „žádost po tom, co se jí nabízí“.94
Tato potřeba se chce ukojit a naplnit svou formu obsahem; sahá přitom, podle svých
sil, své netrpělivosti a svého napětí, nepříliš vybíravě, jako hrubá žádost, po tom, co se
jí nabízí, a akceptuje, co jí nějací poroučející — rodiče, učitelé, zákony, stavovské
předsudky, veřejná mínění — hučí do ucha. MDZ, 199, s. 92 – 93.

Nietzsche zdůrazňuje, že potřeba poslouchat byla v lidech pěstována tak dlouho, až se
vyvinula v jakýsi „stádní instinkt poslušnosti“.95 Zde je důležité odlišit zmíněnou potřebu
naplnění formy obsahem od instinktu poslušnosti: z celku Nietzscheho díla mnohokrát
vyvstává, že člověk skutečně má metafyzickou potřebu naplnění vlastní formy určitým pro něj
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smysluplným obsahem, na rozdíl od této metafyzické potřeby Nietzsche považuje instinkt
poslušnosti za pěstovaný96 a naučený. Zdá se tedy, že člověk od narození disponuje potřebou
naplněním se tím, co mu svět předkládá, nicméně tato potřeba se v průběhu dějin vyvinula v
konkrétní potřebu poslušnosti, v Nietzscheho slovníku tzv. stádnosti. I přesto, že potřeba
poslušnosti vznikla v lidských společenstvích postupným tlakem, tak „vzhledem k tomu, že
mezi lidmi byla dosud nejlépe a nejdéle cvičena a pěstována poslušnost, můžeme právem
předpokládat, že v průměru vzato je dnes každému jedinci vrozena potřeba poslouchat“.97
Jinak řečeno, naučená potřeba se stala potřebou vrozenou, což je na tomto místě velmi
zásadní informace. Vlivem působení vnějšího světa na člověka se změnilo jeho nastavení
natolik, že se mu určitý, původně naučený, instinkt stal vrozeným. Tímto fenoménem se
zabývá Jakub Chavalka ve své knize Přivtělení a morálka,98 kde právě aktem přivtělení
popisuje proces konstituce schémat, hodnocení a instinktů člověka vlivem morálky. Člověk si
tak přivtěluje, doslova vstřebává do vlastního těla, omyly (ty nejčastěji), nebo pravdu,
například v závislosti na tom, v jaké kultuře žije. Instinkt poslušnosti nám v tomto smyslu
vychází jako přivtělený instinkt, který slouží převážně fungování obecné morálky.
Vyšší člověk, kterému je také vrozen instinkt poslušnosti, se však s touto potřebou
vypořádává odlišným způsobem než člověk nižší, neposlouchá poroučející, ale sám poroučí.
Poroučení je tak u něj jakousi sublimovanou formou potřeby poslouchání. Na rozdíl od něj,
aby měl nižší člověk čemu naslouchat a co následovat, je nezbytná přítomnost normativní
morálky, a to už jakékoliv: nižší člověk nehledá žádný konkrétní obsah, ale normativní znaky,
které uspokojují jeho potřebu poslouchat. Normativní morálka a její direktivní nároky jsou
pro nižšího člověka uspokojením a útěchou, pro vyššího člověka jsou naopak dusivým
tlakem, odporem proti kterému se vzpírá. Realizace poslušnosti (resp. poroučení) u vyššího
člověka však nastává nutně až po přitakání životu, nikoliv předtím, jak předkládá Ben-Zviho
interpretace: vyšší člověk je schopen následovat vlastní utvořená hodnocení až poté, co je
vytvoří, přičemž tvorbě hodnocení předchází možné propadnutí negaci ke světu a ztráta
hodnot. Jak by mohl vyšší člověk realizovat poslušnost vůči vlastním hodnocením ve fázi
negace, kdy svá hodnocení ještě neutvořil? Jako prvotní podnět přitakání je Ben-Zviho
neustálá realizace poslušnosti a vlády vyššího člověka neudržitelná, jelikož ta je nutně
důsledkem již proběhnutého přitakání životu. V rámci tohoto výkladu tedy předpokládáme, že
propadnutí nihilismu období rozkvětu u potenciálního vyššího člověka předchází, nikoliv jej
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zasahuje jako uskutečněného vyššího člověka. Realizovaný vyšší člověk totiž již naplňuje
potřebu poslušnosti a přikazování, jeho vztah ke světu je tedy udržován skrze ono naplňování
potřeb. V návaznosti na tuto interpretaci dává Ben-Zviho teorie smysl jakožto jev udržující
vztah ke světu v průběhu života již realizujícího se vyššího člověka: poslušnost vůči vlastním
hodnocením a přikazování ve smyslu prosazování vlastní pozice ve světě je jevem provázející
celý život vyššího člověka (nikoliv potenciálně vyššího) a jako takový skutečně udržuje
pozitivní a smysluplný vztah ke světu.
Zdá se tedy, že pozice obou autorů na sebe do určité míry navazují, i přesto, že na první
pohled (i slovy autorů) se zdají být silně v opozici. Autoři se shodují minimálně v tom, že a)
člověk se může realizovat vzhledem ke své podstatě pouze v případě kladného vztahu ke
světu, b) je potřeba podnět či činnost, která člověka vyvede z možné negace ke světu, c) vyšší
i nižší člověk potřebují žít v souladu se svým vnitřním nastavením a potřebami. Rozpor
vzniká až ve chvíli, kdy se tážeme po konkrétních podnětech: Leiterova pozice je shodná s
Ben-Zviho, co se týče pojetí nižšího člověka a jeho poslušnosti realizované v souladu s
normativní morálkou a jistotou situovanosti ve světě. Na druhou stranu jsou v rozporu
vzhledem k pojetí vyššího člověka, jehož podnět k přitakání světu Leiter nachází v
uměleckém díle a Ben-Zvi v možnosti realizování vnitřní potřeby poslušnosti a vlády. V rámci
Leiterovy pozice i tohoto výkladu je u vyššího člověka realizace poslušnosti vůči vlastním
přesvědčením fází, která nutně následuje až po rozkvětu vyššího jedince jakožto proces jeho
sebe-uskutečňování, nikoliv primárně jako podnět k přitakání životu. Tím je v našem výkladu
pro vyššího člověka Leiterova estetická zkušenost, díky které nepropadá nihilismu.
V tuto chvíli se již více vyjasňuje, jaká vede cesta každého potenciálního vyššího
člověka k tomu stát se skutečných vyšším člověkem. Vyvstává několik fází, kterými
potenciální vyšší člověk před samotným rozkvětem prochází: a) fáze života v souladu
s obecnou morálkou (ve které každý potenciální vyšší člověk vyrůstá), b) fáze negace ke
světu, propadnutí nihilismu, nesouladu s obecnou morálkou, c) fáze opětovnému přitakání
životu (v našem případě skrze estetickou zkušenost). Poslední fáze otevírá vyššímu člověku
možnost objevit nově svůj vztah ke světu, a to aktem rozkvětu, který je nejzásadnější
transformací v životě vyššího člověka. Zaměříme se tedy nyní na to, co vlastně onen rozkvět
je a co jej podmiňuje. Bude nás také zajímat, proč vůbec vyšší člověk má zájem o to rozkvést,
co je jeho motivací?
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3.2 Rozkvět jako akt sebe-stvoření
My se však chceme stát těmi, jimiž jsme, - novými, jedinečnými, nesrovnatelnými,
kteřísi sami stanoví zákon, a sami sebe tvoří! RV, 335, s. 178.

Nietzsche nám v paragrafu 335 z Radostné vědy předkládá „přání“ svobodných duchů, a
to stát se těmi, jimiž jsou - konkrétně někým novým, jedinečným, někým, kdo ustanovuje sám
sobě vlastní zákony a hodnocení, zároveň také někým, kdo sám sebe tvoří. V jakém smyslu je
možné chápat Nietzschovo tvrzení, že svobodný duch sám sebe tvoří? A tvoří se skutečně jen
on sám, nebo mu je někdo, či něco nápomocné? Jakým způsobem si vůbec takovou sebetvorbu představit?
3.2.1

Rozkvět

Sebe-tvorba vyššího člověka se zdá být zásadním momentem života vyššího člověka,
konkrétně nezbytným momentem jeho života. Povaha sebe-tvorby osvětluje důležitý rys
potenciálního vyššího člověka, a to, že ještě není plnohodnotným vyšším člověkem - je u něj
potřeba učinit důležitý krok, a to tzv. rozkvět neboli dospět k první realizaci vlastního
potenciálu. V rámci Nietzschova díla vyvstává, že rozkvět vyššího člověka je primárně
zásluhou jeho samého. Vyššího člověk disponující silnou vůlí, sebe-ovládáním a stejně tak
úctou k sobě samému je svými vlastnostmi veden k formování vlastního „já“ ve směru, který
je pro něj nejvíce příznivý. Vyšší člověk by sám sobě vědomě neškodil, naopak jako člověk,
který má k sobě úctu, přirozeně bude činit vše, aby uctil vlastní „já“ takovým způsobem, aby
mohl žít v souladu sám se sebou a svými hodnotami. Potenciální vyšší člověk ve fázi rozkvětu
tudíž jedná tím způsobem, který povede k uskutečnění jeho potenciálu. A čím je jeho
potenciál? Vlastně vším, co charakterizuje již realizovaného vyššího člověka, tedy
potenciálem síly, kreativity, vůle, soběstačnosti, nezávislosti a svobody. To vše v potenciálním
vyšším člověku do jeho rozkvětu teprve „dřímá“ a čeká na chvíli, kdy se bude moci plně
uplatnit.
K tak velkému kroku je však potřeba mnoho předpokladů, rozkvět jako takový
neproběhne u vyššího člověka sám od sebe, jaksi přirozeně a samovolně. Pokud by tomu tak
bylo, bylo by na světě mnohem větší množství vyšších jedinců než doposud. Jak víme,
podmínky rozkvětu vyššího člověka jsou ztížené mnoha faktory, a to například tlakem
normativní morálky utvářející ve společnosti prostřední utlumující individualitu jedince.
Dalším ztěžujícím faktorem může být již zmíněný negativní vztah ke světu, který se může
vyvinout například v důsledku silného utrpení.

Jako nezbytný se v takové situaci jeví

skutečně silný potenciál daného jedince, kterým jedinec nejen disponuje, ale je si ho také
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vědom. Vědomí vlastního potenciálu a šance rozvinout se do vyššího stupně bytí v
Nietzscheho smyslu je pro potenciálního vyššího jedince naprosto nezbytným předpokladem
toho, aby mohl proces sebe-tvorby vůbec začít. Pokud by si nebyl vědom toho, že disponuje
jakýmsi „materiálem“, který může opracovat a rozvinout do skutečného díla, nikdy by s
takovým opracováváním nezačal. Pokud by vyšší člověk zůstal žít v souladu s obecnou
morálkou a bez vědomí svého potenciálu, nikdy by neměl ani důvod se z ní jakkoliv
vyčleňovat, místo toho by zůstal žít v nezměněném stavu a pln „pravd“ oné obecné morálky.
Uvědomění si vlastních sil a možností ovšem také není samozřejmostí: aby k uvědomění
vůbec mohlo dojít, je třeba, aby daný jedince byl silně vnímavý sám k sobě, ke svým silným i
slabým stránkám a aby v tomto vnímání byl sám k sobě upřímný. Upřímnost k sobě samému
je pro Nietzscheho velmi důležitým rysem vyššího člověka. Tzv. pozorování sebe sama
spojené s upřímností a vnímavostí teprve může vést k uvědomění si čehosi v sobě, co má
potenciál růstu a velikosti.
Že je však stav sebepozorování opravdu zoufalý, o tom nesvědčí nic jasněji než
způsob, jakým téměř každý mluví o podstatě morálního jednání, ten rychlý, ochotný,
přesvědčený, výmluvný způsob, s jeho osobitým pohledem, úsměvem, s jeho úslužnou
horlivostí! RV, 335, s. 176.

