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ÚVOD 
 

 
Úsilie o relevantné uchopenie sokratovskej otázky, t. j. 
otázky dobra, otázky dobrého, morálne zdatného a v tomto 
pevného, zmysluplného života, prešlo od čias jej vzniku 
mnohými podobami a interpretáciami. Dnes sme v situá-
cii hlbokého prepuknutia nihilizmu a táto situácia nás 
znova stavia pred radikálne premyslenie sokratovskej 
otázky. O to sa pokúsili okrem iných aj Patočka a Nietz-
sche. Obidvoch významných filozofov som si nezvolil ná-
hodou, a to predovšetkým z dvoch závažných dôvodov. 
Prvým je ich eminentný záujem o otázku zmyslu ľudskej 
existencie, ktorú prvý filozoficky formuloval Sokrates. 
Druhým dôvodom je skutočnosť, že tak Patočka, ako aj 
Nietzsche pri uchopení predmetnej otázky vychádzajú 
z úplne iných filozofických stratégií a dochádzajú k dvom 
celkom odlišným záverom. Ak Patočka v sokratovskej 
otázke nachádza pevný základ pre jej hlbšie uchopenie a 
rozpracovanie, potom Nietzsche ju významným spôso-
bom modifikuje, a to jej nahliadnutím z imorálnej ontoló-
gie a z myslenia mimo dobra a zla. Z hľadiska tejto modifi-
kácie sokratovskú otázku akceptuje, prijíma ju ako otázku, 
ktorá je pre život človeka vskutku eminentná, ale považuje 
ju v obmenenej podobe – ako otázku zmyslu ľudskej exis-
tencie, pri ktorej nie je filozoficky rozhodnuté, či jej pôdo-
rysom má byť morálne dobro, alebo svet mimo protikladov 
dobra a zla. Svoje podozrenie, že Sokrates obracia pozor-
nosť filozofie na otázku dobra ako na fundamentálnu 
otázku pre život človeka, odôvodňuje zo skúsenosti a za-
loženia vlastnej existencie. Nietzscheho osudom je on sám, 
jeho existencia, jeho inštinkty, ktoré sú k morálnemu 
dobru radikálne nepriateľské. Až z tejto pozície je možné 
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rozumieť aj jeho dejinno-filozofickému náhľadu na Sokra-
tove dôvody formulovania otázky zmyslu ľudskej existen-
cie ako otázky dobrého, morálne pevného života. Nietz-
sche tieto dôvody nachádza v Sokratovej anarchii pudov, 
resp. v situácii vtedajších Atén, kde úpadok demokracie 
rozvrátil aj spoločenský život.          

Samotná skutočnosť, že dôvody Sokratovho filozofo-
vania je možné interpretovať z krajne protichodných hľa-
dísk – raz z pozície ich apologéta, dediča a pokračovateľa, 
a raz dištinktívne, z pozície odmietnutia základu, z kto-
rého Sokrates kladie svoju otázku – vedie k ozajstnej di-
leme a k vážnemu filozofickému zamysleniu. Ktorý z obi-
dvoch filozofov stojí v otázke zmyslu ľudskej existencie na 
pevnejšej pôde? Máme tu do činenia s dvoma celkom od-
lišnými prístupmi k otázke zmyslu ľudskej existencie 
a z nej odvodených rozdielnych prístupov k interpretá-
cii  Sokrata a Platona a vôbec celých dejín filozofie, 
lebo som presvedčený, že práve spôsob chápania našej 
vlastnej existencie tvorí samotný predpoklad, základné 
východisko a vodidlo každej filozofickej interpretácie. 

Patočkova viera v človeka, v jeho ľudskosť a humán-
nosť je nepochybná a nespochybniteľná. Svoju vieru v člo-
veka hľadá cez najvýznamnejších filozofov našich dejín – 
a jej pôdorys nachádza u Sokrata. Ukazuje sa, že práve 
sokratovská otázka je tou pôdou, z ktorej sa rozvinie celá 
platonská tradícia. Nietzschemu sa však človek, typ morál-
neho človeka, hnusí, takýto človek „si zaslúži najväčšie po-
hŕdanie“,1 preto sa usiluje o tvorbu nového typu človeka. 
Je tento nový typ, nadčlovek, iba nejakým výmyslom, bez 
teoretického zdôvodnenia?  

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Tak vravel Zarathustra. Prel. R. Škoda v jazykovej spo-

lupráci s M. Nadubinským. Bratislava: Iris 2002, s. 12 

 7  

O Nietzschem sa raz tvrdí, že jeho filozofia je len filo-
zofickým rozhovorom so sebou samým. K dôvodu ta-
kýchto tvrdení nabáda on sám. „Poznám svoj údel. S mo-
jim menom bude raz spájaná spomienka na čosi nesmier-
neho – na krízu, akej na Zemi nebolo, na najhlbšiu kolíziu 
svedomia, na rozhodnutie vyvolané proti všetkému, v čo 
sa doposiaľ verilo, čo sa požadovalo, čo bolo posvätné. Nie 
som človek, som dynamit.“1 Inokedy sa tvrdí, že Nietzsche 
je človekom 19. storočia, je rozháraný tak, ako myšlien-
kové prúdy doby, v ktorej žil. Myslím, že je to vonkajší po-
hľad, pohľad kontextu dejín filozofie. Lenže proti dejinám, 
a teda aj svojej dobe, ako ich dovtedajšiemu vyústeniu, sa 
zreteľne ohradzuje. Som presvedčený, že Nietzscheho zro-
dilo ustrojenie jeho vlastnej existencie, zápas so sebou 
samým, sebaporozumenie svojho protirečivého bytia. 
Preto odchádza do samoty, do jaskyne najosamelejšieho 
človeka; vo svojom najtemnejšom vnútri poznáva, že nie 
je dieťaťom  a dedičom svojich rodičov, a ani dedičom ce-
lých napísaných dejín filozofie, ale skôr dedičom sily naj-
vyššej prirodzenosti. „Najvyššie prirodzenosti majú svoj pô-
vod nekonečne hlbšie, na ne muselo byť dlho zhromažďo-
vané, strádané, hromadené. Najväčšie  individuality sú naj-
staršie. Nerozumiem tomu, ale Július Cézar mohol byť 
mojim otcom – alebo Alexander, tento žijúci Dionýzos...“2 
Skrátka, Nietzsche sa videl ako atavizmus dávnych typov 
vydareného života, teda nie ako nadčlovek, ale ako krehký 
výhonok vydareného typu života, ktorý umocnením, 
spevnením môže poslúžiť celému ľudskému rodu ako 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Ecce homo. Prel. L. Benyovszky. Praha: Naše vojsko 

1993, s. 149. 
2 Tamže, s. 96. 
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jeho najvyšší a najhlbší zmysel –  dokonalosť, ktorá je cnos-
ťou prelievajúcou sa z pohára,1 cnosťou, ktorá nedáva aby 
dostala ešte viac, ale cnosťou, ktorá obdarúva.2      

Cieľom tejto monografie nie je komparácia oboch filo-
zofických koncepcií. Nepokladám niečo podobné za pro-
duktívne už len preto, že nemáme žiadneho spoločného 
menovateľa, ktorý by mohol rozhodnúť, ktorá z nich je 
vierohodnejšia a zmysluplnejšia. A ak problém ľudskej 
existencie vyhrocujem na jednej strane do podoby Patoč-
kovho nesmierneho úsilia o tvorenie morálne pevného člo-
veka a Nietzscheho nemenej nesmierneho úsilia o tvorbu 
vyššieho typu človeka, človeka imorálneho, činím to iba 
ako výzvu, ako vážny filozofický problém: Ako je to 
s dnešným človekom? Kráča k zániku svojho typu, alebo 
k niečomu novému, k niečomu na čo sa zdráhame myslieť, 
lebo je to niečo vskutku hrozivé a nebezpečné.   

Ešte raz: Východiskom tejto práce je skúmanie možných 
predpokladov k interpretácii sokratovskej otázky, skúmanie 
s otáznikom, či táto otázka neskrýva v sebe už filozofické 
rozhodnutie, kam bude smerovať. Nie je predpoklad dobra 
zároveň už aj rozhodnutím o tom, že zmyslom ľudskej 
existencie je práve otázka morálneho dobra? Vzhľadom k 
problematickému charakteru bytia – čo akceptuje ako Pa-
točka, tak aj Nietzsche, hoci v rozdielnej interpretácii – 
musíme vidieť, že aj sokratovská otázka je problematická, 
a to nielen v tom, či je možné na ňu odpovedať alebo nie, 
a ak áno, potom v akej podobe. Nietzsche filozofom, ktorí 
vo svojich filozofiách vychádzajú z predpokladu dobra 
odkazuje: „Vôbec najhoršie myslenie bolo doposiaľ mys-
lenie o dobre a zle: vždy to bola príliš nebezpečná záleži-
tosť. Svedomie, dobrá povesť, peklo, ba za určitých okol-

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Tak vravel Zarathustra, s. 7. 
2 Tamže, s. 52–55. 
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nosti i polícia tu nedovoľovali a nedovoľujú žiadnu neza-
ujatosť; v prítomnosti morálky sa skrátka, rovnako ako 
tvárou v tvár akejkoľvek autorite, nemá myslieť, a už vô-
bec nie hovoriť: tu sa – poslúcha. Čo svet svetom stojí, ne-
bola ešte žiadna autorita ochotná sa kritizovať; a kritizovať 
morálku, chápať morálku ako problém, ako problema-
tickú.“1 Nietzsche teda morálku, myslenie v protikladoch 
dobra a zla vidí ako problém tých, ktorí bez opory v naj-
vyššiu autoritu nedokážu žiť a vôbec si nedokážu ani len 
predstaviť cnostný život bez morálky. 

Samozrejme, Patočka ako znamenitý historik filozofie 
a významný filozof fenomenologického razenia svoj po-
stoj k sokratovskej otázke, resp. k interpretácii Sokrata 
a Platona modernizuje, a v tomto je novátorsky. No v svo-
jom východisku, v predpoklade, že duša, centrum našej 
existencie, nie je nič dané, že je neustále v pohybe, ale mo-
rálne jednotná, zostáva obidvom gréckym filozofom verný. 
Patočka v kontexte interpretácie Sokratovho vediaceho ne-
vedenia hovorí, že ľudská duša sa v starostlivosti o seba 
sama vytvára, a týmto spôsobom prežíva svoje bytie: „... 
je statočná v sebaproblamatizovaní, múdra vo vedení ne-
vedenia ako skúmania, zdržanlivá a disciplinovaná, pre-
tože svojmu myšlienkovému konaniu podriaďuje všetky 
ostatné životné záležitosti, a spravodlivá, pretože činí to, 
čo jej prislúcha, čo je pre ňu záväzné, len svoju povin-
nosť.“2 Takto duša v starostlivosti o seba, o svoje dobro 
dosahuje jednotu, trvalosť a v tomto plnosť vlastného bytia. 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Radostná věda. Prel. V. Koubová. Praha: Aurora 2001, 

s. 8.  
2 PATOČKA, J.: Platón a Evropa. In: Patočka, J.: Péče o duši II. Sebrané 

spisy. Sv. 2. Praha: Oikúmené 1999,     
   s.128. 
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V kontexte revitalizácie Platona je Patočka vskutku origi-
nálny: Svoj novátorský prístup k Platonovi rozvinul v po-
sledných rokoch svojho tvorivého života do záveru, že 
Platonovou hlavnou náukou nie je náuka o ideách, ale 
jeho koncept starosti o starostlivosť duše v jej samopohybe. 
Podstatou duše teraz už nie je priame vzťahovanie sa 
k dobru, ale jej vzťahovanie k sebe samej. „Len celkom 
jasná a jednotná, sebe neodporujúca, ale súvislá reč o všet-
kom, o čomkoľvek, o čom môže myslieť zmysluplne, len 
takáto celkom koherentná reč bude teda môcť znamenať 
existenciu, vytvorenie vnútorne jednotnej duše, ktorá tým, 
že jej myšlienky sú záväzné, nie je rozpoltená, roztrhaná 
v rôznych navzájom protikladných mienkach. Keďže 
predbežne si týmto nie sme istí a len v skúmaní sa tým 
môžeme uistiť, práve preto skúmanie samé vytvára 
zvláštnu jednotu, totiž postoj stáleho skúmania a hľada-
nia, skúmajúceho hľadania. A tento postoj skúmajúceho 
hľadania je si sám sebou v istom zmysle pred rozvrhom 
a pred jeho duchovnými dôsledkami istý.“1 V tomto samo-
pohybe sa duša stáva vnútorne jednotnou, stálou, presne 
ohraničenou. 