Právě sebepozorování vypovídá nejen o vědomí vlastních sil, ale také o vědomí
vlastních slabostí. Nietzsche ukazuje problém nedostatečné sebereflexe na příkladu morálních
hodnocení: „Což nevíš nic o intelektuálním svědomí? O svědomí za ‚svědomím‘? Tvůj soud
‚tak je to správné‘ má svou prehistorii v tvých pudech, sklonech, antipatiích, zkušenostech a
ne-zkušenostech,“99 píše Nietzsche. Psychologické nastavení jedince, jeho pudy, sklony a
různé (ne)zkušenosti jsou pro Nietzscheho primárním zdrojem našich hodnocení. Avšak
nahlédnout ve vlastním názoru, či hodnocení odraz vlastního pudu, vlastnosti, či sklonu
vyžaduje silnou míru sebereflexe a vnímavosti k sobě samému. Podle Nietzscheho většina lidí
takového stupně sebereflexe nedosahuje, a proto není schopna odlišit, kdy v jejich názorech
promlouvají jejich pudy a kdy například jejich rozum. V tomto smyslu je pro nižšího člověka
celý balíček jevů utvářejících jeho osobnost silně neuvědomělý, přičemž tato neuvědomělost
je způsobena primárně nedostatečnou vnímavostí k sobě samému. Teprve se sebereflexí, která
je schopna tyto složky oddělit, je člověk schopen uvědomit si nejen subjektivitu vlastního
hodnocení, ale primárně také vlastnosti a schopnosti, kterými disponuje. Potenciální vyšší
člověk si tak, pokud je vnímavý a sám k sobě upřímný, může uvědomit potenciál velikosti,
který v sobě má. V tuto chvíli se již zdá, že proces sebe-tvorby vlastně může začít: potenciální
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vyšší člověk si je vědom všech skrytých možností, které v něm dřímají, už jen tedy postačí je
uskutečnit. Přesto je nezbytné se ptát po příčinách, které stojí za rozhodnutím potenciálního
vyššího člověka – i přesto, že se situace jeví jaksi samozřejmě, úplně samozřejmá není.
3.2.2

Motivace vedoucí k vnitřní proměně

Proces sebe-tvorby, jehož výsledkem je realizovaný vyšší člověk, nejenže vyžaduje
velký potenciál a jeho uvědomění, ale také vůli vůbec sebe sama utvářet novým způsobem,
vůli vyvinout snahu o skutečnou vnitřní proměnu. Probourání dosavadních zvyků a náhledů
na svět se nezdá být něčím úplně samozřejmým - i přesto, že potenciální vyšší člověk v sobě
rozpozná potenciál velikosti, je nezbytně nutné, aby měl důvod k takové velikosti směřovat.
Simon Robertson se ve svém textu100 táže právě po motivu potenciálního vyššího člověka
podstoupit proces tvorby sebe sama. Robertson v tomto smyslu zastává tzv. „reason
internalism,“ který považuje za nutný předpoklad jakéhokoliv jednání potenciálního vyššího
člověka. Definice tohoto internalismu je u Robertsona tato: „A má důvod činit Φ pouze,
pokud A má nějaký motiv, který by se činěním Φ naplňoval.“101 [překlad S. J.] Robertson tak
považuje motiv člověka, ať už vědomý, či nevědomý, za zásadní vliv, přičemž jakékoliv
jednání, či myšlení je tímto motivem ovlivněno. Co však pro Robertsona představuje motiv?
Jsou to právě pudy, cíle, zájmy, líbivost, charakter, stejně jako hodnocení světa dané osoby, to
vše dohromady utváří balíček, jehož hlavním cílem je uspokojení pudů, potřeb a cílů majitele
balíčku. Robertson nachází fungování RI na dvou rovinách: a) jakožto tlak na naše rozumové
přisuzování, b) jako zdroj potřeby stavit se proti nárokům morálky na její normativní
autoritu.102 Motivy tak podle Robertsona ovlivňují silně náš rozum - konkrétně způsob, jakým
nakládáme s důvody a argumenty, které ospravedlňují naši vlastní pozici. Robertson v tomto
smyslu potvrzuje Nietzschovu pozici vůči zdroji našeho jednání a uvažování. Nietzsche ji
skutečně nachází primárně v člověku samém a jeho potřebě uspokojení pudů, nikoliv v
„čistém rozumu“.103 Nietzsche upozorňuje na to, že v každém našem jednotlivém rozhodnutí
probíhá tzv. boj motivů, které se liší den ode dne, a to například silou, důsledností, chtivostí,
ad., přičemž mnohé z nich jsou skutečně nevědomé. Člověk tudíž není nikdy schopen v něm
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se odehrávající boj motivů přesně identifikovat, přesto se ale výsledkem tohoto boje v daném
rozhodnutí řídí.
RI nám zároveň předkládá důvod, proč má vyšší člověk potřebu stavit se proti
normativní morálce: její naplňování je zkrátka nepřátelské vůči jeho vnitřním motivům primárně vůči jeho potřebě realizovat se, logicky tak nemůže existovat v souladu s ní a zůstat
tak autenticky v souladu s vlastní osobou. Sám Robertson nepředkládá RI jako vysvětlení
motivu potenciálního vyššího člověka k rozkvětu, nicméně v tomto smyslu nám tato teorie
přesto poslouží. Potenciální vyšší člověk, který dojde k uvědomění si povahy svého
charakteru a potenciálu, bude nutně (vzhledem k jeho sebeúctě, soběstačnosti a sebeovládání)
postupovat tak, aby naplnil svoje nejvnitřnější potřeby. On sám je pro sebe motivem k tomu
stát se tím, kým v jádru je. V procesu rozkvětu tak ve vyšším člověku začíná krystalizovat
jednotící prvek jeho osobnosti, a to být tím, kým je - to je jeho hlavním cílem a motivem.
Jakmile ten začne formálně naplňovat, vyšší člověk může započít rozkvět - proces, který, zdá
se, musí probíhat na dvou úrovních, a to na úrovni vnější a vnitřní. Jako základní a
podstatnější v rámci tohoto výkladu považuji rovinu vnitřní, kterou je vnitřní práce jedince na
sobě samém: sebe-tvorba v silném slova smyslu, kdy jedinec vlastním úsilím dovede k životu
v sobě dosud dřímající jádro - stvoří sebe sama.
Vnitřní (psychologická) rovina rozkvětu vyššího jedince tak sama probíhá také na dvou
úrovních, které jedna druhou prolínají: a) v naplňování svých vnitřních potřeb, například
potřeby tvořit, překonávat odpor nebo uplatňovat sílu, b) v následování svého hlavního
motivu, a to být, tím, kým ve své podstatě jsem. Rovina a) by tak v Robertsonově smyslu byla
oním „činěnín Φ“,104 pro jehož uskutečňování udává důvod rovina b). Obě roviny jsou v
rámci tohoto výkladu samozřejmě velmi blízké a do určité míry propojené, nicméně hlavní a
řídící rovinou je právě rovina b), která je tím, co vede člověka k přirozenému proměňování
sebe samého. Právě motiv stát se tím, kým v podstatě jsem, by mohl být oním Nietzschem
zmiňovaným zdrojem celistvosti vyššího člověka: „umět být právě tak mnohostranný jako
celistvý, právě tak širý jako plný“,105 píše Nietzsche. Právě vrcholu celistvosti dosáhne
potenciální vyšší člověk ve chvíli, kdy utvoří sebe sama a stane se vyšším člověkem: jako
takový má sjednocující motiv, který ho vede v jeho existenci. Vyšší člověk ale není
jednostranný, naopak je širý, různorodý, rozporuplný a nejednoznačný, a to vše v rámci
jednoho svého celistvého bytí.
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Stvoření sebe sama může pro čtenáře znít možná dost abstraktně - jak vlastně taková
tvorba probíhá? Jistě, potenciální vyšší člověk je již do určité míry „stvořený“, a to jak
fyzicky, tak mentálně: má určité vlastnosti, zájmy, nelibosti, sklony, názory, atd. Co v něm se
tedy změní a co naopak zůstane? Do jaké míry změní sebe sama jako celek? V Nietzschově
tvorbě nenacházím náznak konkrétního průběhu takové sebe-tvorby, co však víme, jsou
primární znaky takové proměny: a) změna sebepojetí ve smyslu uvědomění si svého
potenciálu, b) změna vztahu k sobě, c) tvorba nového náhledu na svět ve smyslu hodnot a
perspektiv d) úcta ke svému „novému já“, e) změna způsobu myšlení, f) autentičnost „nového
já“. Vnitřní změna potenciální vyššího člověka tak proběhne jako změna sebepojetí a vztahu k
sobě samotnému. Potenciální vyšší člověk se začne vidět jinak, nově, a to jako dřímající sílu a
kreativitu, kterou má instinktivně potřebu uskutečňovat. Jak Nietzsche píše, to, co specifikuje
vznešeného vyššího člověka, je „jakási základní jistota, kterou má vznešená duše o sobě,
něco, co se nedá hledat, najít, a možná ani ztratit. — Vznešená duše má k sobě úctu.“106
Nietzsche zde vyzdvihuje hlavní jistotu vyššího člověka, kterou má o sobě samém: má k sobě
úctu a váží si sebe sama jako člověka, jímž je - ve své podstatě tedy jako vyššího člověka. Z
úcty, kterou k sobě má, čerpá vyšší člověk nutnou potřebu vztahovat se k sobě tak, aby
naplňoval své vnitřní potřeby. Jelikož si je v rámci nového a hlubšího naladění na sebe
samého těchto potřeb již vědom, může je teprve začít naplňovat a v každém okamžiku se
postupně nově utvářet. S touto změnou je nutně spojena také změna způsobu myšlení: vyšší
člověk nachází nové způsoby, jak chápat skutečnost a jak nakládat s informacemi, jež jsou mu
o světě k dispozici - probourává tak své dosavadní vzorce o tom, jaké jsou vůbec hranice
uvažování o světě. Vyšší člověk jde za hranice předkládané obecnou morálkou a nutně tak
díky novým způsobům myšlení objevuje svět novým způsobem.
3.2.3

Autenticita versus hodnota

Jako důležitý znak nového způsobu myšlení Nietzsche představuje vědomí vyššího
člověka o bez-hodnotovosti všech věcí ve světě, které nicméně jakkoliv neblokuje potřebu
vyššího člověka hodnotit nějakým způsobem svět. Nietzsche dokonce píše, že člověk, i
přesto, že tuto pravdu objeví, neustále zapomíná, že my lidé jsme stvořitelé hodnot ve světě:
Teprve my jsme stvořili svět, který se člověka týká! - Avšak právě toto vědění nám
schází, a jestliže ho někdy na okamžik dosáhneme, pak je ihned v příští chvíli zase
zapomeneme. […] RV, 301, s. 160 – 161.
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Sám Nietzsche přichází s pozicí, která shledává svět bez-hodnotový, přesto ale i on
nějakým způsobem svět hodnotí - nachází hodnotu například ve velikosti vyššího člověka: on
a i dílo, které utvoří, jsou pro něj velmi hodnotnými jevy, jelikož vedou ke stupňování moci.
Vzhledem k tomu, že Nietzsche sám sebe považuje za svobodného ducha a jako takový si je
vědom bez-hodnotovosti světa a přesto mu přisuzuje nějakou hodnotu, zdá se, že tyto dva
jevy nejsou nějakým způsobem v rozporu a mohou se společně vyskytovat u i dalších vyšších
jedinců. Právě vědomí bez-hodnotovosti věcí okolo nás umožňuje vyššímu člověku chápat
mnohoznačnost světa a způsobu jeho uchopování. Chápe totiž, že hodnotu, kterou věci mají,
jim přikládá člověk a tím je činí pro něj uchopitelné a hodnotné, nikoliv však hodnotné
univerzálně. Izraelský autor Nadeem Hussain se v tomto ohledu táže po vztahu vyššího
člověka k bezhodnotovému světu: jak je možné, že jej hodnotí a těmto hodnotám sám věří i
přesto, že ví, že ve své podstatě nijak hodnotné nejsou? Neprotiřečí si v tomto smyslu
Nietzsche? Nabízí se také možnost, že vyšší člověk si bez-hodnotovosti světa vědom není, že
takového stupně náhledu například nedosáhl, tuto možnost však Hussain zavrhuje. Připomíná
schopnost vyššího člověka čelit realitě, přičemž z toho vyvozuje, že vyšší člověk čelí realitě
takovým způsobem, který ji skutečně nahlíží ve své podstatě, a tudíž bez hodnoty. Hussain
přichází s řešením celé situace jakožto fikce: tvrdí, že vyšší člověk si je vědom bezhodnotovosti světa, ale přesto tzv. hru na hodnotu hraje a tím pádem se podílí na fikci zvané
hodnota věci samotné.107 V tomto smyslu podle Hussaina vyššímu člověku napomáhá jeho
smysl pro umění a imaginaci, které jsou s fikcí do velké míry propojené: právě v umění a
imaginativní hře je podle Hussaina vyšší člověk schopen spatřovat hodnotu i přesto, že si je
vědom toho, že hodnotné samy o sobě nejsou. Navíc, snesení toho rozporu vyššímu člověku
napomáhá aplikovat dvojznačný přístup i na veškerou další skutečnost – skrze umění a
imaginativní hru se učí „hrát“ víru v hodnoty u dalších věcí. Nižší člověk, pro kterého je daný
jev, či věc nějak hodnotná, ji vnímá jako hodnotu o sobě, přičemž z této fikce ho podle
Hussaina vyšší člověk nebude nějakým způsobem probouzet, naopak se na ní upřímně bude
podílet - bude předstírat víru v hodnotu věcí o sobě samých. Hussainova pozice tak
představuje vyššího člověka jako napodobujícího, předstírajícího hodnotu věcí o sobě a víru v
ně, přestože si je vědom toho, že taková hodnota neexistuje. Hussain nepopisuje vyššího
člověka ani jako někoho, kdo v ony hodnoty věří i přesto, že ví, že jsou fikcí, ale jako někoho,
kdo tuto víru v hodnoty plně předstírá. Jedinou oblast, ve které vyšší člověk skutečně nachází
hodnotu, je výše zmíněné umění, sféra zdání a fikce.
107
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Je ale tato interpretace udržitelná? Je možné, aby se někdo, kým je vyšší člověk, podílel
vědomě na iluzi i přesto, že sám se z ní probudil? Jako jediné možné vysvětlení, proč by se
vyšší člověk na fikci podílel, se jeví to, že právě tato fikce o hodnotě věcí samotných je
nezbytná podmínka pro smysluplné a orientující se bytí ve světě pro každého člověka. Jaký by
měl ale vyšší člověk důvod nenabourávat iluzi většiny lidí a udržovat je záměrně ve
smysluplném bytí? Jeho příznačnými vlastnostmi jsou dravost a egoismus, proč by tedy jednal
jako uvědomělý udržovatel nutné fikce nezbytné pro život většiny?
Něco by mohlo být pravdivé, byť to bylo zároveň nanejvýš škodlivé a nebezpečné; ba
mohlo by patřit k základní povaze života, že dokonalé poznání by člověka zahubilo —
tak, že by se síla určitého ducha měřila tím, kolik „pravdy“ ještě vydrží, či přesněji,
nakolik by ji potřeboval zředit, zahalit, osladit, ztlumit, zfalšovat. MDZ, 39, s. 43.

V citátu z knihy Mimo dobro a zlo Nietzsche odhaluje, že slabí duchové skutečně nejsou
schopni vydržet takovou dávku pravdivosti jako silní duchové. Právě síla ducha pro
Nietzscheho vypovídá o tom, kolik oné pravdy je schopen pojmout a přesto smysluplně
fungovat v onom nepravdivě hodnoceném světě. Je ale pro vyššího člověka odpovídající
přístup udržující druhé v této fikci? Tato interpretace naráží na poslední a zásadní jev
provázející rozkvět vyššího jedince, a to jeho rodící se autentičnost. Autentičnost vyššího
člověka Nietzsche popisuje jakožto způsob bytí, ve kterém vyšší člověk existuje a uskutečňuje
se jako ten, kým ve skutečnosti je. Vyšší člověk je opravdový a upřímný, ať už jde o myšlení,
jednání, nebo tvorbu, ve všech těchto oblastech jedná takovým způsobem, že vyjadřuje sebe
sama, nikoliv obecnou morálku. Jeho autentičnost ale nevylučuje, že je schopen používat
masku: Nietzsche popisuje příklad situace, kdy vyšší člověk skrývá své projevy při utrpení, ve
chvíli, kdy se chce vyvarovat soucitu druhých lidí.108 Takové jednání nicméně nevylučuje
autentičnost v Nietzschově podání - i přesto, že je vyšší člověk za nějakým účelem skrývá své
emoce, nutně to neznamená, že by takovým jednáním nebyl v souladu se sebou samým. Vyšší
člověk totiž vždy bude instinktivně jednat tak, aby napomohl svému rozvoji, přičemž soucit,
jak Nietzsche tvrdí, je pro člověka jakožto trpícího spíše škodlivý a ochromující nežli
prospěšný. Tak vyšší člověk vždy následuje to, co vede k jeho povznesení, k jeho velikosti a
síle a tím způsobem pobývá ve světě autenticky.
Právě autenticita jakožto vlastnost nově ustanovující existenci vyššího člověka se nabízí
jako odpověď na Hussainovo pojetí fikce a osvětlí nám také vztah vyššího člověka k hodnotě
vůbec. Vzhledem k tomu, že vyšší člověk je autentický, autenticky se i projevuje ve světě -
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pro záměrnou účast na fikci hodnoty a víru v ní by tudíž musel mít určitý důvod. Pokud by
existoval důvod, který by vyššího člověka motivoval k záměrnému předstírání víry v hodnoty,
tak by zároveň byla ospravedlněna jeho autenticita neboli i nadále by byl v souladu se svými
motivy a potřebami. Žádný takový důvod však v rámci Nietzschových textů nenacházím,
místo toho se zdá, že právě omyl (fikce) je pro Nietzscheho vyššího člověka předmětem k
překonání a tím k posílení pocitu moci a síly, jinak řečeno: na víře většiny lidí se vyšší člověk
realizuje, a to tím způsobem, že tuto víru nabourává, nikoliv záměrně udržuje. Víra stáda není
ničím jiným než obecnou morálkou, kterou vyšší člověk nemá potřebu záměrně ve světě
udržovat - přesto se ale vyšší člověk proti této fikci hodnoty nestaví jako nějakému zlu či
jevu, který je potřeba odstranit! Jeho vztah k fikci hodnoty je totiž dvojznačný: vyšší člověk
postupně poznává, že omyl a fikce jsou zároveň podstatou lidského fungování ve světě, a to
fungování člověka vyššího i nižšího, oba omyl zakoušejí. Vyšší člověk se tedy neliší tím, že
by byl z té fikce jakkoliv vytržen, ale pouze tím, že si jí je vědom. Toto vědomí bezhodnotovosti tak neruší to, že vyšší člověk je i nadále člověkem a tudíž omyl je pro jeho
existenci nezbytný. Krystalizuje tak zde smysluplné řešení situace, a to, že vyšší člověk
skutečně v určité hodnoty věří, jelikož jsou hodnotné pro něj: víru v hodnoty tudíž
nepředstírá. To, že věci nejsou hodnotné samy o sobě, jim na hodnotě v rámci vidění vyššího
člověka neubírá, jen to osvětluje jejich skutečnou povahu - to, že jsou hodnotné vždy
vzhledem k něčemu, ve vztahu k druhému. V tomto smyslu naše interpretace odpovídá
Hussainově interpretaci vztahu vyššího člověka k umění a imaginativní hře, ve kterých
nachází hodnotu a zároveň si je vědom jejich bez-hodnotovosti – s tou změnou, že naše
interpretace tento záběr rozšiřuje na všechny hodnoty, nikoliv pouze na umění a hru. Vyšší
člověk tak nachází hodnotu v jednotlivých věcech vzhledem k sobě samému, k vlastnímu
jedinečnému nastavení a vkusu a v tuto hodnotu věří a následuje ji, přitom si je vědom, že
není hodnotou obecnou. Zůstává tak plně autentický a nepředstírá hodnotu věcí v sobě
samých, tím by totiž popíral sebe sama.
Vnitřní (psychologickou) proměnu vyššího člověka tak autenticita jakožto znak velikosti
završuje: ve chvíli, kdy se vyšší člověk začne projevovat jako vyšší člověk, je autentický.
Tomu však předchází uvědomění si vlastního potenciálu, změna sebepojetí a vzniklá touha a
motivace stát se tím, kým potenciální vyšší člověk v podstatě je. Následuje realizování této
touhy a postupné uvádění potenciálu k projevení, přičemž plného projevení nelze dosáhnout
pouze prací na mentální úrovni, ale úsilím realizovaným ve světě.
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3.2.4