V Patočkovej interpretácii sokratovskej otázky je vý-
znamné to – ako sa pokúsim v práci preukázať –, že nena-
chádza na ňu celkovú, pozitívne vymedzenú odpoveď, 
lebo táto otázka sa viaže na vzťah človeka k horizontu 
celku sveta, na jeho neustálu otvorenosť, ktorá môže byť 
vymedzená iba negatívne. Transcendencia k celku sveta, 
prekročenie pozitívne vymedzeného sveta je pre neho vý-
znamne pozitívna, pretože pozdvihuje človeka k pravej 
slobode a k pravému, ozajstnému životu. V jeho prístupe 

                                                 
1 PATOČKA, J.: Evropa a doba poevropská. In: Patočka, J.: Péče o duši II. 

Sebrané spisy. Sv. 2. Praha: Oikúmené 1999, s. 229–230. 
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k predmetnej otázke je významné aj to, že ona sféra nega-
tivity síce nepredstavuje horizont pre celkovú odpoveď na 
otázku zmyslu, ale umožňuje odpovedať na zmysel kon-
krétnej situácie ľudskej existencie; odpovede na otázku 
zmyslu existencie sú v každej jej situácii rôzne, lebo každá 
situácia je iná, pričom podstatným zostáva to, že každá 
odpoveď je síce problémová, ale zmysluplná, morálne 
pevná, pretože je tvorivým výkonom  vzťahovania sa člo-
veka na problematický charakter celkového zmyslu, 
a v tomto aj na problematický charakter celkovej odpovede.      

Pokiaľ ide o Nietzscheho, ten žiadny celkový zmysel, 
odvodený z celkovej súvislosti sveta nepotrebuje. Nao-
pak, otázku zmyslu ľudskej existencie odvodzuje priamo 
zo zmyslu (či nezmyslu) jej konkrétnej situácie, z jej ne-jed-
notného charakteru. Nietzscheho odpoveď na otázku 
zmyslu existencie je síce v každej jej konkrétnej situácii 
iná, ale nie je problémová; jeho odpoveď na zmysel či ne-
zmyselnosť konkrétnej situácie je odpoveďou problematic-
kou, dvojznačnou, jednoznačne neuchopiteľnou, pretože 
sama situácia je svojím ustrojením problematická. 

Patočka má s Nietzschem spoločné to, že popierajú da-
nosť ľudskej existencie, že obidvaja sa usilujú preukázať jej 
pohyb, ale pri odpovedi na otázku zdroja (jednoty či ne-jed-
noty) jej pohybu sa už rozchádzajú. 

Som presvedčený, a mojím úsilím je v tejto práci preu-
kázať, že obidvaja filozofi interpretujú filozofovanie Sok-
rata a filozofiu Platona práve z hľadiska onej jednoty, či ne-
jednoty ľudskej existencie. Iba z tohto hľadiska je možné 
porozumieť Patočkovej apológii obidvoch velikánov gréc-
kej filozofie, resp. ich kritike a ich problematického hodno-
tenia zo strany Nietzscheho.      

V závere tohto úvodu považujem za potrebné uviesť 
ešte jednu metodickú poznámku. Prácu začínam Patočko-
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vou interpretáciou Sokrata a Platona a nie Nietzscheho in-
terpretáciou, čo nezodpovedá dejinnej postupnosti. Dôvo-
dom je iba tá okolnosť, že Patočka sa k sokratovskej otázke 
hlási bez všetkých pochybností, a v tomto patrí do sokra-
tovsko-platonskej tradície a Nietzsche zasa predmetnú 
otázku problematizuje; tým sa vymedzuje voči tradícii 
a v istom (nadnesenom?) zmysle stojí akoby „po“ Patoč-
kovi.   

* * * 
Táto monografia je výsledkom prepracovanej habili-

tačnej práce. Za jej terajšiu podobu v mnohom vďačím pri-
pomienkam a návrhom oponentov práce, prof. PhDr. J. 
Zouharovi, CSc., Dr. h. c. PhDr. T. Münzovi, CSc. a doc. 
PhDr. P. Tholtovi, PhD. Zodpovednosť sa výsledok práce 
nesiem už sám. 

 

13 

1. Patočkov koncept jednoty pohybu ľudskej existencie 
 

Patočka svoju koncepciu jednoty pohybu ľudskej existen-
cie tvorí v kontexte svojej filozofie dejín. Prvú rozsiahlejšie 
štúdiu k otázke ľudskej existencie uvedie pod názvom Čo 
je existencia?, ktorú publikoval v roku 1969 a v dopracova-
nej podobe sa k predmetnej otázke vracal  v textoch od 
roku 1970 až po koniec svojej tvorivej činnosti, zvlášť 
v jeho vrcholnej práci Kacírske eseje o filozofii dejín. 

Pre Patočku pojem existencia nie je odvodený z pojmu 
esencia, z podstaty veci samej, ale zo sféry zjavovania sa 
veci, t. j. zo štruktúry fenoménu. Pri skúmaní fenoménu 
ako fenoménu vychádza z pojmu bytia, resp. z gréckeho 
pojmu a-letheia, z ne-skrytosti, ktorá vzchádza a tak od-
krýva jestvujúcno, ale zároveň zachádza do temna jej skry-
tosti. Tým chce poukázať na to, že odkrytie zmyslu jestvu-
júcna je podmienené porozumením celej štruktúry feno-
ménu, zjavovania sa, a v tomto aj  bytia jestvujúcna. Jestvu-
júcno sa neukazuje samo zo seba, tým, že je, že ho vidíme; 
ukazuje sa vďaka jeho pozadiu, jeho temnej stránky, ktorá 
už jestvujúcnom nie je, no prináleží k nemu ako pod-
mienka jeho ukazovania sa. 

Z pozície takto chápaného fenoménu chce preukázať, 
že pojem ľudskej existencie súvisí so sférou zjavovania sa, 
a teda aj s otázkou charakteru bytia jestvujúcna. (Existen-
cia nie je „vec“, nie je možné ju vedecky dokázať, no pre 
ľudský život je podstatná tým, že ukazuje, a v tom, že uka-
zuje, zakladá aj naše porozumenie bytiu či zmyslu jestvu-
júcna.1 Inšpirovaný Aristotelom zároveň tvrdí, že štruk-
túra zjavovania sa je dynamická, a že pohyb zjavovania sa 
je uskutočňovaním tých najpodstatnejších možnosti. Podstatné 

                                                 
1 PATOČKA, J.: Co je existence? In: Patočka, J.: Fenomenologické spisy II. 

Sebrané spisy. Sv. 7. Praha: Oikúmené 2009, s. 339. 
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1 PATOČKA, J.: Co je existence? In: Patočka, J.: Fenomenologické spisy II. 

Sebrané spisy. Sv. 7. Praha: Oikúmené 2009, s. 339. 
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možnosti, ktoré utvárali, resp. dynamizovali či dynami-
zujú pohyb ľudskej existencie, vymedzí do podoby troch 
pohybov existencie, ktoré spája s otázkou času, lebo iba čas 
je tvorivý.1 „Rozvrh našich podstatných ľudských mož-
ností súvisí však s tým, že človek ako konečná bytosť je 
nevyhnutne aj bytosťou časovou... Náš čas je podstatne 
otvorený a všetko porozumenie otvárajúci horizont, to, 
v čom môžeme porozumieť sami sebe, svojim možnos-
tiam...“2 Teda až na základe chápania času, otvorenie sa 
pre horizont času uskutočňujeme svoje podstatné mož-
nosti. Základné pohyby existencie, v ktorých vždy reali-
zujeme nejakú podstatnú možnosť života, sú podstatné 
preto, lebo život bez nich by nebol – ako ľudský život – 
možný. Slovom, tri základné pohyby ľudskej existencie 
zodpovedajú trom základným možnostiam ľudského ži-
vota.   

Prvým pohybom ľudskej existencie, uskutočňovanie 
a uskutočnenie jej základnej možnosti je pohyb zakotvenia. 
V tomto pohybe sa vzťahujeme k tomu, čo už tu je aj bez 
nás prítomné. Celý tento pohyb je objavovanie, nachádza-
nie života okolo nás v tom zmysle, že tento život okolo ži-
vot človeka chráni. Človek v pohybe zakotvenia nič nové 
nevytvára, nepretvára, ale to, čo objavuje prijíma, „prijatie 
nás samých tým, do čoho sme postavení“.3 Druhým pohy-
bom existencie je pohyb reprodukcie, ktorý celú primárnu 
oblasť potláča do temnoty; pretvára ju odkrytím možnosti 
individuálneho života, t. j. života viazaného na svetlo bie-
leho dňa. Ťažoba života sa presúva na bedrá toho, kto 
tento pohyb vykonáva. Život tu už nie je iba akési trvanie, 

                                                 
1 PATOČKA, J.: Studie o času I. In: Patočka, J.: Péče o duši III. Sebrané 

spisy. Sv. 3. Praha: Oikúmené 2002, s. 627. 
2 PATOČKA, J.: Co je existence?, s. 352–353. 
3 Tamže, s. 355. 
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ale je ustavičnou potrebou, uspokojovaním svojich zá-
kladných potrieb. Tento pohyb existencie je životom práce 
a životom boja. Tretí, najvýznamnejší pohyb, je pohyb prie-
lomu. Je to pohyb, v ktorom sa uskutočňuje sebaporozu-
menie. V tomto obrate človeka k sebe samému sa odkrýva 
najpodstatnejšia možnosť ľudskej existencie – otvorenie sa 
celku sveta, a tým aj vlastnému bytiu. „V treťom pohybe 
sa ukazuje, že sa môžem  otvoriť pre bytie ešte inak, že 
môžem modifikovať túto väzbu k jednotlivému, premeniť 
vlastný vzťah k univerzu.“1 Ide tu teda o radikálnu a zá-
sadnú premenu zmyslu existencie, o jej najvlastnejšie, nao-
zajstné bytie. Pre Patočku je tento pohyb zásadný, pretože 
otvorenie sa človeka celku sveta predstavuje zároveň od-
krytie dimenzie sveta, ktorú síce nie je možné pozitívne vy-
medziť – celok sveta nie je žiadnym jestvujúcnom –, ale 
človeku umožňuje dištanciu od sveta jestvujucien, a teda 
aj priestor pre ozajstnú slobodu a morálnu zodpovednosť 
za seba samého a aj druhých. Pri pohybe existencie k ne-
predmetnému celku sveta, z hľadiska času k nikdy neukon-
čenej budúcnosti, Patočka zdôrazňuje, že zotrvaním na tejto 
ceste človek uskutočňuje svoju existenciu, že zotrvanie 
a vytrvanie je zárukou jednoty existencie v jej pohybe. Jed-
nota existencie v jej pohybe má pre neho zásadný význam: 
človek sa ňou stáva pevným, morálne zdatným.  

Patočka prvý pohyb existencie spája s mýtom, s mýtic-
kým človekom, ktorý rozprávaním mýtických príbehov 
hovorí o dávnej, veľkej udalosti, o udalosti svojho zjave-
nia sa, o udalosti brieždenia, vyjdenia z temnej noci, ale 
pod jej ochranou. Čas tu zohráva úlohu dávnej minulosti. 
Druhý pohyb existencie Patočka spája s odkrytím času 
ako času prítomnosti, času každodenného života obstará-
vania. Je to pohyb vyhnania človeka z raja, trest za odkrytie 
                                                 
1 Tamže, s. 361. 
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vlastného bytia, vlastnej smrteľnosti. Tento pohyb je záro-
veň odkrytím možnosti istej slobody, ktorá je viazaná na 
súkromnú možnosť, na obstarávanie života a nie na rea-
litu. V oboch pohyboch absentuje čas  budúcnosti, viazanie 
sa na budúcnosť, preto ich Patočka chápe ako nedejinné, 
resp. preddejinné. V plnom slova zmysle základným po-
hybom je až pohyb prielomu, lebo až v ňom sa človek plne 
otvára celku sveta. Starosť o svoj život, o svoju existenciu, 
o zmysel zameriava na budúcnosť, z ktorej „vychádza 
nové ja“.1 Ide tu o radikálny obrat, v ktorom už človek ne-
vidí len svet vecí, ale aj svet nikdy neukončenej budúcnosti, 
svet neustále otvorený. Až v treťom pohybe si človek plne 
uvedomuje, že jeho ozajstnou slobodou a pravým zmys-
lom je transcendencia k celku sveta. Nie náhodou Patočka 
tretí pohyb spája s menom Sokrata, ktorý svojím vediacim 
nevedením odkryl svet nepredmetnej budúcnosti, a teda aj 
horizont celku sveta. 

Skutočnosť, že svet je problematický – pozitívne neu-
chopiteľný – však neznamená, že je bez zmyslu; naopak, 
iba otvorenosť pre takýto svet človeku umožňuje realizovať 
zmysel vlastnej existencie. Patočka svoju novátorskú kon-
cepciu uskutočňovania ozajstného, pravého zmyslu pojme 
ako koncepciu starostlivosti o dušu. Túto koncepciu pred-
staví priamo pri interpretácii Sokrata a v revitalizovanej 
podobe pri interpretácii Platona. 

 

                                                 
1 Tamže, s. 365. 
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2. Patočkova interpretácia Sokrata a Platona 
 

Je možné súhlasiť s Cajthamlom, že témou všetkých Patoč-
kových tém je „problematika pravého ľudského bytia“,1 
ktorú tento filozof rozpracoval na rôznych jej úrovniach. 
Jednou z dominantných je jeho koncepcia starostlivosti 
o dušu a s ňou spojená taktiež originálna koncepcia kritic-
kej filozofie dejín. Prvá poukazuje na jadro, t. j. na existenciu 
dejinného človeka, druhá zasa na problém pohybu exis-
tencie tak jednotlivca, ako aj európskej kultúry. V oboch 
líniách hnacím motorom životného pohybu zostáva neu-
stále otvorený, preto problematický horizont negativity 
všetkého pozitívne vymedzeného jestvujúcna.2 Tento ho-
rizont človeku odkrýva totiž podstatnú možnosť jeho vzťa-
hovania sa k svetu a v tejto možnosti človek nachádza nie-
len morálny, ale aj ontologický rozmer. 

Pokiaľ ide o metódu prístupu k spracovaniu predmet-
ných problémov, je zrejmé, že Patočka ako erudovaný his-
torik filozofie je i významným fenomenologicky oriento-
vaným filozofom s ambíciou doviesť fenomenologickú 
metódu do fenomenologickej filozofie, teda nielen k analýze 
fenoménov ako takých, ale k ontologickým dôsledkom 
vzťahu medzi fenoménom a jestvujúcnom.3 Patočkov 
vzťah k Sokratovi a Platonovi je teda motivovaný z pozí-
cie historika filozofie a zároveň, zvlášť v jeho neskorej 
tvorbe, z pozície vlastného konceptu asubjektívnej fenome-
nológie, v ktorej je podané jeho ontologické poňatie ľudskej 
existencie. Východiskom k nej sú Heideggerova analýza 

                                                 
1 CAJTHAML, M.: Evropa a péče o duši. Praha: Oikúmené 2010, s. 11. 
2 STOJKA, R.: Patočkova filozofia dejín. Košice: UPJŠ v Košiciach 2013, s. 56 

a n. 
3 PATOČKA, J.: Platón a Evropa. In: Patočka, J.: Péče o duši II. Sebrané 

spisy. Sv. 2. Praha: Oikúmené 1999, s. 177. 
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pobytu (Dasein) a Aristotelova koncepcia pohybu ako us-
kutočnenej možnosti. Z pohľadu jeho poslednej práce Ka-
círske eseje o filozofii dejín môžeme k inšpiračným zdrojom 
uviesť i Hegela v herakleitovskej modifikácii nikdy neza-
vŕšeného diania, pretože podľa Patočku sebapoznanie člo-
veka je možné iba pochopením neustále otvorených dejín. 

Ak pri charakteristike Sokratovho filozofického života, 
v ktorej Patočka prvýkrát cielene a koncepčne uvedie 
svoju centristickú myšlienku starostlivosti o dušu čerpám 
z jeho prednášok o antickej filozofii z povojnových rokov 
minulého storočia, potom pri Platonovi kladiem dôraz už 
nie na Patočkovu interpretáciu tohto antického velikána, 
ale na jeho vlastné poňatie platonskej starostlivosti o dušu, 
ktorou si pripravil pôdu pre svoju originálnu prácu Kacír-
ske eseje o filozofii dejín. Domnievam sa, že stručný, rudi-
mentárny pohľad na toto dielo  môže byť vhodným mé-
diom aj na pochopenie Patočkovho vzťahu k Sokratovi 
a Platonovi, ako prvým filozofom starajúcim sa o dušu, t. 
j. prvým filozofom, ktorí hľadali či nachádzali možnosť 
pozdvihnutia človeka zo sveta vecí k niečomu, čo takýto 
svet prekračuje a čo človeku poskytuje ozajstný, pravý 
zmysel života. 

Ako uvádza I. Chvatík, ktorý mal možnosť byť sved-
kom Patočkovho zrelého života, Patočka svoje poňatie 
platonskej starostlivosti o dušu rozvinul v cykle predná-
šok o Platonovi z akademického roka 1971/72, ktoré vyšli 
až v roku 2012 pod názvom Platonova starostlivosť o dušu 
a spravodlivý štát.1 V roku 1973 realizoval súkromné pred-
nášky, publikované neskôr pod názvom Platon a Európa, 
v ktorých svoju koncepciu platonskej starostlivosti o dušu 
prehĺbil. K obom súborom prednášok je potrebné priradiť 

                                                 
1 CHVATÍK, I.: Jaké je místo studia dějin filosofie v díle Jana Patočky. In: 

Stojka, R. – Škára, M. (eds.) Patočka a dejiny filozofie. Košice: UPJŠ v Ko-
šiciach 2015, s. 22. 
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i cyklus prednášok, publikovaných pod titulom Európa 
a poeurópska doba. Prípravou k zachyteniu dejín ľudskej 
duše bol už text z roku 1970 pod názvom Duchovné základy 
života v našej dobe, ďalej z roku 1971 prednášky Počiatky 
systematickej psychológie a O duši u Platona. V roku 1972 na-
písal štúdiu Pôvod a zmysel myšlienky nesmrteľnosti u Pla-
tona. Vyvrcholením neskorého Patočkovho filozofického 
úsilia je, ako už bolo vyššie uvedené, práca Kacírske eseje 
o filozofii dejín, založená „na dejinách sokratovskej »staros-
tlivosti o dušu«...“1 Sokrates teda nie je len symbolom po-
čiatku filozofie, ale i počiatku dejín; predstavuje predel, 
ktorý oddeľuje preddejinnú epochu  od skutočných dejín. 
K Sokratovi akosi nevyhnutne patrí i Platon, lebo práve on 
Sokratovo vedenie nevedenia rozvrhol do filozofického 
programu rozumového nahliadnutia sveta ako celku. Preto 
ľudské dejiny sú podľa Patočku vo vlastnom zmysle deji-
nami ľudského porozumenia svetu a človeka v ňom a to 
v horizonte otvoreného celku sveta, ktorý prekračuje život 
biologický, život viazaný na svet vecí. Toto smerovanie 
Patočka nazýva životom vzmachu. Sokrates je tak prvým 
filozofom vzmachu. 

Patočka dejiny vzmachu, dejiny slobodného človeka 
rozdeľuje do dvoch veľkých období, a to antického a kres-
ťanského, pričom odozvou na novovekú krízu má byť tre-
tie obdobie či konverzia, v ktorej je potrebné kresťanstvo 
domyslieť do konca. Z hľadiska dejín je preddejinné obdo-
bie mýtu síce úpadkom, ale viazaním sa mýtického člo-
veka na sakrálno je svojím spôsobom dvojznačné. Na jed-
nej strane prekračovanie sveta obživy – viazanosť na bož-
ské sily – je síce vzmachom, ale zároveň i úpadkom, pre-
tože vzťahovanie k božstvám robí mýtického človeka pa-

                                                 
1 Tamže, s. 24. 
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sívnym. Viazanosť na božské sily napokon vedie k zvnú-
torneniu života, čo je možné doložiť vznikom eposu 
a zvlášť gréckou tragédiou. Zvnútornením si človek za-
čína uvedomovať vlastnú individualitu a tým i možnosť 
slobody. Tak vzniká ľudská duša,1 tak vzniká ozajstná filo-
zofia a politika, tak vznikajú dejiny – „ako povznesenie 
z úpadku, ako pochopenie, že život doposiaľ bol životom 
v úpadku a že existuje iná možnosť či možnosti ako žiť.“2  

Sokrates je teda novou možnosťou života v gréckej po-
lis. Spoluobčanom kladie otázku dobra, ale zostáva 
pri svojom vedení nevedenia, neponúka na ňu odpoveď. 
Snaží sa iba, aby svojich spolubesedníkov doviedol k roz-
lišovaniu toho, čo je dobré a čo zlé, a čo Patočka chápe ako 
starostlivosť o dušu. Platon však ide ďalej, pri sokratovskej 
otázke hľadá dôvody  odpovedať na ňu. Jeho odpoveďou 
je koncept sveta ideí, ktorého centrom je idea Dobra. Pla-
tonova starostlivosť o dušu je iná ako Sokratova, predsa 
len otvára i niečo nové: Cesta za Dobrom vedie k myš-
lienke nesmrteľnosti duše človeka, ktorá je iná ako nesmr-
teľné duše onto-kozmologického sveta, pretože je spojená 
s jej vlastným výkonom, t. j. so slobodou. Platonská duša 
má ešte určitý rys vonkajškovosti, vzťahuje sa k neosob-
nému božskému Dobru.3 Naproti tomu kresťanstvo neo-
sobné Dobro transformuje do osobného Boha a tým ľud-
skú dušu zvnútorňuje radikálnejšie ako Platon. Patočka 
túto transformáciu spája s druhým predelom, s druhou 
konverziou človeka – človek vzťahujúci sa k osobnému 
Bohu sa stáva osobou. Ale ani kresťanstvo nedokáže preko-
nať každodennosť, pretože človek je tu kontaminovaný in-
dividualizmom, t. j. úlohou hrať v spoločenskom živote 

                                                 
1 Tamže, s. 26. 
2 PATOČKA, J.: Kacířské eseje o filosofii dějin. In: Patočka, J.: Péče o duši 

III. Sebrané spisy. Sv. 3. Praha: Oikúmené 2002, s. 104.   
3 CHVATÍK, I.: Jaké je místo studia dějin filosofie v díle Jana Patočky, s. 28. 
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významnú úlohu. Dokladom toho, mimo iné, je aj vznik 
matematickej prírodovedy, t. j. programu, ktorým by bolo 
možné poznať Boha exaktným spôsobom. To odhalí Kant. 
Upínanie sa ku každodennosti prestáva plniť úlohu jej 
prekonania. Kresťanstvo novoveku tak vedie k úpadku. 