Svět jakožto prostředek sebe-tvorby

Velmi podstatná je však i druhá rovina rozkvětu vyššího člověka, a to vnější rovina.
Vyšší jedinec nemůže projít vnitřní proměnou, pokud při tom bude oddělen od světa, ve
kterém je situován a skrze který se uskutečňuje. Svět je místo, kde je aktivním, kde tvoří a
rozhoduje se, proto je svět také prostorem, kde teprve realizace vyššího člověka začíná.
Vnitřní rovina tak nutně probíhá skrze rovinu vnější: vyšší člověk teprve v setkávání se se
světem prakticky může trénovat a realizovat své schopnosti. Svět tak vystupuje jakožto vnější
prostředek jedincova rozkvětu: jednotlivé situace, rozhovory, činy, podněty, druzí lidé atd.
jsou materiálem, na kterém vyšší člověk nachází svět i sebe samého novým způsobem. Skrze
zažívání světa se tak jedinec svým tempem učí nově vidět svět a sebe sama na vnitřní úrovni
rozvíjí. Simon Robertson, který ve svém textu Normativity for Nietzschean Free Spirits
popisuje svůj pohled na život svobodného ducha, nachází podmínky jeho rozkvětu také na
dvou rovinách: a) na rovině vnitřní - psychologické (kterou nikterak nespecifikuje), b) na
rovině vnější ve smyslu tvorby děl a velkých úspěchů vyššího jedince.109 Zdá se však, že
velkých úspěchů a děl v rámci Nietzscheho výkladu dospěli vždy jen již realizovaní vyšší
jedinci, oni svobodní duchové, kteří již v sobě uskutečnili potenciál velikost, kreativity a síly,
nikoliv ti, kteří teprve proces své přeměny započali. Právě velké a úspěšné dílo, ať už
jakéhokoliv obsahu, je dílem velkého a silného jedince, tím ale potenciální vyšší člověk ještě
není, je teprve na začátku procesu své přeměny: své síly nejprve v zárodku rozpoznává a pak
také krok po kroku rozvíjí. Skrze jednotlivé události a zkušenosti postupně začíná uplatňovat
vlastnosti, které jsou mu z podstaty vlastní. Vyšší jedinec tímto způsobem zjišťuje, jak se nově
v těchto situacích cítí a jak se proměňuje, jinak řečeno: poznává jaké je to žít v souladu se
svou podstatou. Tvorba velkého díla a úspěchu je pak nutně až důsledkem tohoto rozkvětu,
kdy plná síla a kreativita vyššího člověka dojde naplnění v utvoření velkého díla. Prvním
velkým dílem, které vyšší člověk stvoří, není však nic vnějšího, od něj odděleného, ale je to
právě on sám. Symbolicky je tak akt sebe-tvorby pro vyššího člověka prvním stvořením
velkého díla jakožto první uskutečnění jeho schopnosti tvořivosti, a to ve smyslu stvoření
sebe samého. On sám je pro sebe unikátním dílem reprezentujícím jemu vlastní podstatu, je
„jednotou tvořeného a tvůrce“.110 Nezdá se tudíž, že by podmínkou rozkvětu, či velikosti byla
velká díla, jak situaci popisuje Robertson - jak víme, díla podle Nietzscheho vyššího člověka
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neprokazují,111 jsou spíše důsledkem jeho uskutečněné velikosti, přičemž takovým dílem
může být jak dílo umělecké (malba, symfonie, literární dílo …), tak například vlivná činnost
(politická, občanská, kreativní …), velké rozhodnutí, prosazení (například sebe sama, názoru),
péče, odvaha, vítězství, práce a mnohé další. Obsah díla stvořeného vyšším člověkem
Nietzsche nijak úzce nespecifikuje, udává pouze příklady, nikoliv návody, či normy. Zdá se
ale, že například umělecké dílo v užším slova smyslu má v Nietzscheho tvorbě význačné
postavení a je pro vyššího člověka velmi příznačné, nicméně obecně Nietzsche dává v tomto
smyslu vyššímu člověku naprostou svobodu. Tento postoj vychází z podstaty vyššího člověka
– jeho svobody a nezávislosti, zkrátka nikdo mu nemůže diktovat, jakým způsobem má
naplňovat svou potřebu tvořit. Činí tak svévolně a svobodně, nicméně mnohdy najde z vlastní
potřeby a přirozenosti naplnění právě v tvorbě uměleckého díla.
V tuto chvíli je důležité rozvinout to, jakým způsobem se vyšší člověk proměňuje.
Vzhledem k tomu, že každý vyšší člověk je jedinečný, pravděpodobně nenalezneme obsahově
konkrétní popis toho, jak taková proměna probíhá, sám Nietzsche ani žádné takové příklady
neuvádí. Co však můžeme vyvodit je, že vyšší člověk nemůže rozkvést jinak, než svým
jedinečným způsobem, který nelze aplikovat na nikoho dalšího. Jelikož obsah jeho osobnosti
je natolik rozmanitý, bude stejně tak i způsob jeho utváření sebe sama rozmanitý a originální.
Hlavní formální znak, který přesto můžeme nalézt v tomto procesu přeměny, bude
překonávání odporu, a to primárně nikoliv odporu vnější obecné morálky, ale odporu, který
vyšší člověk nachází v sobě samotném. Jelikož je od dětství formován vlivem obecné
morálky, do určité míry v něm zakořenila a její pravdy považuje i za pravdy vlastní. Celá jeho
existence ve smyslu způsobu bytí představuje ztělesněnou obecnou morálku v člověku, tudíž
pokud se z ní chce vyšší člověk vyvázat, musí nutně začít u bující obecné morálky sídlící v
něm samotném. Pojímání světa očima obecné morálky a víra v její hodnoty se tak pro vyššího
člověka stává hlavním odporem k překonání a v tomto překonávání začne používat veškeré
schopnosti, které v sobě má a dosud si jich nebyl plně vědom - k překonávání vlastních soudů
tak může použít sílu, vnímavost, nezávislost, sebeovládání a jako hlavní potřebu tvořit. Spolu
s procesem překonání odporu v sobě samém u vyššího člověka musí nutně nastat naplnění
jeho potřeby tvorby, jinak řečeno: právě tvorba vlastního náhledu na svět překoná v něm
usídlený ustrnulý pohled na svět utvořený obecnou morálkou. Potenciální vyšší člověk tak
krok po krok, tvorbu za tvorbou, překonává sebe samotného a to, co doposud byl. Nelze však
určit, jak dlouho takový proces trvá, u každého potenciálního vyššího člověka bude délka
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přeměny jistě odlišná, a to v závislosti na více faktorech. Zásadní faktory, které mohou
ovlivnit způsob a délku rozkvětu jedince, vyvstávají v rámci našeho výkladu celkem logicky:
a) míra normativity morálky, která panuje ve společnosti, b) přítomnost výsledků, či děl
tvorby jiných vyšších jedinců, c) přítomnost jiného vyššího člověka. Míra normativity obecné
morálky, ve které vyšší člověk vyrůstá, se zdá být velmi vlivná pro jeho potenciální rozkvět,
jelikož čím více daná morálka bude strnulá a normativní, tím více bude celá společnost této
morálky strnulá a regulující jedince - potenciální vyšší člověk bude tudíž sám v sobě mít
obecnou morálku hluboce zakořeněnou jako jedinou pravdu a odpor k překonání pro něj bude
o to větší. Naopak uvolněnější morálka, která je méně normativní a tudíž nepředkládající sebe
sama jako jedinou možnou interpretaci skutečnosti, bude potenciálního vyššího člověka
blokovat v jeho proměně méně. Nietzschova kritika morálky se v tomto smyslu nabízí jako
celospolečenský program, který se snaží o prosazení právě méně normativních (nikoliv plně
ne-normativních) způsobů existence společnosti. Takové společnosti by totiž byly prostorem
neblokujícím projevy individuality a tvořivosti, tím pádem by nebyly natolik škodlivé pro
potenciální vyšší jedince a jejich rozkvět.
Jako další faktor ovlivňující rozkvět jedince se jeví přítomnost výsledků, či děl tvorby
jiných vyšších jedinců. Mimo to, že umělecké dílo a estetická zkušenost, kterou nabízí, je
schopná obnovit ve vyšším člověku pozitivní vztah ke světu, může mít pro potenciálního
vyššího člověka charakter vzoru. Ve své podstatě jakýkoliv projev individuální vysoké kultury
může být pro proces rozkvětu jedince velice příznivý, jelikož jedinci ukazuje to, že je možné
se individuálně projevit, i přesto, že společnost takovou individualitu odsuzuje a potírá.
Funguje tak již zmíněný sebezáchovný cyklus vyšších jedinců, kteří svou realizací podporují
rozkvěty mnoha dalších vyšších jedinců, a to v tom smyslu, že jsou jim vzorem. Jako poslední
faktor podporující rozkvět vyšších jedinců je pak nutně sama osobnost jiného vyššího
člověka. Stejně jako setkání s dílem vyššího člověka, tak i setkání s jeho tvůrcem, se
samotným vyšším jedincem, může být velmi povzbuzujícím faktorem pro rozkvět. Vzhledem
k tomu, že vyšších jedinců je podle Nietzscheho na světě velmi malé množství, je šance
takového setkání vcelku malá, nicméně může k němu dojít. Individualita a nezávislost vyššího
člověka může v potenciálním vyšším jedinci vyvolat pocity, které si odporují s pravidly
obecné morálky. V něm bující potenciál rozpozná svou šanci a chytí se jí - jedinec tak může
dojít uvědomění, že i on může být tím, kdo svůj potenciál dovede k uskutečnění. Může v něm
vzniknout touha po poznávání skutečnosti novým způsobem, nikoliv způsobem, který je mu
odjakživa předkládán. Reginster tuto touhu označuje jako zvědavost ve svém textu Honesty
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and Curiosity in Nietzsche´s Free Spirits.112 Zvědavost, jako jakousi touhu po poznávání
nového, Reginster nachází u vyššího člověka a jeho vztahování se ke světu. Právě zvědavost
je tím, co podle Reginstera vyššímu člověku otevírá dveře poznání a nejistoty světa, která je
prostorem pro jeho realizaci, zároveň je vlastností, která ho odlišuje od člověka nižšího. V
nejistotě nachází prostor pro hledání, tvorbu a experimentování,113 které mohou být
prostředky k překonání této nejistoty ve smyslu překonání odporu. Vyšší člověk tak překonává
odpor prorážením mlhy nejistot a možných nepravd. Reginster striktně odděluje tuto
intelektuální zvědavost vyššího jedince od fanatické touhy po vlastnění pravdy, kterou
Nietzsche popisuje například u některých křesťanů. Potenciální jedinec netouží nutně po tom
pravdu vlastnit, realizuje se spíše v jejím hledání, ke kterému ho může povzbudit již
realizovaný vyšší člověk, člověk zvědavý a nekonformní, otevírající nové náhledy na
skutečnost.
Jak jsme viděli, vnější proměna každého vyššího jedince probíhá jedinečným způsobem
vlastním pouze onomu konkrétnímu jedinci. Svět je pro něj hlavním prostředkem, na kterém
jeho jedinečná proměna probíhá a skrze který si učí žít nově a následně tak i žije. Konkrétní
obsah vnější proměny v Nietzscheho tvorbě nenacházíme, v tom Nietzsche „ponechává“
vyššímu člověku naprostou svobodu – to, zda proměna a seberealizace bude spíše skrze oblast
umění, boje, vztahů či jakékoliv další oblasti života, je pouze na vyšším člověku. V tomto
smyslu Nietzsche nevkládá vyššímu člověku jakýkoliv závazek, je plně svobodný. Přesto jeho
proměnu vždy doprovázejí formální vnější vlivy, které ji buď podporují či znesnadňují, a to
primárně míra normativity momentální obecné morálky, potenciální přítomnost výsledku, či
díla jiného vyššího člověka, či případně sama osobnost jiného vyššího člověka. Kombinací
těchto vlivů a osobnosti vyššího člověka dochází k originální proměně na vnitřní i vnější
úrovni, psychologické i praktické (obecné), a vzniká speciální vyšší člověk. Jeho sebe-tvorba
nicméně touto proměnou nekončí, jak dále uvidíme.
3.2.5

Maximax aneb fáze stupňování moci

Fáze sebe-tvorby jakožto fáze ustanovující potenciálního vyššího člověka jako vyššího
člověka nicméně není konečným završením proměn tohoto jedince, je spíše částí života, kdy
se probouzí jeho síly a začínají se na jeho životě aktivně podílet. To je pro vyššího člověka
teprve začátek jeho realizace, nikoliv konec.
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Každé zvíře, a tudíž i la bete philosophe, usiluje instinktivně o optimum příznivých
podmínek, za nichž může plně uplatnit svou sílu a docílit maxima pocitu moci; právě
tak instinktivně a s citem, jenž je „nad veškerý rozum“, odvrhuje každé zvíře všechny
rušitele a překážky, které se mu kladou nebo by se mohly klást do cesty k tomuto
optimu (- cesta, o níž mluvím, není jeho cestou ke „štěstí“, nýbrž cestou k moci, k činu
a nejmocnějšímu konání, ve většině případů popravdě jeho cestou do neštěstí). GM
III., 7, s. 86.