Patočkovou odpoveďou na novovekú krízu, na kon-
flikt programu odkrytia jestvujúcna a tým zakrytia poroz-
umenia jeho bytia, má byť nový konflikt, nová transformá-
cia ľudskej duše. Tento konflikt Patočka spája s obeťou, 
s obetovaním života viazaného na svet vecí a obratom 
k odkrývaniu bytia jestvujúcna. Tretia konverzia je vzma-
chom od sveta, kde sa pravý zmysel života stratil, k svetu, 
kde už síce nie je možné obhájiť vieru v nesmrteľnú dušu, 
ale kde „štruktúra, ktorú duša v kresťanstve získala, nám 
zostáva“,1 totiž zodpovednosť za vlastný život, teraz zod-
povednosť už pred sebou samým a druhými. Takáto duša, 
duša otrasených, sa už naučila, že je konečná a svoje roz-
hodnutia nemôže zakladať na absolútnom vedení. Predsa 
len, takáto duša poznáva, že problematické rozhodovanie 
je výrazom situácie, že jestvujúcno je, že sa zjavuje a i to, 
že človek je súčasťou tohto zjavovania. A toto zjavovanie 
je už niečo absolútne. Práve svet zjavovania môže človeku 
poskytnúť celkový, absolútny zmysel, aj keď v problema-
tickej podobe, bez jeho pozitívneho vymedzenia.2 To je po-
zícia zodpovedajúca viac Sokratovi ako Platonovi. 

Toto rudimentárne vymedzenie Patočkovho filozofic-
kého úsilia tvorí rámec i stratégie jeho v mnohom novátor-
ského náhľadu na dvoch velikánov gréckej filozofie.  

 

                                                 
1 Tamže, s. 31. 
2 PATOČKA, J.: Kacířské eseje o filosofii dějín, s. 80.   
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3. Patočkov Sokrates1 
 

Je nepopierateľné, že Patočka v akademickom roku 1946-
47 v prednáškovom cykle venovanom Sokratovi, vychá-
dza zo svojho poňatia filozofie dejín. Tejto stratégii zodpo-
vedá i úvod prvej prednášky s názvom „Sokratov filolo-
gický a filozofický problém“. Nebude na škodu, keď sa 
bližšie zameriam na prvý odsek tohto úvodu, lebo práve 
v ňom Patočka vymedzuje svoj prístup k otázke filozofic-
kého života veľkej postavy antickej filozofie. 

Patočka tu hovorí, že vo „veľkých dejinných počiat-
koch“2 sa stávajú postavy dejepisom neuchopiteľnými, 
lebo dejepisec robí objektívnu rekonštrukciu udalostí 
a dejov, ale dejstvo zrodu veľkej postavy zaznamenať ne-
dokáže. Dozaista preto, dôvodí Patočka, že v dejinných 
počiatkoch vládne ešte nedejinná, ako hovorí, nehistorická 
doba, v ktorej spoločnosť ešte nežije úradnou, dokumen-

                                                 
1 Téma Patočkovej reflexie Sokrata je spracovaná vo viacerých textoch, 

ku ktorým už, ako sa zdá, nie je potrebné nič nové a originálne dodať. 
Pozri CAJTHAML, M.: Evropa a péče o duši. Praha: Oikúmené 2010; 
PALOUŠ, M.: Filosofovat se Sokratem. In: Filosofický časopis, roč. 38, 
1990, č. 1–2, s. 45–58;  PAUZA, M.: Patočkův Sokrates. In: Filosofický ča-
sopis, roč. 45, 1997, č. 5, s. 899–908; RITTER, M.: Patočka mezi Sókratem 
a Platónem. K interpretaci negativního platonismu. In: Reflexe 34, 2008; 
THOLT, P.: Jan Patočka. Filozofia ako koncept starostlivosti o dušu. In: 
Filozofia, roč. 61, 2006, č. 5, s. 369–386; ANDREANSKÝ, E.: Sokrates ako 
filologický a (historický) filozofický problém. In: Ješič, M. – Leško V. 
(eds) Patočka a grécka filozofia. Košice: UPJŠ v Košiciach 2013, s. 201–222; 
LEŠKO, V.: Patočka a dejiny filozofie ako starosť o starostlivosť duše. 
In: Leško, V.: Filozofia dejín filozofie. Prešov: v. n. 2004; LEŠKO, V.: Hegel, 
Heidegger, Patočka a grécka filozofia. In: Ješič, M. – Leško V. (eds) Pa-
točka a grécka filozofia. Košice: UPJŠ v Košiciach 2013, s. 11–50; STOJKA, 
R.: Patočka a sokratovské vedenie nevedenia. In: Ješič, M. – Leško V. 
(eds) Patočka a grécka filozofia. Košice: UPJŠ v Košiciach 2013, s. 223–242.       

2 PATOČKA, J.: Sókrates. Přednášky z antické filosofie. Praha: SPN 1991, s. 
7. 
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tačne zachytenou pamäťou svojich dejov. V takýchto po-
čiatkoch sú samotné osoby zamestnané úlohami v danej 
chvíli a na danom mieste bez toho, aby pomýšľali na sve-
tové dejiny, na budúci sled časov. Tento spôsob života Pa-
točka nazýva nedejinným a ak v prednáškovom cykle 
o Sokratovi chce Sokrata zobraziť ako prvého dejinného člo-
veka, je evidentné, že skrze túto grécku postavu sa usiluje 
dejepisectvu dodať filozofický pôdorys, ktorým by pre-
svedčivo dokázal skryté dejstvo tejto postavy zachytiť. 
K tomu Patočka dodáva, podobne ako Nietzsche,1 že 
u veľkých filozofov niečo iné je ich život a niečo iné ich 
dielo. Sokrates je špecifickým v tom, že žiadne filozofické 
dielo nezanechal; žil svoj život v danej chvíli a na danom 
mieste, ale nikdy z neho nevystúpil, aby ho vtelil do samo-
statného diela, ktoré sa od svojho tvorcu napokon odtrhne 
a žije si svoju vlastnú existenciu. V každom prípade, dô-
vodí Patočka, veľké diela explicitne nezachytia a zachy-
tiť nemôžu dejstvo, ktoré im dalo vznik. 

Pre Patočku prvým vážnym problémom je interpretá-
cia dejstva, tichej, nehlučnej, špecifickej zmeny, ktorá dáva 
impulz k napísaniu či nenapísaniu veľkých filozofických 
diel. V Sokratovom prípade toto dejstvo, pôvodné vznika-
nie, z ktorého sa rodilo, bolo impulzom k nenapísaniu 
diela. Nie preto, aby nič nové nepovedal, ale skôr preto, že 
svoje veľké slovo hneď zasadil do príležitostí, do okol-
ností, do súbehu dejstva, do vonkajšej „neodrodilej situá-
cie“.2 A tak, ako dával svoje slovo do verejného života, 
tento život spoluvytváral, a tiež ľudí okolo seba, osob-
nosti, ktoré nesú jeho pôsobnosť ďalej. Veľkí učitelia, tvrdí 
Patočka, obyčajne majú i svojich žiakov aj keď už nie sú 
tak voľní ako ich majstri, lebo berú na seba odkaz ich diela, 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Ecce homo, s. 114. 
2 PATOČKA, J.: Sókrates. Přednášky z antické filosofie, s. 7. 
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3. Patočkov Sokrates1 
 

Je nepopierateľné, že Patočka v akademickom roku 1946-
47 v prednáškovom cykle venovanom Sokratovi, vychá-
dza zo svojho poňatia filozofie dejín. Tejto stratégii zodpo-
vedá i úvod prvej prednášky s názvom „Sokratov filolo-
gický a filozofický problém“. Nebude na škodu, keď sa 
bližšie zameriam na prvý odsek tohto úvodu, lebo práve 
v ňom Patočka vymedzuje svoj prístup k otázke filozofic-
kého života veľkej postavy antickej filozofie. 

Patočka tu hovorí, že vo „veľkých dejinných počiat-
koch“2 sa stávajú postavy dejepisom neuchopiteľnými, 
lebo dejepisec robí objektívnu rekonštrukciu udalostí 
a dejov, ale dejstvo zrodu veľkej postavy zaznamenať ne-
dokáže. Dozaista preto, dôvodí Patočka, že v dejinných 
počiatkoch vládne ešte nedejinná, ako hovorí, nehistorická 
doba, v ktorej spoločnosť ešte nežije úradnou, dokumen-

                                                 
1 Téma Patočkovej reflexie Sokrata je spracovaná vo viacerých textoch, 

ku ktorým už, ako sa zdá, nie je potrebné nič nové a originálne dodať. 
Pozri CAJTHAML, M.: Evropa a péče o duši. Praha: Oikúmené 2010; 
PALOUŠ, M.: Filosofovat se Sokratem. In: Filosofický časopis, roč. 38, 
1990, č. 1–2, s. 45–58;  PAUZA, M.: Patočkův Sokrates. In: Filosofický ča-
sopis, roč. 45, 1997, č. 5, s. 899–908; RITTER, M.: Patočka mezi Sókratem 
a Platónem. K interpretaci negativního platonismu. In: Reflexe 34, 2008; 
THOLT, P.: Jan Patočka. Filozofia ako koncept starostlivosti o dušu. In: 
Filozofia, roč. 61, 2006, č. 5, s. 369–386; ANDREANSKÝ, E.: Sokrates ako 
filologický a (historický) filozofický problém. In: Ješič, M. – Leško V. 
(eds) Patočka a grécka filozofia. Košice: UPJŠ v Košiciach 2013, s. 201–222; 
LEŠKO, V.: Patočka a dejiny filozofie ako starosť o starostlivosť duše. 
In: Leško, V.: Filozofia dejín filozofie. Prešov: v. n. 2004; LEŠKO, V.: Hegel, 
Heidegger, Patočka a grécka filozofia. In: Ješič, M. – Leško V. (eds) Pa-
točka a grécka filozofia. Košice: UPJŠ v Košiciach 2013, s. 11–50; STOJKA, 
R.: Patočka a sokratovské vedenie nevedenia. In: Ješič, M. – Leško V. 
(eds) Patočka a grécka filozofia. Košice: UPJŠ v Košiciach 2013, s. 223–242.       

2 PATOČKA, J.: Sókrates. Přednášky z antické filosofie. Praha: SPN 1991, s. 
7. 
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tačne zachytenou pamäťou svojich dejov. V takýchto po-
čiatkoch sú samotné osoby zamestnané úlohami v danej 
chvíli a na danom mieste bez toho, aby pomýšľali na sve-
tové dejiny, na budúci sled časov. Tento spôsob života Pa-
točka nazýva nedejinným a ak v prednáškovom cykle 
o Sokratovi chce Sokrata zobraziť ako prvého dejinného člo-
veka, je evidentné, že skrze túto grécku postavu sa usiluje 
dejepisectvu dodať filozofický pôdorys, ktorým by pre-
svedčivo dokázal skryté dejstvo tejto postavy zachytiť. 
K tomu Patočka dodáva, podobne ako Nietzsche,1 že 
u veľkých filozofov niečo iné je ich život a niečo iné ich 
dielo. Sokrates je špecifickým v tom, že žiadne filozofické 
dielo nezanechal; žil svoj život v danej chvíli a na danom 
mieste, ale nikdy z neho nevystúpil, aby ho vtelil do samo-
statného diela, ktoré sa od svojho tvorcu napokon odtrhne 
a žije si svoju vlastnú existenciu. V každom prípade, dô-
vodí Patočka, veľké diela explicitne nezachytia a zachy-
tiť nemôžu dejstvo, ktoré im dalo vznik. 