Nietzsche v citátu z Genealogie morálky popisuje každé zvíře, tedy i člověka, jako
bytost, která vždy usiluje o podmínky umožňující jí dosáhnout „maxima pocitu moci“,114 to
vše ovšem vzhledem ke svým možnostem. Maximální pocit moci u lva se pravděpodobně liší
například od maximálního pocitu moci nižšího člověka, jelikož mají odlišný způsob
zakoušení moci a jejich pocity tudíž nelze srovnávat. Přesto je sjednocuje jakási tendence ke
stupňování, která neustále pracuje na tom, aby usilovali o více. V jádru tohoto stupňování
můžeme spatřovat působení vůle k moci jakožto podstaty všeho živého, která doprovází i
vyššího člověka, a to po celý život. Fází rozkvětu u něj tudíž nekončí období transformace a
rozvoje vlastní osoby, naopak jeho skutečné stupňování v tu chvíli teprve začíná. V završení
rozkvětu, kdy jsou síly vyššího člověka přivedeny k realizaci, vyšší člověk začne aktivně
rozšiřovat svůj potenciál a skrze toto rozšiřování neustále sám sebe překonává. Uplatňuje tak
své síly nejen na okolním světě, ale i na sobě, a to každodenním uskutečňováním vlastní
individuality. Jakékoliv aktivní jednání ve světě v rámci této individuality vyššího člověka
posiluje a tím také vede k dalšímu posílení. Proces sebe-tvorby se tak postupně promění v
proces sebe-překonávání, který jedinec naplňuje každodenním uskutečňováním vlastní
individuality v rámci celku.
A toto tajemství život sám mi projevil: „Hleď,“ pravil, „jsem tím, co vždy samo sebe
musí přemáhati. Arci, vy to zvete vůlí k plození nebo pudem k účelu, k vyššímu,
vzdálenějšímu, zmnoženému cíli: ale všechno to je totéž, všechno to je tímtéž
tajemstvím. Z, O přemáhání sebe samého, s. 104.

Vyšší člověk sebe sama přemáhá v tom smyslu, že probourává hranice obecné morálky a
zároveň probourává také hranice vlastní, jeho sebe-překonávání se uskutečňuje v rámci sebe
samého i v rámci celku společnosti: každým svým projevem individuality se nově vyvíjí a
překračuje o krok sebe sama dál - směrem k velikosti a síle. Proces sebe-překonávání u
jedince probíhá tak, že nikdy nedojde ke svému konci - jeho hlavní životní potřebu uspokojuje
nekončící proces stupňování a překonávání odporu.
Zajímavé je, že individualita vyššího člověka nejen, že sama sebe překonává, ale vyvíjí
se tím způsobem, že se často proměňuje odlišnými směry. Jelikož u něj dochází k vývoji
potenciálu, nutně se s ním tudíž mění i jeho individuální přístup k existenci. To, co vyššího
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člověka v tomto smyslu charakterizuje, je intelektuální upřímnost, na kterou upozorňuje
například Bernard Reginster115 - vyšší člověk je upřímný sám k sobě nejen co se týče svých
sil a slabin, ale také co se týče vlastního intelektu a jeho hranic. Je tak schopen například
měnit názor, učit se novým věcem, uznat chybu a nacházet stále nové náhledy na skutečnost,
jak Nietzsche píše například v Ranních červáncích: „Had, který nemůže svlékat kůži, zahyne.
Rovněž tak duchové, jimž se brání, aby změnili svá mínění, přestanou být duchem.“116 Vyšší
člověk, onen velký duch, je v tomto smyslu otevřený do světa a chce jej upřímně poznávat: s
každým novým poznáním tak nachází skutečnost jinak. Každý nový náhled vyššího člověka
na skutečnost tak svým způsobem odráží stupeň jeho momentálního vývoje, například do jaké
míry je schopen pojmout pravdu a nakolik je ještě zahalen v iluzi. Naprostého obsáhnutí
„pravdy“však vyšší člověk podle Nietzscheho schopen není. I přesto, že je vyšším člověkem,
jak jej Nietzsche nazývá, je stále člověkem a jako takový je součástí života, přičemž patří „k
základní povaze života, že dokonalé poznání by člověka zahubilo“.117 Ani vyšší člověk není
schopen dokonale poznat svět i přesto, že představuje Nietzscheho ideál velikosti a kreativity,
život jako takový je i pro něj tajemstvím a nikdy jej plně nebude schopen poznat. Na rozdíl od
nižšího člověka si je vyšší člověk této povahy světa vědom a rigidně v něm pravdu nenachází,
spíše poznává svět takový, jak se mu sám předkládá a z toho utváří různá hodnocení
odpovídající jeho momentálnímu stupni vývoje.
Můžeme tudíž říct, že vyšší člověk v rámci vlastního uskutečňování rozvíjí sebe sama k
vyššímu pocitu moci takovým způsobem, že sebe sama neustále překonává, čímž
maximalizuje svůj pocit síly a moci. Nietzsche v tomto procesu překonávání zdůrazňuje roli
(mentálních, nikoliv fyzických) pudů, říká, že celý tento proces úsilí o moc probíhá
instinktivně. Co tím přesně Nietzsche myslí? Zdá se, že například vyšší a nižší člověk mají
odlišné instinktivní potřeby, vyšší člověk má potřebu tvořit, zatímco nižší má potřebu
poslouchat a následovat již stvořené. Oba tak jednají v souladu se svým nastavením a
maximalizují svůj pocit moci odlišným způsobem. Tento proces je podle Nietzscheho
instinktivní, tudíž jedinci, kteří se svým instinktem řídí, si nejsou primárně vědomi toho, že
následují například sílu nebo, že je jednají tak, aby v sobě sílu maximalizovali. Oni totiž
situaci analyticky nevyhodnocují, ale instinktivně ji nějakým způsobem pociťují. Vyšší člověk
nezhodnotí nejdříve situaci ve smyslu, zda mu přinese či nepřinese větší pocit moci, ale
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zhodnotí ji instinktivně - zda ho jeho jádro pudí k tomu či onomu činu. V tomto smyslu
přirozeně následuje svůj sklon a směřuje ke konkrétnímu činu, ne jinému. Následování tohoto
vnitřního instinktu podle Nietzscheho skutečně vede k optimalizaci podmínek pro
maximalizaci síly daného jedince, ovšem za předpokladu, že tento jedince dosáhl již určitého
stupně vývoje. Konkrétně je nezbytný určitý stupeň emocionální upřímnosti k sobě samému:
schopnost vnímat sebe sama a uvědomovat si vlastní pocity. Pokud by tyto předpoklady
člověk neměl, mohl by velmi snadno sklouznout k následování pocitů, které nejsou zcela
původní 118a jsou tzv. přejaté. Jakým způsobem ale člověk přejímá určitý způsob pociťování?
Není právě pociťování věcí něčím plně přirozeným a ukazujícím nám, kam v životě
směřovat? Pro Nietzscheho obsah pocitů z velké části není něčím objektivním, ale spíše
způsobem, jak v nás promlouvají přejaté kategorie uvažování. Například právě skrze pocity
nám rodiče předávají optiku nahlížení světa: pokud dítě zlobí, tak je potrestáno a cítí lítost,
zlost či stud. Naopak pokud učiní něco „správného“, tak je pochváleno a cítí radost, hrdost,
spokojenost. Dítě podle Nietzscheho přijme právě zmíněné pocity, které si zafixuje k daným
způsobům chování a v průběhu života zažívá již naučené pocity, přičemž je považuje za „své
vlastní“ pocity. Tyto pocity pak jedince provázejí po celý život a on jim plně důvěřuje, vnímá
je jako jakýsi hlas svého svědomí. To, co se v rámci výchovy stane, je proces, kdy určitým
pudům člověk přisvojí určité morální hodnocení a s ním spojené pocity. Pudy samotné
Nietzsche vnímá mimo kategorie dobra a zla, teprve spolu s přijatou morálkou k pudům podle
Nietzscheho člověk přidružuje jejich hodnocení a pocity slasti či strasti. Nietzsche tak
vyzývá k ostražitosti k našim vlastním pocitům, jejichž hodnota je mnohdy velmi nadsazená.
Vždyť „naše“ pocity jsou ohlasem našich skrze morálku přijatých úsudků o světě, je proto
neadekvátní považovat pocity za jakýsi zdroj vlastní přirozenosti či potřeb našeho já. Podle
Nietzscheho je tudíž potřeba své pocity zkoumat a uvědomit si jejich spojitost právě
s kategoriemi, které jsme přijali a vstřebali do vlastního myšlení. Toto je úkolem vyššího
člověka: oddělení dosavadních přijatých kategorií od jeho skutečných vnitřních potřeb,
takových, které vedou k jeho rozvoji a stupňování pocitu moci. Přivtělení pocitů spojených s
kategoriemi uvažování obecné morálky je pro vyššího člověka tudíž velkým ztížením toho,
jak se vůči obecné morálce vymezit, musí se totiž vymezit vůči vnější obecné morálce, kterou
nachází ve společnosti, a zároveň také vůči vnitřní obecné morálce, kterou nachází jako vliv v
sobě samotném. Nietzsche dokonce tvrdí, že kategorie obecné morálky se za dobu jejího
působení doslova vtělily do člověka, zanesly až do samotných buněk a bude tudíž potřeba
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mnoho práce při jejich postupném odkrývání. Jak píše Jakub Chavalka, jde totiž o „nabyté
dědictví, o schémata, která si každý nese v těle, aniž by o tom věděl“.119 Mnohá z těchto
schémat jsou užitečná a život udržující, nebude tudíž třeba, aby je v sobě vyšší člověk zcela
rušil, velká většina však působí na vyššího člověka negativně vzhledem k jeho potřebě
rozkvětu a sebe-uskutečňování a vůči takovým se musí nutně vymezit. Tomu všemu nicméně
musí předcházet skutečné naladění se na své vnitřní potřeby neboli na potřeby, které vedou k
autentickému uskutečňování se vyššího člověka, přičemž takové potřeby se podle
Nietzscheho vždy distancují od potřeb, jež káže obecná morálka. Co je přínosné pro stádo, je
silně škodlivé pro vyššího jedince!120
Je nezbytné připomenout, že ne u každého jedince probíhá situace ideálním způsobem,
to znamená, že ne každý jedinec žije, či je schopen žít v souladu se svými vnitřními
potřebami. Mnohdy totiž není schopný je vůbec rozpoznat: tak například potenciální vyšší
jedinec, jehož přirozeností je maximalizace vlastní síly a dosažení rozkvětu, může pod tlakem
určité ideologické morálky následovat tuto morálku tak urputně, že nerozpozná, že jednání v
souladu s touto morálkou již není v souladu s jeho vlastní přirozeností. Naplňování takové
morálky jej sníží na nižší stupeň existence, než je pro něj odpovídající a nikdy nemusí dojít k
rozkvětu sebe sama. Chyba v tu chvíli však není v instinktech samotných, nýbrž ve vztahu
jedince k sobě samému: to, co následování instinktů v Nietzschově slova smyslu vyžaduje, je
určitý stupeň vnímavosti a upřímnost k sobě samému. Pokud jimi jedinec disponuje, může své
instinkty následovat a tím zlepšovat podmínky k zvýšení svého pocitu moci.
Tématem maximalizace síly v Nietzscheho díle se mimo jiné zabývá Thomas Hurka ve
svém textu Nietzsche: perfectionist,121 ve kterém zastává tzv. pozici maximax. V rámci této
pozice Hurka předkládá, že podle Nietzscheho je (nebo by mělo být) hlavním cílem všech
lidí, nižších i vyšších, maximalizace síly těch nejsilnějších, nehledě na to, zda to si všichni
zúčastnění přejí, či je jim to příjemné.122 Takovým způsobem dojde k realizaci perfekce dokonalosti nejlepších jedinců jakožto Nietzschova ideálu. Hurka v tomto smyslu popisuje
Nietzscheho jako představitele perfekcionismu, ve kterém Nietzsche považuje za nejvyšší
dobro dosažení objektivní lidské dokonalosti, která podle něj spočívá na pilířích maximální
moci a síly. Hurka svou pozicí interpretuje Nietzscheho celou filosofii jako perfekcionistickou
neboli směřující ke konkrétnímu ideálu. V tomto smyslu je Hurka zastáncem Nietzscheho
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filosofie jakožto všeobecného (širokého) perfekcionismu.123 Vyšší člověk, jak ho zde
interpretuji, jistě pro Nietzscheho je jakýmsi ideálem vyššího člověka a ideálem Nietzscheho
filosofie vůbec: spojuje v sobě veškeré aspekty, které jsou pro Nietzscheho nějakým
způsobem hodnotné: sílu, moc, vitalitu, život, kreativitu. Vyvstává tak zásadní otázka: z
jakého důvodu jsou právě tyto jevy pro Nietzscheho ty hodnotné? Hurka ve svém textu
interpretuje Nietzscheho pozici jakožto nepřiznávající například úspěchům nižšího člověka
naprosto žádnou hodnotu, sám o sobě je podle Hurky pro Nietzscheho nižší člověk hodnotný
pouze jako prostředek, který může napomoci rozkvětu vyšších jedinců a maximalizaci jejich
síly, jinou hodnotu v něm nenachází. V tomto smyslu je Hurkova pozice vcelku radikální a
staví Nietzscheho do role vyššího člověka prosazujícího primárně existenci a moc svých
spolu-jedinců, dalších vyšších jedinců, kteří jako jediní jsou pilíři naší civilizace.
Nietzsche někdy působí jako zastánce perfekcionismu pouze těch nejvyšších jedinců,
jeho pozice ale rozhodně není natolik jednostranná, jak ji Hurka předkládá. Z Nietzscheho
textů je zřejmé, že každý člověk nedisponuje takovým potenciálem, který by s jistotou vedl k
rozkvětu ve vyššího jedince, nutně tu tudíž vždy budou i nižší jedinci s odlišným systémem
potřeb i fungování, než má vyšší člověk. Je dokonce možné, že všichni lidé disponují
potenciálem rozkvětu a převážně vnější podmínky a náhoda ovlivní to, zda dojdou fázi
nového stvoření sebe sama - to však nelze z Nietzscheho díla přesně určit. Nicméně, i kdyby
všichni lidé tímto potenciálem nedisponovali, stále určitou hodnotou disponují, a to hodnotou
vzhledem k něčemu. Nižšího člověka tudíž nelze ponížit pouze na prostředek realizace těch
nejlepších ve smyslu Hurkovy interpretace, jelikož a) je možné, že i on v sobě má potenciál
velikosti, b) může disponovat různými aspekty individuální morálky, například tvořit díla,
úspěchy, nebo hodnoty, c) může být hodnotný, a to nikoliv sám o sobě, ale vzhledem k
něčemu vnějšímu, například vzhledem k dalším lidem, své rodině, dětem, či vzhledem k
činnosti a práci, které se věnuje. Tak může být nižší člověk hodnotný v mnoha směrech,
přičemž může být hodnotný i vzhledem k rozkvětu vyššího člověka, nicméně ne pouze a
jedině jako prostředek tohoto rozkvětu. Nižší člověk jakožto uctívač obecné morálky utváří
vyššímu člověku mimo jiné také šanci rozpoznat, jak tato morálka v lidech funguje a skrze
jaké způsoby se v nich udržuje - to vše rozvíjí intelekt a poznání vyššího člověka a zároveň
mu také klade odpor k překonání.
Jako podstatná otázka se nám v tuto chvíli otevírá, jaký je vlastně vztah onoho nižšího
člověka, jehož hodnotu zde zastáváme, a dosud nerealizovaného vyššího člověka? Nakolik se
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liší? V této situaci je zásadní připomenout, že není z Nietzscheho díla jasné, zda se jedinci
s potenciálem velikosti rodí (a zda všichni nebo jen „vyvolení“) nebo se potenciál rozvine až
v průběhu života. V prvním případě, pokud by se s potenciálem velikosti narodili pouze
někteří jedinci a jiní ne, jeden by se například narodil jako nižší člověk a druhý jako
potenciální vyšší člověk, lze odvodit jejich vzájemný vztah vzhledem k jejich projevům
v životě, například v činech, názorech a schopnostech. Nižší člověk, na rozdíl od
potenciálního vyššího, bude vyhledávat stálost, jistotu a neměnnost, bude poddajnější a
ovlivnitelnější celkem. Budeme u něj v mnohem větší míře nalézat známky Nietzscheho
„stádnosti“, jejíž uskutečňování jej symbolicky i reálně zasadí do onoho „stáda“. Na rozdíl od
něj potenciální, dosud nerealizovaný, vyšší člověk nebude do společnosti tak snadno
„zapadat“, bude se často odlišovat a vyčnívat, bude si vytvářet vlastní názory, či způsoby
náhledu na věc, stejně tak nebude tak snadno podmanitelný svým okolím. Odlišovat se budou
také v různých schopnostech – například v tvořivosti, potenciální vyšší člověk bude rád a
častěji vyhledávat a zkoušet vlastní kreativní řešení situací, či se více projeví jako umělecky
nadaný, zkrátka nalezneme v něm střípky vlastností realizované vyššího člověka, nicméně
v menší a jaksi nejistější verzi. Právě postupným zakoušením svého potenciálu dosud
nerealizovaný vyšší člověk začne v tomto uskutečňování sebe sama nacházet zalíbení a pocity
seberealizace, což ho teprve povede k plnému uplatnění tohoto dosud pouze zakoušeného
potenciálu. Do jaké míry je však v takovou chvíli nerealizovaný vyšší člověk vyšším
člověkem? A je jím vůbec? To opět záleží na původu oné velikosti a vyvstává nám spolu s tím
druhá varianta: zdá se, že pokud je potenciál velikosti vrozen každému člověku nebo se
rozvine během života (tedy není od narození dán nikomu), tak dokud u jedince nedojde
k samotnému „stání se“ vyšší člověkem, do té doby je nerealizovaný jedinec zkrátka nižším
člověkem, u něhož nedošlo k naplnění potenciálu vyššího lidství. V tom smyslu by pak každý
nižší člověk měl v sobě potenciál velikost (byl by potenciálním a nerealizovaným vyšším
člověkem), nicméně u každého nižšího člověka by tento potenciál byl potlačen (nerozvinut)
v odlišné míře. Druhá varianta, svým způsobem humanističtější a jaksi optimističtější, nám
tak odhaluje lidství jakožto ve své podstatě obsahující potenciál velikosti a tudíž pro
Nietzscheho samo o sobě hodnotné v tom nejvyšším smyslu. Každý člověk by tak byl pro
Nietzscheho oním klíčovým čtenářem, ke kterému jeho dílo promlouvá, jelikož u každého
člověka by bylo možné probudit dosud dřímající potenciál velikosti a povzbudit ho k jeho
uskutečnění. Jestli ale Nietzschemu záměru odpovídá první, selektivní varianta umožňující
jen malé hrstce lidí dojít k velikosti a vznešenosti nebo druhá, která nachází potenciální
velikost v každém jednotlivém jedinci, to v rámci našeho výkladu zůstává otevřené.
70

Ať už je však pravý stav věci takový, či jiný, jisté je, že vyššího člověka Nietzsche
skutečně považuje za druh obzvláště hodnotný, přičemž zdůrazňuje, že jich je velmi málo a
jsou vzácný druh. Za nutnost tudíž Nietzsche považuje, aby se tento druh udržel při životě a
vedl lidstvo směrem k stupňování vůle k moci: snaží se ukázat nezbytnost vyššího člověka v
rámci celku civilizace, jak ji on nahlíží. Důvody, proč Nietzsche nachází ve druhu vyššího
člověka speciální hodnotu, mohou být různé, buď a) jde čistě o Nietzscheho osobní vkus
neboli projev jeho vlastních motivací (tuto pozici zastává například Brian Leiter), nebo b)
podle Nietzscheho jde o objektivně hodnotnější druh, přičemž tato pozice je již více
problematická, jelikož je u ní nutné vysvětlit vzhledem k čemu je vyšší člověk hodnotnější: v
Nietzscheho případě to může být nejpravděpodobněji vhledem k vůli k moci, která u vyššího
člověka nachází nejvyššího uplatnění.124 Vůle k moci by pak, jakožto podstata všeho živého,
byla pro Nietzscheho základním kritériem hodnoty jako takové: jak víme, hodnotu samu o
sobě Nietzsche věcem nepřiznává, je pro něj tudíž nezbytné vyvozovat hodnotu vzhledem k
něčemu - v tomto případě vzhledem k stupni uplatnění vůle k moci. To však přesto neřeší
problém toho, proč Nietzsche považuje za kritérium objektivity právě vůli moci - může opět jí
o Nietzscheho osobní vkus, ve kterém upřednostňuje vůli k moci jakožto hodnotu nebo může
jít o perfekcionistickou pozici: v takové by realizace lidské podstaty a přirozenosti, ať u
vyššího člověka, či nižšího, bylo pro Nietzscheho tím nejvyšším dobrem, ke kterému má
lidstvo směřovat - zkrátka perfekcí. Jako nejvyšší dobro by pak byla maximální realizace
právě vůle k moci jakožto podstaty člověka. Hurka zmiňuje i tento způsob interpretace a
označuje jej jako tzv. narrow perfectionism neboli úzký perfekcionismus, vůči kterému se
jakožto zastánce všeobecného perfekcionismu vymezuje. Úzký perfekcionismus nachází
objektivní hodnotu v podstatě, jejíž naplnění tudíž nutně považuje za hodnotné - do jaké míry
je však naplnění podstaty všeho živého součástí Nietzscheho filosofického programu, to
nemůžeme s jistotou říci. Zdá se, že Nietzscheho filosofická pozice je kombinací mnoha
rozporuplných faktorů: sám Nietzsche upozorňuje na to, že každá filosofie byla dosud pouze
subjektivním vyznáním jejího autora,125 nikoliv svědectvím o pravdě, či hodnotě, na druhou
stranu vehementně zdůrazňuje a čtenáři předkládá vlastní pozici jakožto pozici pravdu do
určité míry odhalující - ovšem pravdu nikoliv ve smyslu jedné ideální a abstraktní pravdy, ale
pravdu ve smyslu odhalení subjektivity a mnohoznačnosti pravdy samotné. Nietzsche
nepožaduje po čtenáři následování jeho vkusu, ale požaduje po něm následování sebe samého:
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opravdovost a autenticitu jakožto nezbytný prostředek jeho sebe-uskutečňování. Právě to se
zdá být pro Nietzscheho zásadní - individuální a přirozená autenticita člověka. Přesto, že
Nietzsche s nadšením hlásá určité hodnoty, zároveň čtenáře upozorňuje, že sám svět je ve
skutečnosti bezhodnotový: Nietzsche skutečně píše pro pozorné a hloubavé čtenáře, jelikož
na pozadí toho, co čtenáři předkládá, zmiňuje, že ať už mu jakýkoliv myslitel předkládá
cokoliv, musí čtenář hledat vlastní pravdu a vlastní hodnoty, skrze které se bude realizovat.
Jakoby Nietzsche svým způsobem výkladu, který mnohdy záměrně zachází do extrému, chtěl
čtenáře probudit z jeho dosavadního a uspořádaného náhledu na svět - avšak probudit ho
nikoliv k uznávání Nietzscheho pravdy, ale k hledání vlastní pravdy v rámci své vlastní
autenticity, jinak řečeno, k hledání své opravdové podstaty a k projevení této podstaty.
Autenticita, o kterou Nietzsche usiluje, lze popsat mnoha různými způsobu vzhledem k tomu,
u koho ji popisujeme - v návaznosti na dosavadní interpretaci můžeme popsat autenticitu
například jako: a) naplňování svých niterných potřeb, které u vyššího člověka představují
primárně potřebu poslouchat a přikazovat a u nižšího člověka potřebu poslouchat a
následovat,126 přičemž tyto potřeby dvou odlišných typů lidí (a dvou odlišných typů
existence) jsou velké míry v souladu:
Pro silné, nezávislé, k rozkazování připravené a předurčené, v nichž se ztělesnil rozum
a umění vládnoucí rasy, je náboženství jen dalším prostředkem, jak překonávat odpor,
aby bylo možno vládnout. MDZ, 61, s. 61.