Pre Patočku prvým vážnym problémom je interpretá-
cia dejstva, tichej, nehlučnej, špecifickej zmeny, ktorá dáva 
impulz k napísaniu či nenapísaniu veľkých filozofických 
diel. V Sokratovom prípade toto dejstvo, pôvodné vznika-
nie, z ktorého sa rodilo, bolo impulzom k nenapísaniu 
diela. Nie preto, aby nič nové nepovedal, ale skôr preto, že 
svoje veľké slovo hneď zasadil do príležitostí, do okol-
ností, do súbehu dejstva, do vonkajšej „neodrodilej situá-
cie“.2 A tak, ako dával svoje slovo do verejného života, 
tento život spoluvytváral, a tiež ľudí okolo seba, osob-
nosti, ktoré nesú jeho pôsobnosť ďalej. Veľkí učitelia, tvrdí 
Patočka, obyčajne majú i svojich žiakov aj keď už nie sú 
tak voľní ako ich majstri, lebo berú na seba odkaz ich diela, 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Ecce homo, s. 114. 
2 PATOČKA, J.: Sókrates. Přednášky z antické filosofie, s. 7. 
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spôsob ich pochopenia, interpretácie, a dodajme, tiež aj ri-
ziko ich dezinterpretácie. 

Sokratovým dejstvom, impulzom, z ktorého a ktorým 
žil, bolo slovo, ktoré zasadzoval do života, ale ktorým si 
utváral i vlastný život. Tento život z dejepisectva nepo-
známe. Čo je k dispozícii, sú interpretácie jeho slova a ži-
vota a to tak interpretácie Platona, ako i Xenofona, prí-
padne Aristotela, ktorý už Sokrata osobne nepoznal. 
O tomto dejstve Patočka hovorí v celom prednáškovom 
cykle venovanom Sokratovi ako o smerodajnom, primár-
nom, jeho život určujúcom. Problém je v tom, že Patočka 
pri vyobrazení Sokrata musí čerpať z iných, ktorí v svojich 
interpretáciách Sokrata chtiac-nechtiac zakomponovali 
i dejstvo vyjadrené základným impulzom zameraným k 
štýlu svojho života. 

Patočka po precíznej filologickej a filozofickej analýze 
tých, ktorí sa Sokratom zaoberali zvlášť od 18. storočia, do-
chádza k presvedčeniu, že Sokrates je zrejme navždy otvo-
reným problémom. To nevýslovné dejstvo, ktoré sa stalo 
činom, je navždy zakliate. „Preto boj so Sokratom a o Sok-
rata neprestáva.“1 Čo však vieme, tvrdí Patočka, je to, že 
tento muž sa odovzdal jednej myšlienke a táto myšlienka 
neurobila z neho mŕtvu abstrakciu, ale vyzdvihla ho tam, 
„kde sa rozhodovalo o poslednom zmysle chvíle i dejín, 
toho, čo si uvedomoval, i toho, čo si neuvedomil; viedla ho 
do najhorúcejšieho ohniska životného boja, aby v ňom 
podľahol a podľahnutím zvíťazil.“2 

Posledným z novovekých filozofov, ktorí sa venovali 
problému Sokrata, je podľa Patočku aj F. Nietzsche. Aby 
tohto nemeckého filozofa predstavil v kontexte filozofic-
kej situácie 19. storočia, venuje najskôr pozornosť Hege-
lovmu a Kierkegaardovmu náhľadu na Sokrata. Pri oboch 
                                                 
1 Tamže, s. 16. 
2 Tamže. 
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charakteristikách antického filozofa dochádza k záveru, 
že vždy tu ide o súd nad Sokratom. Raz je súdnym tribuná-
lom absolútno všeobecného dejinného panteizmu, rozply-
nutie „absolútna do ľudskej spoločnosti“1 a raz pohyb 
z dejín von, do kresťanského absolútna. Tak sa ukazuje, že 
ešte v 19. storočí Sokrates nie je len otázkou filozofickej myš-
lienky, ale i osud, život, nad ktorým neprestáva súd. Na-
pokon i v prvej polovici 20. storočia sú tieto dve metafy-
ziky prítomné, ale už v inej podobe. Jedna je spájaná s po-
zitivizmom, s presvedčením, že celé univerzum je pred-
metné a v svojej predmetnosti sa vyvíja, vrátane jej indivi-
duálnej a spoločenskej formy. Druhou je tá, ktorá za zá-
klad života nepovažuje predmetnosť, preto problém bytia 
človeka nemôže byť vedecky vyriešený. Ani tieto podoby 
metafyziky osud Sokrata neriešia: Bez primeraného vyme-
dzenia jednej z hlavných osôb duchovných dejín Európy 
nie je možné ani rozhodnúť, v čom je Sokrates vinníkom 
a v čom žalobcom. Patočka oným primeraným vymedze-
ním myslí to, že Sokrata máme ešte i teraz bez jasného 
miesta v histórii,2 ale s nesmiernym nárokom, že filozofia 
nemá byť myslením sveta, ale „myslením človeka, mysle-
ním, ktoré ho nechápe ako predmet, ale je nerozlučné od 
činnosti, myslením, ktoré nie je zrkadlom univerza, ale ku-
som sebaformujúceho, sebavytvárajúceho života“.3 Ne-
dostatkom oboch verzií metafyziky je to, že nedisponujú 
porozumením dejstva, z ktorého a pre ktoré Sokrates žil, že 
disponujú nedostatkom porozumenia onoho centrálneho 
bodu sokratizmu, ktorým je duša, resp. starostlivosť o ňu. 
Toto nepochopenie je i v Nietzscheho poňatí Sokrata. 

Pre Nietzscheho, podľa Patočku, je Sokrates intelektu-
álny automat, dialektický génius, ktorý svojím životným 

                                                 
1 Tamže, s. 26. 
2 Tamže.  
3 Tamže. 
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činom, je navždy zakliate. „Preto boj so Sokratom a o Sok-
rata neprestáva.“1 Čo však vieme, tvrdí Patočka, je to, že 
tento muž sa odovzdal jednej myšlienke a táto myšlienka 
neurobila z neho mŕtvu abstrakciu, ale vyzdvihla ho tam, 
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toho, čo si uvedomoval, i toho, čo si neuvedomil; viedla ho 
do najhorúcejšieho ohniska životného boja, aby v ňom 
podľahol a podľahnutím zvíťazil.“2 

Posledným z novovekých filozofov, ktorí sa venovali 
problému Sokrata, je podľa Patočku aj F. Nietzsche. Aby 
tohto nemeckého filozofa predstavil v kontexte filozofic-
kej situácie 19. storočia, venuje najskôr pozornosť Hege-
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charakteristikách antického filozofa dochádza k záveru, 
že vždy tu ide o súd nad Sokratom. Raz je súdnym tribuná-
lom absolútno všeobecného dejinného panteizmu, rozply-
nutie „absolútna do ľudskej spoločnosti“1 a raz pohyb 
z dejín von, do kresťanského absolútna. Tak sa ukazuje, že 
ešte v 19. storočí Sokrates nie je len otázkou filozofickej myš-
lienky, ale i osud, život, nad ktorým neprestáva súd. Na-
pokon i v prvej polovici 20. storočia sú tieto dve metafy-
ziky prítomné, ale už v inej podobe. Jedna je spájaná s po-
zitivizmom, s presvedčením, že celé univerzum je pred-
metné a v svojej predmetnosti sa vyvíja, vrátane jej indivi-
duálnej a spoločenskej formy. Druhou je tá, ktorá za zá-
klad života nepovažuje predmetnosť, preto problém bytia 
človeka nemôže byť vedecky vyriešený. Ani tieto podoby 
metafyziky osud Sokrata neriešia: Bez primeraného vyme-
dzenia jednej z hlavných osôb duchovných dejín Európy 
nie je možné ani rozhodnúť, v čom je Sokrates vinníkom 
a v čom žalobcom. Patočka oným primeraným vymedze-
ním myslí to, že Sokrata máme ešte i teraz bez jasného 
miesta v histórii,2 ale s nesmiernym nárokom, že filozofia 
nemá byť myslením sveta, ale „myslením človeka, mysle-
ním, ktoré ho nechápe ako predmet, ale je nerozlučné od 
činnosti, myslením, ktoré nie je zrkadlom univerza, ale ku-
som sebaformujúceho, sebavytvárajúceho života“.3 Ne-
dostatkom oboch verzií metafyziky je to, že nedisponujú 
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1 Tamže, s. 26. 
2 Tamže.  
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založením je sama nízkosť. Dialektika je mu zbraňou po-
msty proti urodzeným, vznešeným a tiež zbraňou proti 
morálnemu rozkladu vtedajších Atén. Sokrates je deka-
dent, pretože svojím filozofovaním zahubil  grécku tra-
gédiu a tým i tragický pocit života. Sokrates je tiež ničite-
ľom inštinktu, dokonca ničiteľom Platonovho vznešeného 
charakteru a celej prírodnej filozofie. Ba čo viac, Sokrates 
o sebe ako o dekadentnom človeku vie, vie, že ide proti ži-
votu, že život je mu nemocou, ktorú vylieči, či oslobodí 
smrť – preto jeho filozofovanie má byť prípravou na smrť. 
Avšak tento protisokratovec, súdi Patočka, mal chvíle, 
keď Sokratov apel počul. Dokladá to výrokom z Nietz-
scheho pozostalosti: „Musím priznať, že Sokrates je mi tak 
blízko, že skoro stále s ním bojujem svoj boj.“1 Vtedy mal 
Nietzsche pre Sokrata pochopenie a tiež zmysel pre „sok-
ratovskú múdrosť v tom, že duša sa berie vážne“.2 Nietz-
sche však problém duše chápe psychologicky, nazerá na 
Sokrata zvonku. Samotného Nietzscheho pokazil jeho 
psychologizmus a estetizmus, t. j. choroby 19. storočia, 
ktorých sa stal stelesnením. Preto Nietzscheho obrazy 
Sokrata sú choroby, ktorými sotva môže diagnostikovať 
choroby vtedajších Atén. V každom prípade, súdi Pa-
točka, ani v Nietzscheho hodnoteniach Sokrata sa nedá 
prepočuť to podstatné, o čo Sokratovi ide a čo môžeme po-
čuť iba vtedy, ak na Sokrata nebudeme nazerať ako na 
predmet, vtedy, keď so Sokratom vstúpime do diskusie 
v tom rámci, že všetky naše istoty a domnelé vedenie sú 
Sokratom už vyvrátené. 

Patočka svojím náhľadom na postavu Sokrata chce 
vstúpiť do takto poňatej diskusie. Preto chce Sokrata vi-
dieť ako buditeľa,3 ako toho, kto volá ľudí k tomu, aby sami 

                                                 
1 Tamže, s. 27; NIETZSCHE, F.: KSA 8, s. 97.  
2 PATOČKA, J.: Sókrates. Přednášky z antické filosofie, s. 27. 
3 Tamže. 

 27  

sebe pozreli do očí, aby mali odvahu žiť, ale hlavne vedieť, 
čo v nich žije a čo Sokrates pomenuje slovom duša. Patočka 
teda vsádza na podstatný obraz Sokrata, na jeho starostli-
vosť o dušu, slovom, na apológiu toho, čo je v živote člo-
veka najcennejšie. K tomu si volí platonské dialógy a op-
tiku vlastnej filozofie dejín. 