Další formální znaky autenticity jsou v rámci této interpretace také: b) svobodné
vyjadřování sebe sama, c) víra v sebe sama a vlastní hodnoty,127 d) intelektuální a
emocionální upřímnost k sobě,128 e) opravdovost vůči druhým a světu.
Abychom shrnuli dosavadní zkoumání kapitoly Svět jakožto prostředek sebe-tvorby, je
potřeba zdůraznit, že jsme došli k tomu, že na sebe-stvoření vyššího člověka navazuje jeho
sebe-překonávání, které je součástí jeho realizace. Toto sebe-překonávání spočívá v neustálém
usilování o maximalizaci pocitu moci - tedy o více moci, více síly, více prosazení. Skutečného
zvyšování vlastního pocitu moci však vyšší člověk docílí pouze a jedině upřímným naladěním
se na své instinktivní potřeby a odlišením těchto instinktů od pocitů naučených obecnou
morálkou. K tomu je nezbytné, aby sám sebe vyšší člověk nahlížel skutečně upřímně a
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orientoval se ve vlastním cítění, konkrétně v tom, které jeho pocity jsou původní a které jsou
přejaté. Jakmile je schopen následovat své instinkty, ukážou mu, jakým směrem a v jaké
oblasti o pocit moci usilovat.
Důležité pro naše shrnutí je zmínit také to, že maximalizace moci vyššího člověka je pro
Nietzscheho skutečně hodnotná, ať už vhledem k jeho vlastnímu vkusu, či objektivně,
nicméně neznamená to, že by nenacházel hodnotu například v životě nižšího člověka. To
postuluje naši pozici vzhledem k hodnotě vůbec – Nietzsche ji v našem výkladu vnímá
jakožto hodnotu vzhledem k něčemu, proto i nižší člověk je pro něj hodnotný, a to nikoliv
pouze jako prostředek maximalizace moci vyššího člověka (viz Hurkova pozice všeobecného
perfekcionismu). Nietzscheho cílem se tudíž nezdá být pouze prosazování vyšších jedinců a
snaha o jejich rozkvět (viz Leiterova pozice), ale spíše snaha o autenticitu člověka vůbec – o
hledání sebe sama a také uskutečňování sebe sama v souladu s naší podstatou.
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Závěr
Na závěr bude užitečné se zamyslet nad tím, kam Nietzsche svým celkovým programem
směřuje. Jde „pouze“ o autenticitu, či lze v celku jeho díla nalézt něco více? Vzhledem k
tomu, že Nietzsche považuje naprostou většinu lidí za jedince nižší, můžeme předpokládat, že
my jakožto čtenáři zapadáme do této skupiny. Měli bychom tak sebe sama chápat jako pro
Nietzscheho nehodnotné, či hodnotné pouze ve smyslu prostředku k realizaci a dokonalosti
vyšších jedinců (viz Hurkova pozice)? Nikoliv. Nietzsche nevyžaduje po čtenáři víru v
hodnoty jím předkládané, nehledá následovatele, uctívače ani fanoušky. Nietzsche nepředává
svým dílem člověku novou morálku, nebo nové „nietzscheovské“ hodnoty, které by rád svým
dílem prosadil. O co Nietzschemu jde, je probudit v čtenáři víru v sebe sama a pouze v tom
smyslu klade na čtenáře určitý nárok, přičemž tento nárok není ničím úplně snadným a zdá se,
že to bude proces naprosto a zásadně proměňující život čtenáře, proces přinášející svobodu,
sebedůvěru a vnitřní soulad. Co Nietzsche žádá je čtenářova proměna, jeho obrácení se do
sebe a uvědomění si, kým vlastně je, kým chce být, či kým dokonce teprve může být. Právě
autenticita se zdá být jediným prvkem jednotícím Nietzscheho nárok na člověka: Nietzsche
člověka nevolá ke konkrétním činnostem, či názorům - dává v tomto smyslu člověku plnou
svobodu rozhodování o vlastním životě, volá ho však k obratu k sobě samému, silám i
slabinám, kterými disponuje a vyžaduje, aby s nimi člověk nakládat způsobem, jenž je mu
vlastní. Žádá tudíž svědomitost, odvahu a vůli, které jsou nezbytné pro opuštění vlastní
dosavadní bezpečné a neměnné chýše a vstoupení do nebezpečného a rozporuplného světa.
Tato cesta, jak Nietzsche upozorňuje, není ovšem primárně cestou ke štěstí, naopak je
provázena spíše neštěstím.129
Nikdo nebude pokládat nějaké učení za pravdivé jen proto, že činí šťastným či
ctnostným: snad s výjimkou roztomilých „idealistů“, kteří horují pro dobro, pravdu,
krásu a nechávají ve svém rybníku plavat pestrou směsici neohrabaných a
dobrosrdečných ideálů. Štěstí a ctnost nejsou žádné argumenty. MDZ, 39, s. 43.

Nietzscheho cílem není dovézt čtenáře ke spokojenosti a pohodlnému štěstí, naopak je
vede cestou boje, dravosti a překážek, zkrátka všeho, co autentický život v dosavadní
společnosti přinese. Společnost svázaná obecnou morálkou nemůže autentickému a
individuálnímu jedinci přinést nic jiného než právě překážky a nepříjemnosti, výsledek ale,
zdá se, bude stát za to. I přesto, že do velké míry bude cestu provázet utrpení, zároveň přinese
něco natolik osvobozujícího a naplňujícího, díky čemuž bude člověk schopen toto utrpení
snést, a to autenticitu. Pouze skrze opravdovost můžeme uskutečňovat to, kdo jsme a přestat
129
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neustále napodobovat druhé, jejich názory, postoje a morálky. Právě napodobování a
následování jiných lidí a jejich hodnot totiž vede k vzniku a množení stádních morálek,
k utlumování potenciálů a k blokování vývoje lidstva jako celku směrem k velikosti. V tom
smyslu Nietzsche volá po naplnění všech možných potenciálů, po tom, aby se každý
potenciální vyšší člověk stal skrze rozkvět oním pravým vyšším člověkem a aby nižší člověk
byl stále nižším člověkem, pokud je takovým životem autentický a v souladu se sebou
samým. I přesto, že se čtenáři mnohdy může zdát, že Nietzsche často volá po extrémech, které
vyzdvihuje a přikládá jim hodnotu, ve skutečnosti volá spíše po rovnováze – rovnováze
v množství vyšších a nižších jedinců, kteří společně utváří společnost. V současné době je
tento stav podle něj silně ale nevyvážený - vyšší člověk pomalu vymírá a spolu s ním vymírá i
lidská jedinečnost, vznešenost a veškerý potenciál, který nedošel naplnění. Taková situace se
zdá být podle Nietzscheho velmi nebezpečná a naléhavá, vyžadující změnu. Vždyť jaký by
měl smysl svět plný nenaplněných potenciálů, malosti, jasnosti, bez špetky pochybnosti a
tajemství, bez špetky nebezpečí a bolesti? S takovým světem se Nietzsche nespokojí a proto
také, mimo jiné, tvoří - promlouvá ke všem vyšším jedincům a vyzývá je k působení, k vlivu
na druhé a k inspiraci druhých. Stejně tak promlouvá k nižším jedincům a vyzývá je
k opravdovosti a poznání sebe sama, k nepřijetí všeho předkládaného a k hledání střípků
velikosti v sobě samých. V tomto smyslu se Nietzscheho záměr zdá primárně velmi prolidský, nikoliv jakožto záměr jeho osobního zájmu, či vkusu, jakoby Nietzsche chtěl
napomoci uskutečnění opravdovosti člověka, jelikož tuto opravdovost považuje za cestu
smysluplnou a svobodnou – cestu pro člověka příznivou a zároveň přirozenou. Zároveň tímto
způsobem vede společnost k již zmíněné rovnováze, a to rovnováze v rozložení sil, jelikož ta
vlivnější a silnější skupina bude mít zásadní vliv na rozvoj a směrování společnosti. V rámci
naší interpretace tak tento záměr považuji za Nietzschem míněný jakožto příznivý pro člověka
i pro společnost jako celek – jde o program vedoucí k vyvážení sil a rozvoji lidství.
Hlubší záměr

Nicméně i za tímto na první pohled přímým programem probuzení člověka k
opravdovosti může být Nietzscheho hlubší záměr. Zdá se totiž, že právě autenticita
jednotlivců vede k naplňování jejich přirozenosti. Pokud člověk bude jednat autenticky, bude
nutně také následovat své instinkty, přičemž právě následování instinktů je pro Nietzscheho
cestou k optimalizaci svých možností směrem k maximalizaci pocitu moci.130 Jakoby tedy
Nietzsche čtenáře vedl k opravdovosti a zároveň mu nepřímo odhaloval, co opravdovost
130
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člověku přináší - právě maximalizaci jeho pocitu moci. V tomto smyslu, ať už Nietzsche
považuje vůli k moci za pro něj osobně hodnotnou či za objektivně hodnotnou v rámci světa,
vede čtenáře přímo k její maximalizaci. Je zřejmé, že člověk, pokud chce k této k
maximalizaci pocitu moci směřovat, musí k němu směřovat způsobem odpovídajícím jeho
osobnostnímu nastavení. Nietzsche tudíž nemůže dát žádný obecný návod, kterým by čtenáři
ukázal, jak vůli k moci maximalizovat, ani o nic tímto způsobem normativního neusiluje.
Místo toho skrze autenticitu vede člověka k nalezení jeho vlastního návodu, jak moc
maximalizovat. Důležité je v tuto chvíli připomenout, že tento proces maximalizace a růstu
probíhá do velké míry na oné instinktivní úrovni, tudíž nikoliv jako racionální rozhodnutí pro
maximalizaci moci. Právě instinkty, skrze které promlouvají naše (z velké části moci-chtivé)
pudy, se samy postarají o to, aby člověk, pokud následuje svoji podstatu neboli je autentický,
tímto způsobem zvyšoval svůj pocit moci. Nabízí se tedy, že za Nietzscheho programem
skutečně může být hlubší záměr, a to snaha o stupňování realizace lidské vůle k moci,
přičemž k tomu může dojít pouze následováním vlastní přirozenosti. Vyvstávají nám tak dva
hlavní aspekty procesu přeměny jedince, a to a) autenticita a uskutečňování vlastní podstaty,
b) maximalizace uskutečňování vůle k moci. V rámci obou aspektů je však Nietzsche
skutečně úzkým perfekcionistou, který usiluje o realizaci lidské přirozenosti jakožto ideálu
perfekce, ať už je jeho objektivním a hlavním záměrem vést člověka k následování jeho
přirozenosti ve smyslu autenticity nebo ve smyslu přirozeného stupňování moci skrze
autenticitu.
Nesmíme však v této interpretaci opomenout roli vyššího člověka: u něj jakožto ideálu je
v rámci lidského bytí nejvíce naplňován stupeň autenticity a moci. Přesto ale není naprostým
vrcholem vývoje, tím je pro Nietzscheho jedinec přesahující ideál vyššího člověka, a to
nadčlověk, kterého Nietzsche odkrývá až ve spisu Tak pravil Zarathustra. Následující citáty
dopomohou k ilustraci situace vyššího člověka vzhledem k hlubšímu záměru Nietzscheho
filosofického programu:
Svou nejvyšší myšlenku máte si však dáti rozkázat ode mne - ta zní - člověk je cosi, co
má býti překonáno. Z, O válce a válečném lidu, s. 42.
Ach, nabažil jsem se těchto nejvyšších a nejlepších: z jejich „výšky“ jsem zatoužil výš,
ven, v dál - k nad-člověku! Přepadl mne děs, když jsem tyto nejlepší viděl nahé: tu mi
narostla křídla, abych se odtud vznesl do vzdálených budoucností. Z, O lidské
chytrosti, s. 132.

V následujícím citátu Zarathustra promlouvá přímo k vyšším lidem:
I ve vás ukrývá se luza. A byť jste i byli vznešení a vznešenějšího rodu: mnoho na vás
je křivého a znetvořeného. Není kováře, jenž by z vás ukul rovné a přímé lidi. Jste jen
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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, Uvítání, s. 260.

Vyšší člověk i přesto, že v rámci lidských možností naplňuje ideál kreativity, síly a moci,
je pro Zarathustru „příliš lidským“ a jako takový je pouze „mostem k nadčlověku“. Sám
nadčlověk není předmětem této práce a zpracování jeho osoby není primární pro náš výklad,
nicméně je potřeba ujasnit, jakou roli má v rámci našeho výkladu. Naše interpretace se
distancuje od přísného čtení figury nadčlověka, nicméně přesto pro nás má nadčlověk velký
význam při interpretaci samotného vyššího člověka. V případě, že nadčlověka pojmeme jako
ideu, k níž bychom měli směřovat, nikoliv jako figuru, o jejíž nutné a reálné uskutečnění
Nietzsche usiluje, otevře nám nově podstatu maximalizace vůle k moci. Právě nadčlověk je
figurou, ve které dochází k maximální maximalizaci vůle k moci – toho nejvyššího stupně
vůle k moci, jenž je vůbec možné dosáhnout, přičemž takového stupně vyšší člověk nikdy
nedosáhne. Vyšší člověk právě proto, že je stále ještě člověkem, není schopen dospět
absolutní realizace moci, i v něm jsou totiž, jakožto člověku, určité slabosti, nedostatky,
nemoci, krátce řečeno: i on má v sobě cosi z nižšího člověka. I přesto, že je schopen tuto
malost a nízkost v sobě překonávat a rozvíjet se směrem k velikosti, nemůže se od svého
lidství úplně oddělit. Lidství jako takové, přirozená podstata formující se postupně v souladu
(či nesouladu) s konkrétní morálkou, zde vyvstává jako nutná kombinace velikosti a malosti
(znaků vyšších jedinců i těch nižších), nikoliv možná velikost sama o sobě bez špetky
slabosti. Vyšší člověk, i přesto, že je představitelem vysoké kultury, tak v sobě nese i znaky
nižšího člověka - právě tato obojakost je znakem jeho rozporuplného lidství. Jelikož
Nietzscheho celkový obraz vrcholí ve figuře nadčlověka jakožto vrcholu samotné velikosti a
moci, tak i Nietzscheho záměr s člověkem samotným se nabízí jako snaha o uskutečnění
nadčlověka.
Tato práce ale zastává pozici interpretující nadčlověka nikoliv jako cíl ve smyslu
překonání lidství samotného, ale spíše jako ideu, ke které vyšší člověk směřuje. Jako takový
by Nietzscheho hlubší záměr usiloval primárně o co nejvyšší realizaci pocitu moci jakožto
prostředku k uskutečnění co nejsilnějšího vyššího člověka, nikoliv jako prostředku
k uskutečnění nadčlověka. Nietzscheho úmysl zde spatřujeme, jak již bylo řečeno, primárně
jako pro-lidský, tedy zasazující se o maximální realizaci moci v rámci hranic lidskosti, nikoliv
jako snahu o překonání lidství jako takového – lidství ve smyslu potenciálu obsahující znaky
malosti i velikosti, stádnosti i jedinečnosti, zkrátka lidství jako rozporuplné a nedokonalé
esence. Jelikož je člověk nedokonalým, nemůže v něm nikdy dojít k dokonalé (té nejvyšší)
maximalizaci moci. I přesto, že perfekce v tomto smyslu není možná, tak čím více se vůle k
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moci realizuje, tím více lidé žijí v souladu se svou podstatou a jsou tudíž autentičtí. Zdá se
tudíž, že Nietzscheho dílo skutečně směřuje ke všem lidem, nikoliv pouze k pár vyvoleným,
jelikož Nietzsche považuje za hodnotné jakékoliv stupňování pocitu moci, jelikož je v souladu
s přirozeností člověka a jeho instinkty. Ideál tvořivosti a síly se pak zdá být spíše Nietzscheho
osobním vkusem, který prosazuje,131 zatímco realizace vůle k moci je podle něj objektivně
hodnotná sama o sobě a u jakéhokoliv člověka. Například samo křesťanství (Nietzscheho
typický příklad normativní morálky) a vůle k moci, která skrze něj došla k realizaci, je podle
Nietzscheho hodnotné, nicméně nepředstavuje jeho ideál síly a kreativity. V tomto smyslu
Nietzsche uznává hodnotu úspěchu, které křesťanství dosáhlo, nicméně jeho vliv je podle
Nietzscheho silně nepřátelský vůči rozvoji člověka k vyšším stupňům a proto jej zavrhuje.
Proti křesťanství. - Dnes se proti křesťanství obrací náš vkus, nikoli už naše důvody.
RV, 132, s. 117.

I nižší člověk, například křesťan vyznávající křesťanskou (pro Nietzscheho otrockou)
morálku, tak svým bytím může být v souladu se sebou a svými potřebami (a být tím
způsobem autentický)132 a zároveň také realizovat vůli k moci. Na rozdíl od něj vyšší člověk
je v souladu se sebou samým tehdy, pokud je v souladu se svou individuální morálkou –
v jakém smyslu a do jaké míry je však skutečně individuální? Jak jsme viděli, i přesto, že je
individuální, Nietzsche jí připisuje určité formální vlastnosti, které musí naplňovat – například
už samotnou jedinečnost, kreativitu, vznešenost, ad. Prostor, kde se projevuje svoboda a
nezávislost této morálky, je teprve v jejím obsahu – ten vyšší člověk utváří naprosto svobodně
jakožto vlastní sebevyjádření. Do jaké míry tedy v tomto případě jde o čistou svévoli?
Přiznává Nietzsche vyššímu člověku plnou svobodu? Zdá se, že ano – vždyť formální
vlastnosti oné morálky jsou přirozeným důsledkem podstaty vyššího člověka, nikoliv
návodem a normou, kterou by prosazoval Nietzsche. Forma i obsah individuální morálky
jakožto celkové vztahování se ke světu je u vyššího člověka kombinací vyjádření podstaty
vyššího lidství, která je všem vyšším jedincům společná (forma vztahování se) a potřeb
konkrétních jedinečných jedinců, kteří ji svobodně naplňují svým originálním způsobem
(obsahová část). Pouze skrze toto svobodné a autentické projevování se, které ve světě
rozšiřuje různorodost, svébytnost a kreativitu, je možná realizace stále většího množství
vyšších jedinců.
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Zda Nietzscheho dílo jako celek skutečně je jakýmsi programem usilujícím o co největší
množství rozkvetlých vyšších jedinců, jejichž realizace je umožněna právě autenticitou
směřující k maximalizaci jejich pocitu moci a tím i k symbolickému naplňování ideálu
vyššího lidství, to nelze jednoznačně říci. Co však můžeme s jistotou říci je, že Nietzsche
otevírá v člověku velké množství otázek, které vedou k zamyšlení se nad tím, zda je
skutečnost opravdu tak jasná, jak nám ji společnost mnohdy předkládá. Takové tázání se pak
otevírá dveře pro hledání, poznávání, zvědavost a nové způsoby myšlení – vše, co se
Nietzsche snaží v čtenáři probudit. Jako stěžejní výsledek pak jeho dílo může čtenáře
skutečně vést k tomu, aby žil autenticky – pokud je toho schopen. Není však už jisté, zda
autenticitou Nietzsche někam směřuje neboli, zda jeho dílo má hlubší záměr než „jen“
autenticitu člověka samotnou. Je Nietzsche bořitelem našich strnulých morálek, který otevírá
oči čtenářům do té doby zahalených v uspokojující iluzi nebo je něco více, jakýmsi stratégem
vedoucím čtenáře nepřímo k tomu, aby sám svým životem zvýšil šanci na co největší
maximalizaci moci v rámci našeho lidství? To už pravděpodobně závisí pouze na osobním
výkladu každého čtenáře. Ať už je Nietzscheho záměr jakýkoliv, role vyššího člověka má
v jeho díle stěžejní význam. Jakožto figura umožňuje vyšší člověk rovnováhu v dosavadní
společnosti, jelikož do většinové strnulé a pasivní morálky vnáší novou perspektivu, jiskru
umění a tvořivosti a sílu bojující proti odporu. Svým bytím, konkrétně uměleckou tvorbou,
navíc napomáhá rozkvětu dalších vyšších jedinců a zachovává tak sebe sama jakožto vzácný a
nenahraditelný druh člověka. Mimo to, může být inspirací také pro nižšího člověka a může
v něm posílit znaky „vyššího lidství“, jelikož i nižší člověk určitými znaky vyšší kultury
disponuje. Vyšší člověk jej může povzbudit v jejich rozvíjení, může pro něj být vzorem, který
svůj život uskutečňuje autenticky, kreativně a jedinečně. Jako takový může i nižšího člověka
vytrhnout z jeho uspořádaného a jistého bytí a dopomoci mu na nebezpečnou a nejistou
cestou za nalezením sebe sama. V tom smyslu je jeho význam neopomenutelný a přínosný
v mnoha směrech, a to, jak v rovině celospolečenské, tak i té nejniternější -

v rovině

jednotlivých jedinců a jejich životů, které vyšší člověk může výrazným způsobem proměnit,
či lépe řečeno: napomoci jim, aby jej proměnili sami. Byť životní cesta vyššího člověka není
ničím snadným, naopak je spíše trnitá a bolestivá, tak přesto je pro něj cestou pravou,
smysluplnou a jedinou, která mu přináší pocit sebe-uskutečnění se a bytí v souladu s vlastní
přirozeností.
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