Patočka apológiu Sokratovho filozofického života re-
konštruuje z jej Platonovho poňatia, zachyteného v jeho 
práci Obrana Sokrata. Centrom tejto apológie je Sokratovo 
vedenie nevedenia, vedenie, že o podstatnom v ľudskom ži-
vote nič nevie. Sokrates o techné ako sa vychovávať v du-
chu ľudskej prirodzenosti nič nevie a nemôže vedieť ani 
to, čo ľudská prirodzenosť, ľudská fysis znamená, hoci vie, 
že je to úloha pre každého človeka centristická. Na to vie 
(že nič nevie) sa môže iba dopytovať, ustavične klásť 
otázku, čo je dobré pre človeka. Patočka zo Sokratovho viem, 
že nič neviem vyvodzuje, že podstatným pre človeka je 
dobro a jedine otázka po prvom či poslednom dobre môže 
a dokáže v duši človeka urobiť obrat, obrat duše k sebe 
samej, aby v tomto obrate zakúsila, čo je jej poslaním 
a v tomto zmyslom ľudského bytia. Sokrates svojím vedia-
cim nevedením neponúka pre spolubesedujúcich hotový re-
cept pre šťastný život (ako si to podľa Patočku myslí 
Nietzsche), ale vyzýva ich k tomu, aby sa starali o dušu 
a v tejto starostlivosti pocítili spoluzodpovednosť aj za ži-
vot polis, lebo práve od vnútorného dejstva závisí i dejstvo 
vonkajšie.1        

Čo Patočka dušou myslí, čo je to za dejstvo a čo toto dej-
stvo dynamizuje, je zrejmé až z následných prednášok 
o Sokratovi, ale už na tomto mieste je potrebné povedať, 
že Sokrates bez toho aby to vedel, je prvým dejinným člo-
vekom, je prototypom dejstva pohybu ľudskej existencie, t. 

                                                 
1 Tamže, s. 108. 
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1 Tamže, s. 27; NIETZSCHE, F.: KSA 8, s. 97.  
2 PATOČKA, J.: Sókrates. Přednášky z antické filosofie, s. 27. 
3 Tamže. 
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sebe pozreli do očí, aby mali odvahu žiť, ale hlavne vedieť, 
čo v nich žije a čo Sokrates pomenuje slovom duša. Patočka 
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1 Tamže, s. 108. 
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j. úplne odlišnej prirodzenosti človeka od tých predstáv, 
ktoré boli, resp. sú založené na presvedčení, že ľudská 
duša je večná, že ľudská podstata je nemenná.  

 
3. 1. Starosť o dušu 

 
Patočka pri vymedzení Sokratovho významu duše najskôr 
vychádza z toho, čo toto slovo znamenalo pre ním. Na prí-
klade homérskeho náboženstva ukazuje, že duša je tieňom 
života, tieňom, ktorý zostáva, keď telo opustí. V prípade 
orfikov a pytagorovcov duša je zasa subjektom veľkého 
metafyzického osudu. U Sokrata je duša tiež nositeľkou 
osudu, ale osudu, ktorý je spätý s konkrétnym človekom. 
Duša je „vnútorné určenie človeka“.1 Duša rozhoduje  
o sebe samej a k tomu má moc, ktorá je jej vlastná a to je 
poznanie pravdy, schopnosť rozpoznať medzi dobrom 
a zlom. 

K apológii Sokratovho učenia starostlivosti o dušu Pa-
točka dôvodí najskôr slovom, ktoré zaviedli do filozofie 
predsokratovci, t. j. logom, rečou. Logos pre Sokrata už nie 
je slovom bytia pre svet, pre kozmos, ako je to u Herakleita 
a Parmenida. Pre Sokrata logom je bytie človeka! Sokrates 
v diskusiách sa usiluje ukázať, že o ľudskom bytí vypo-
vedá reč konkrétneho človeka. Dokazuje to tým, že človek 
bez reflexie si často v svojej reči odporuje, a teda v pod-
state nehovorí nič.2 Dôkazom takéhoto rozporu v reči 
a v samotnom človeku je to, že spolubesedník pri Sokrato-
vých otázkach sa začervená a musí uznať, že sa mýlil. 
V tomto Patočka chce povedať, že Sokrates sebavedomých 
ľudí bez reflexie, ľudí tradície svojím logom nabáda, aby 
o vlastnom konaní, o zmysle vlastného bytia tiež premýš-
ľali. Slovo totiž odhaľuje ľudské jestvujúcno i v jeho 
                                                 
1 Tamže, s. 109. 
2 Tamže, s. 112. 
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vnútri. Slovo teda odhaľuje jestvujúcno, ale nie je to hotové 
jestvujúcno, odvodené z poriadku kozmu; v tomto slove 
sa hlási bytie nehotového človeka. 

Sokrates pri diskusiách s tými, s ktorými vedie dialóg 
o dobre či spravodlivosti, nachádza a tiež nevtieravo na-
báda, že medzi mienkami, nereflektovanými predstavami 
o tom, čo je dobro, jestvuje rozpor a tento rozpor je vý-
razný zvlášť medzi týmito predstavami a všeobecným po-
jmom. Slovom, podľa Patočku sa Sokrates neustále usiluje 
toto dvojaké používanie slova dobro, tento dvojaký logos 
homologizovať, uviesť v jednotu. Rétorické prejavy, dlhé 
reči to nedokážu, je v nich už obsiahnutý pátos presvied-
čania; dlhé reči neumožňujú kladenie otázok, a to nielen 
preto, aby reč nebola prerušená. Sokrates dáva prednosť 
dialógu, pretože práve v ňom je miesto pre otázky, pre 
premýšľanie nad tým, čo človek bez reflexie tvrdí.  

Každý jednotlivý súd praktického človeka o dobrom, 
o cieľoch jeho konania, ktoré považuje za dobré, je možné 
vyvrátiť a je teda súdom relatívnym. Proti tomuto zame-
raniu Sokrates namieta, pretože preňho je cieľom ľudské 
bytie, nič viac, všetko iné je omyl. Omyl je síce základnou 
realitou ľudského života, ale u Sokrata je to moc, ktorá ho 
môže nahradiť niečím vyšším. Preto prvým krokom k sta-
rostlivosti o dušu, k starostlivosti o ľudské bytie, k ozajst-
nému antropologickému obratu, je vyvracanie názorov 
druhých o tom, ako konať. Prirodzene, vyvracať názory, 
nie pre samotnú samoľúbosť ich vyvracať, nie pre sofistiku 
samu, ale vždy a neustále z hľadiska otázky ľudského by-
tia. Je tiež zrejmé, že Sokrates sofistov nepresvedčí, i keď 
ich často zahanbí. Preto si Sokrates volí za svoj okruh mla-
dých, bez rutiny. Až pri nich, resp. skrze nich sa ukáže, že 
vyvracanie názorov nie je obyčajnou sofistikou, že je v tom 
čosi pozitívne. Vyvracanie názorov druhých je tu vyvra-
caním neproblematickosti v otázke dobra.  
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Vytrvalosť zotrvať pri otázke problematického dobra už 
znamená, čo je cieľom ľudského života. Tento telos uka-
zuje, že i keď problematické dobro nepoznáme, predsa tu 
nejako je. Žiť ucelene, koncentrovane, znamená mať kon-
centrovaný cieľ, svoju špecifickú dokonalosť, a to i cez 
vlastné nedokonalosti. Jasnosť otázky, skrze ktorú Sokra-
tes vedie diskusie, je podľa Patočku znakom aktívnej sily, 
života v blízkosti dobra a presne to znamená jeho vedenie 
nevedenia, život areté. A toto areté, dokonalosť a blaženosť 
je nový druh vedenia, fronésis.1 Teda nie je to vedenie čisto 
intelektuálne, čo sa dá alebo nedá preukázať zákonmi for-
málnej logiky;  je to pochopenie, „ktoré je základným po-
hybom či obratom celej našej ľudskej... vedomej bytosti“.2 
No nejde tu o hodnotové vedenie. Inštinktívne hodnotenie 
je vždy pozitívne, zatiaľ čo v prípade Sokrata, v prípade 
jeho vedúcej otázky o poslednom cieli života, je každé po-
zitívne hodnotenie, každý pozitívne uskutočnený cieľ od-
mietnutý. V tomto vedľa prvej maximy, ktorou je fronésis, 
podľa Patočku spočíva druhá, opačná maxima: Ak nikto 
nechybuje úmyselne, potom to vypovedá o tom, že náš ži-
vot, pokiaľ nie je vedením o podstatnom dobrom, je omy-
lom. Čo týmto Patočka myslí? Zrejme to, že ľudský život 
sa odohráva na hranici negatívno-pozitívneho vzťahu 
k podstatnému dobru, že oná výzva delfského boha poznaj 
sám seba je vyjadrením negatívno-pozitívnej obmedzenosti 
tejto hranice. Sokrates je tak v Patočkových očiach proto-
typom celkom novej existenciálnej hranice človeka, k akej 
je možné reflexívne vôbec dospieť: Sebapoznanie je na jed-
nej strane koncentrácia vzhľadom na negativitu, na druhej 
strane je skromnosťou, vedomím obmedzenia svojej pozi-
tivity. To je veľká poklona Sokratovi, ktorú nespochybňuje 
ani Nietzsche.                                                
                                                 
1 Tamže, s. 116. 
2 Tamže. 
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Patočka z najkrajnejšej možnej existenciálnej hranice 
interpretuje i Sokratovu iróniu. Jeho irónia je vážna, ne-
chce urážať, naopak, jej význam spočíva v tom, že chce 
ňou poukázať na iný zmysel ako ten, ktorý podávajú jeho 
spolubesedníci. Jeho irónia je „v celom svojom jadre peda-
gogická, výchovná sila“.1 

 
3. 2. Areté a blaženosť 

 
Patočka v prednáške venovanej starostlivosti o dušu jasne 
zdôrazní, že starosť o dušu prekonáva falošný individua-
lizmus, ktorý je v zajatí jestvujúcna a zamieňa si mať a byť.  
Sokrates neustále poukazuje, že ja ako výraz ľudského jes-
tvujúcna nemá nič spoločné s tým, čo znamená byť, exis-
tovať. Bytie je pre každé jestvujúcno predpokladom. Bytie 
znamená koncentráciu do jedného bodu, do jednej pod-
statnej úlohy, ktorá v každom okamihu života dáva zmy-
sel. Túto silu koncentrácie Sokrates nazýva fronésis, skrze 
ktorú sa človek oslobodzuje od všetkého nepodstatného, 
resp. od všetkej reflexie odvodenej zo sveta vecí. A cnos-
ťou, vypestovanou pochopením predmetnej koncentrácie 
je areté, „je bytie v dokonalosti, je existencia (kurzíva, Š. J.) 
v pravom zmysle slova“.2 Z toho vyplýva, že areté, exis-
tencia je len jedna, dokonalá. Čo teda podľa Patočku zna-
mená Sokratovo chápanie existencie? Aký je rozdiel medzi 
ňou a moderne povedané transcendentálnym subjektom? 

Pre bežný názor je príznačná rozmanitosť dokonalosti 
(aretai); bežný človek pozná rôzne formy dokonalosti, ale 
nie to, ako sú formami toho istého. Pre takého človeka je 
jasné, že napr. zbožnosť alebo spravodlivosť sú odlišné 
a dokonca je od nich odlišná i statočnosť. Čo je to ona areté? 
Čo je ona dokonalá cnosť? Ide o veľmi dôležitú otázku, 
                                                 
1 Tamže, s. 125. 
2 Tamže, s. 126. 



30 

Vytrvalosť zotrvať pri otázke problematického dobra už 
znamená, čo je cieľom ľudského života. Tento telos uka-
zuje, že i keď problematické dobro nepoznáme, predsa tu 
nejako je. Žiť ucelene, koncentrovane, znamená mať kon-
centrovaný cieľ, svoju špecifickú dokonalosť, a to i cez 
vlastné nedokonalosti. Jasnosť otázky, skrze ktorú Sokra-
tes vedie diskusie, je podľa Patočku znakom aktívnej sily, 
života v blízkosti dobra a presne to znamená jeho vedenie 
nevedenia, život areté. A toto areté, dokonalosť a blaženosť 
je nový druh vedenia, fronésis.1 Teda nie je to vedenie čisto 
intelektuálne, čo sa dá alebo nedá preukázať zákonmi for-
málnej logiky;  je to pochopenie, „ktoré je základným po-
hybom či obratom celej našej ľudskej... vedomej bytosti“.2 
No nejde tu o hodnotové vedenie. Inštinktívne hodnotenie 
je vždy pozitívne, zatiaľ čo v prípade Sokrata, v prípade 
jeho vedúcej otázky o poslednom cieli života, je každé po-
zitívne hodnotenie, každý pozitívne uskutočnený cieľ od-
mietnutý. V tomto vedľa prvej maximy, ktorou je fronésis, 
podľa Patočku spočíva druhá, opačná maxima: Ak nikto 
nechybuje úmyselne, potom to vypovedá o tom, že náš ži-
vot, pokiaľ nie je vedením o podstatnom dobrom, je omy-
lom. Čo týmto Patočka myslí? Zrejme to, že ľudský život 
sa odohráva na hranici negatívno-pozitívneho vzťahu 
k podstatnému dobru, že oná výzva delfského boha poznaj 
sám seba je vyjadrením negatívno-pozitívnej obmedzenosti 
tejto hranice. Sokrates je tak v Patočkových očiach proto-
typom celkom novej existenciálnej hranice človeka, k akej 
je možné reflexívne vôbec dospieť: Sebapoznanie je na jed-
nej strane koncentrácia vzhľadom na negativitu, na druhej 
strane je skromnosťou, vedomím obmedzenia svojej pozi-
tivity. To je veľká poklona Sokratovi, ktorú nespochybňuje 
ani Nietzsche.                                                
                                                 
1 Tamže, s. 116. 
2 Tamže. 

 31  

Patočka z najkrajnejšej možnej existenciálnej hranice 
interpretuje i Sokratovu iróniu. Jeho irónia je vážna, ne-
chce urážať, naopak, jej význam spočíva v tom, že chce 
ňou poukázať na iný zmysel ako ten, ktorý podávajú jeho 
spolubesedníci. Jeho irónia je „v celom svojom jadre peda-
gogická, výchovná sila“.1 

 
3. 2. Areté a blaženosť 

 
Patočka v prednáške venovanej starostlivosti o dušu jasne 
zdôrazní, že starosť o dušu prekonáva falošný individua-
lizmus, ktorý je v zajatí jestvujúcna a zamieňa si mať a byť.  
Sokrates neustále poukazuje, že ja ako výraz ľudského jes-
tvujúcna nemá nič spoločné s tým, čo znamená byť, exis-
tovať. Bytie je pre každé jestvujúcno predpokladom. Bytie 
znamená koncentráciu do jedného bodu, do jednej pod-
statnej úlohy, ktorá v každom okamihu života dáva zmy-
sel. Túto silu koncentrácie Sokrates nazýva fronésis, skrze 
ktorú sa človek oslobodzuje od všetkého nepodstatného, 
resp. od všetkej reflexie odvodenej zo sveta vecí. A cnos-
ťou, vypestovanou pochopením predmetnej koncentrácie 
je areté, „je bytie v dokonalosti, je existencia (kurzíva, Š. J.) 
v pravom zmysle slova“.2 Z toho vyplýva, že areté, exis-
tencia je len jedna, dokonalá. Čo teda podľa Patočku zna-
mená Sokratovo chápanie existencie? Aký je rozdiel medzi 
ňou a moderne povedané transcendentálnym subjektom? 

Pre bežný názor je príznačná rozmanitosť dokonalosti 
(aretai); bežný človek pozná rôzne formy dokonalosti, ale 
nie to, ako sú formami toho istého. Pre takého človeka je 
jasné, že napr. zbožnosť alebo spravodlivosť sú odlišné 
a dokonca je od nich odlišná i statočnosť. Čo je to ona areté? 
Čo je ona dokonalá cnosť? Ide o veľmi dôležitú otázku, 
                                                 
1 Tamže, s. 125. 
2 Tamže, s. 126. 



32 

lebo spôsob jej interpretácie je rozhodujúci pre celé učenie 
starostlivosti o dušu. Patočka pri otázke čo je ereté začína 
jej Platonovým poňatím. Pre Platona areté je výrazom sub-
stancie pre dobro (agathon). Čomu náleží agathon, má areté, 
tvrdí Patočka.1 V tomto zmysle areté je takmer ontologic-
kým pojmom. Čo to znemená, že je takmer ontologickým 
pojmom? Patočka na túto otázku odpovie vo všeobecnej 
rovine, ale podľa môjho názoru vyjaví v nej svoju fenome-
nologickú stratégiu ako vôbec pristupovať k otázke Sokra-
tovho filozofického života. V tejto odpovedi je pre Patočku 
tak niečo podstatné, že sa k nej budem musieť ešte raz vrá-
tiť v záverečnej kapitole tejto práce. Odpoveď znie: „... to, 
čo činí vec, a to ktorúkoľvek, naplno, dobre tým, čím jest, 
totiž dáva jej schopnosť či silu vykonať jej charakteristické 
dielo, jej ἔργον.“2 To, čo touto odpoveďou Patočka myslí, 
je otázka bytia jestvujúcna: Jestvujúcno je plné, pri sebe, 
čím je vtedy, keď disponuje silou, ktorá jestvujúcno robí 
jestvujúcnom. Jestvujúcno, ktoré sa ukazuje vo svete roz-
manitosti, či diferencovanosti nie je ním v plnosti, ale len 
zdaním. Nazerať vec, jestvujúcno z jeho bytia je schopnosť 
rozpoznať silu, ktorá vec robí vecou. V prípade ľudského 
jestvujúcna je touto centristickou silou dobro a kto žije vo 
svetle dobra, upevňuje si mravnú cnosť. Sokratovi teda ide 
o areté ľudskej duše, lebo ona má vládu rozhodovať o do-
bre a zle a  v tomto o zmysle nášho života. Slovom, duša 
je zodpovedná za to, či zmysel života bude hľadať a na-
chádzať v relatívnych dobrách, alebo si zvolí život, ktorý 
slúži niečomu ďalšiemu, jedinému, totiž dobru vôbec. 

I keď nevieme, čo dobro vôbec je, aj keď nie je pozitívne 
vymedzené, môže toto dobro, snaha o podstatné oslo-
bodiť sa od  všetkého, čo je sekundárne a tak skoncentro-
vať celý život. Areté sa teda uskutočňuje zotrvávaním pri 
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dobre vôbec, a v tomto sebauskutočnovaní je aktívnou 
skutočnosťou duše.1 Duša je ukotvená v areté neustále, pri 
každej životnej úlohe, aj keď sa láme v rozmanité aretai. 
Areté však neznamená žiť asketicky, žiť neúplným živo-
tom (ako si to myslí Nietzsche), naopak, Sokratova areté je 
hľadaním životnej plnosti. Nie však života inštinktov, ale 
duše, ktorá vie o bytí a zdaní a ktorá sa dokáže radovať zo 
všetkých darov života. 

Patočka Sokratov projekt starostlivosti o dušu vidí ako 
podstatnú zmenu vo všetkých horizontoch života, a to tak 
vo vzťahu k samotnému človeku, ako i k božstvám 
a k obci. Vo vzťahu k sebe je starostlivosť o dušu seba-
poznaním a v tomto upevnením, ustálením života, v kto-
rom sa sebadisciplína, zbožnosť, spravodlivosť a statoč-
nosť taktiež ustaľujú. Vo vzťahu k božstvám (na príklade 
Platonovho dialógu Eutyfron) chce ukázať, že zbožnosť nie 
je nejaká vypočítavosť, viazaná na bežný každodenný ži-
vot. Zbožnosť, o ktorej hovorí Eutyfron (vypočítavosť), 
človeka nepovznáša, nevyzdvihuje ponad seba. Sokratova 
zbožnosť je areté, ktorá je zároveň službou bohu a práve 
v tomto zbožná.2 Božstvo v človeku pôsobí cez areté. Sok-
rates v tomto znamená zmier božského s ľudským; človek 
je hranicou „zároveň v božskom a ľudskom svete“.3 Sok-
rates je teda učiteľom harmónie, Sokratom končí tragédia. 
Tu sa Patočka odvoláva na Nietzscheho, ale, ako vidíme, 
koniec tragédie chápe v opačnom význame ako nemecký 
filozof. Podľa Patočku predpokladom tragédie je pátos, 
uchvátenie, ujarmenie života, naopak, Sokratova nepate-
tickosť je znakom dejinného, nie tragického náhľadu na ži-
vot. 
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Podobne ako vzťah areté k božskému Patočka vidí i 
jej vzťah k obci. To, aký je vzťah areté k božskému, t. j. 
zbožnosťou, je tento vzťah k obci, k druhým ľuďom spra-
vodlivosťou. Spravodlivosť teda podľa Sokrata nie je 
niečo, čo súvisí s mocou ako prostriedkom na dosiahnutie 
osobných, utilitárnych cieľov. Takýto pojem spravodli-
vosti je príliš rozvráteným, než aby bolo možné v ňom od-
haliť pravú podstatu. Platon to ukázal na postave Trasy-
macha v dialógu Štát. Patočka pri tejto postave načrtne 
smelú hypotézu, keď tvrdí, že sú isté dôvody domnievať 
sa, že Platon mal zmienenú osobu hotovú dávno pred na-
písaním Štátu, zrejme už za autentického života Sokrata. 
Tým chce Patočka povedať, že plán dialógu o spravodli-
vosti siaha už do obdobia, v ktorom sa Platon bezpro-
stredne stretával so Sokratom.                                                

Patočkova interpretácia dialógu Štát je vedená, po-
dobne ako to je v prípade dialógu Eutyfron, v duchu Sok-
ratovho elenchos, t. j. preskúmania rôznych názorov na 
otázku spravodlivosti s cieľom ich vyvrátenia. Prvým 
z účastníkov dialógu o spravodlivosti je Kefalos, ktorý 
predstavuje starších Sokratových vrstovníkov. Sokratova 
otázka Kefalovi nie je priamo otázka spravodlivosti, ale 
otázka bohatstva. Kefalos na ňu odpovie podľa vlastnej 
skúsenosti, že ten, kto je bohatý, nie je nútený ani klamať 
a ani byť niekomu niečo dlžný, t. j. požičané vrátiť. Z Ke-
falových slov vyplýva, že bohatý za všetkých okolností 
koná dobro, je teda spravodlivý k sebe a druhým, lebo 
nemá dôvod nikomu činiť bezprávie. Druhým účastníkom 
dialógu je mladý Polemarchos, u ktorého bohatstvo nemá 
tak hlboký význam, ako je to v prípade Kefala. Polemar-
chos trvá na tom, že dlžoba sa má vracať za každej okol-
nosti, čím myslí finančnú dlžobu a teda finančnú spravod-
livosť. Sokrates tu Polemarcha dostal zámerne, aby uká-
zal, že to nie je spravodlivosť osebe, cieľ, ale len forma 
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techné, umenia, t. j. prostriedok a ako prostriedok môže 
slúžiť nielen k dobrým, ale i zlým účelom. Dobrý lekár, 
ten, kto zvláda techné uzdravovať, môže byť zlým člove-
kom, lebo môže chorých okrádať. Sokratovi tu ide o dife-
renciu medzi pojmom spravodlivosti vo význame areté 
a medzi druhovými pojmami (techné), aby ukázal, že 
v druhových pojmoch je už obsiahnutý protiklad dobrého 
a zlého. Sokrates v svojom elenchos ide ďalej, Polemar-
chovi kladie otázku: Kto je priateľ, ten, ktorý sa ako priateľ 
zdá, alebo ten, ktorý je naozaj? Výsledkom rozhovoru 
o predmetnej otázke je Polemarchovo uznanie, že priate-
ľom je ten ozajstný, bez postranných úmyslov. V tú chvíľu 
Sokrates vyťahuje svoju hlavnú zbraň, pojem dobra osebe, 
t. j. dobra, ktoré nie je prostriedkom, ale účelom, ba úče-
lom všetkých účelov. Také dobro nemôže nikomu škodiť. 

Ostrejším protivníkom Sokrata je Trasymachos, ktorý 
otázku spravodlivosti vo vzťahu k peňažnému a hospo-
dárskemu bohatstvu presúva do oblasti politiky, do ob-
lasti moci a práva. Pre Trasymacha je spravodlivé to, čo 
prospieva silnejšiemu, lebo takto je to v reálnej praxi. Sok-
rates tu využíva svoju iróniu: „... keď zápasníkovi Polyda-
movi prospieva hovädzie, znamená to, že nám tiež?“1 
Trasymachos však Sokratovi neustúpi, ako je to v prípade 
Polemarcha. Tvrdošijne trvá na tom, že kto má moc, ten 
rozhoduje o práve a o spravodlivosti. Sokratov dialóg 
s Trasymachom smeruje k otázke: Nemôže sa vo veci 
spravodlivosti mýliť i ten, kto má moc a právo? Trasyma-
chos síce zaťažko uzná, že ten, kto má moc, musí vedieť, k 
akým dôsledkom ona vedie. Ak to nevie, potom to nemusí 
byť spravodlivosťou, ale bezprávím. Trasymachos teda 
svoju definíciu – spravodlivé je to, čo prospieva silnej-
šiemu – spresňuje v tom, že mocného chápe v ideálnom 
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zmysle, teda takého, ktorý sa snaží o svoj prospech a záro-
veň vie, že je to len a len jeho prospech. Ale to je podľa 
Sokrata adikia, bezprávie, konfúzia, celkom iné ako areté. 
V adikii nemôže spočívať zmysel života. Adikia je techné, 
prostriedkom a nie cieľom. Tvrdošijný Trasymachos sa ale 
nevzdáva a uvedie príklad pastiera a stáda, tak sa má 
vládca k ostatným a tým chce rozhovor ukončiť a odísť. 
Ale prítomní ho nepustia. Sokrates i pri príklade pastiera 
a stáda hovorí o presnom rozlišovaní, pričom chce ukázať, 
že Trasymachos práve v tomto, v adikii je nedôsledný. Ten, 
ktorý je vrcholne nespravodlivý, tyran, je síce zdatný 
a múdry, ale iba v zmysle techné, nie v zmysle skutočnej 
areté. Adikia  vedie k rozporu, k rozkolu, k nejednote, areté 
zasa k jednote, k upevneniu, k cieľu a nie k prostriedkom. 

Patočka, a to nielen interpretáciou dialógu Sokrata 
s Kefalom, s Polemarchom či Trasymachom, chce preuká-
zať, že zdatnosť, areté je vedenie. Je to vedenie o poslednom 
cieli, ktoré smeruje k pochopeniu, čoho sa báť a čoho nie, 
predovšetkým však nie smrti. Zdatnosť ako vedenie zna-
mená bázeň a rešpekt z ničoty, ktorá prekonáva i smrť. 
A žiť týmto cieľom, napriek  všetkým skúškam života, je 
dobro, blaženosť, eudaimónia. Sokratovo šťastie teda nie je 
obyčajnou, prchavou slasťou, práve naopak, Sokratovo 
šťastie ukazuje na prekročenie každej bezprostrednej 
slasti. Bezprostrednosť nie je všetko, život je pohyb 
a pevný život, to, čo znamená byť, je pohyb k poslednému 
cieľu, k naplneniu zmyslu života. Šťastie je teda pretrvá-
vanie pri poslednom cieli života, kde dochádza k vnútor-
nej premene človeka, ktorou sa duša stáva pevnou a dosa-
huje svoju areté. 

Pravá blaženosť nie je bezprostrednou slasťou, ale vý-
sledkom mravného procesu, ktorého základnou podmien-
kou je nevedenie o konkrétnej podobe dobrého. Preto, tvrdí 
Patočka, ušľachtilému človeku sa nemôže prihodiť nič 
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zlého, ani najtragickejší život mu nie je nešťastím, pretože, 
keď žije pri posledným cieli, je aj v svojich strastiach šťast-
ným. Lenže cieľom človeka nie je šťastie. Šťastie „nie je 
svojou podstatou žiadnym cieľom“.1 Cieľom života je je-
dine dobro a šťastie je prebývaním pri tomto cieli.          

 
3. 3. Zhrnutie 

 
Patočka v svojej koncepcii Sokratovej múdrosti ako učení 
o starostlivosti o dušu, o areté a morálnej premeny človeka 
jasne obhajuje, že tento filozofický projekt je vnútorne 
kompaktný, vytesaný z tvrdého mramoru, bez akéhokoľ-
vek rozporu. Rozhodujúcim momentom, sumarizuje Pa-
točka, celej Sokratovej koncepcie je odhalenie nového, pra-
vého človeka2 a z tohto hľadiska i rekonštrukcia ľudského 
života v pojmoch. Niekto môže namietať, že aj koncept 
morálneho človeka, žijúceho v horizonte negatívne vyme-
dzeného cieľa, je len niečím náhodným, podobný relatív-
nym účelom. Nie je to tak. Sokratova koncepcia sa týka 
cieľa života vcelku. Ani tu neobstojí námietka, že nezod-
povedaná otázka dobra je otázkou nezmyselnou. Sokra-
tova múdrosť nie je vecou logiky, naopak, vyplýva z po-
znania, že človek ako jestvujúcno je čímsi neúplným, že 
človek nie je svojou podstatou raz a navždy daný. Slovom, 
podstata človeka sa historicky mení, je pohybovaná hori-
zontom neskutočnej budúcnosti. A bol to práve Sokrates, 
ktorý svojim vediacim nevedením ukázal, že človek je by-
tosť dejinná. 

Sokrates je teda prvým dejinným človekom, a to vo vý-
značnom zmysle. Človek žijúci v určovaní a realizácii rôz-
nych cieľov tiež ráta s časom, s budúcnosťou, ale sú to 
ciele relatívne, po jednom prichádza ďalší. Taký človek 
                                                 
1 Tamže, s. 142. 
2 Tamže, s. 143. 
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zmysle, teda takého, ktorý sa snaží o svoj prospech a záro-
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žije v sfére relatívnych zmyslov, uniká mu podstatný 
zmysel života, uniká mu vlastné bytie. V takomto prípade 
je pre časový pohyb charakteristická kontinuita. Inak je to 
v prípade Sokrata. Sokrates predsa ukázal, že časový po-
hyb sa neviaže len na jestvujúcno ako jestvujúcno, ale že 
čas je viazaný i na dušu človeka. Čas sa tu viaže na hori-
zont negativity. Dejinnosť, ktorú Sokrates odrýva svojím 
učením, je viazaním sa na to, čo kontinuitu času prekra-
čuje, t. j. na jeho diskontinuitu1 alebo inak povedané na ab-
solútno, na to, čo človeka robí pevným, úplne dotvore-
ným. A Sokrates svoju pevnosť dosvedčuje pred vlastnou 
smrťou, keď mlčí a mlčaním prevyšuje svojich sudcov.  

Nasledovníkom Sokrata uniklo, že ani sebadôslednej-
šou elenktikou, umením prevedenia, ktoré vedie k apórii, 
s cieľom vzbudiť hlbšie poznávanie problému, nie je 
možné dôjsť k protreptike, k umeniu obrátenia, vedúce 
k hľadaniu správneho názoru. Alebo inak, uniklo im, že 
človek nikdy nemôže byť oslobodený od rizika, ktoré je 
spojené s prechodom od inštinktívneho k mravnému člo-
veku. V tomto prechode vždy ide o niečo iracionálne, čo 
k ľudskému dobru patrí a čo Sokrates pomenoval daimo-
niom. Jeho daimonion je niečo súkromné, čo nepatrí všet-
kým. A ako teda Patočka interpretuje Sokratov daimo-
nion? Pochopí ho ako iracionálno, ktoré sa neviaže na po-
lis alebo božstvá, ale na otázku vnútorného človeka.2 Daimo-
nion sa neviaže na mravné vedomie vzhľadom na polis 
a božstvá, ale to neznamená, že nemá nič spoločného 
s mravnou oblasťou. Daimonion sa ozýva vo chvíľach 
voľby, v podaní Platona vždy záporne, t. j. súvisí so „... zá-
porným rázom Sokratovej mravnej skúsenosti“.3 Táto skú-

                                                 
1 Tamže, s. 147. 
2 Tamže, s. 146. 
3 Tamže. 
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senosť je vylučovanie nesprávneho, ale nie určovanie po-
sledného dobra. Daimonion sa ozýva náhodne a presne to 
je pre Patočku niečo, čo ku kontinuite života stavia jeho 
diskontinuitu, čím český filozof mieni zdroj pohybu exis-
tencie, zdroj dejinnosti človeka. Daimonion teda mieri i do 
inej oblasti, ako je oblasť našej voľby. Aj on dáva štýl a jed-
notu životu, preto Patočka neváha povedať, že daimonion 
je náboženský fakt1 a Sokrates je prototypom bohočloveka.   

 
* * * 

 
Ako sme videli, Patočka pri charakteristike filozofického 
života Sokrata vsadí na jeho apológiu, v ktorej podčiarkol 
starostlivosť o dušu, vediace nevedenie, pestovanie areté. 
Cesta areté sa Patočkovi ukázala ako Sokratom odkrytý de-
jinný charakter existencie človeka a problematický charak-
ter bytia (jeho pozitívny význam bez toho, aby bolo pozi-
tívne vymedzené) zasa ako napĺňanie ľudského zmyslu. 
V svojej filozofii dejín Patočka vsádza taktiež na apológiu, 
tentoraz na obranu dobra, ktoré je, síce v problematickej 
podobe, zakomponované v bytí celku sveta, ku ktorému 
sa dokáže vzťahovať jedine človek a svojou transcenden-
ciou, prekračovaním sveta vecí, dokáže byť, dokáže svoje 
bytie napĺňať. K týmto filozofickým východiskám ho ve-
die jeho vlastné poňatie fenomenológie, v ktorej centristic-
kým pojmom je pojem zjavovania sa jestvujúcna. 

Na otázku prečo si Patočka volí tak vo vzťahu k Sokra-
tovi, ako i k nadľudskému dobru postoj ich obrany, je 
možné odpovedať rôzne. V prvom rade je to vysoké uzna-
nie Sokratovej novátorskej filozofickej reflexie, ktorou vy-
medzil tie najkrajnejšie hranice poznania, z ktorých je 

                                                 
1 Tamže, s. 147. 
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možné pojmovo uchopiť otázku zmyslu človeka a jeho po-
stavenia vo svete. V tomto kontexte postoj apológie je zá-
roveň pozíciou obrany proti nízkemu, bezduchému, 
úpadkovému, zlému, teda tomu, čo sa usiluje rehabilito-
vať Nietzsche. Patočka sa tejto Nietzscheho bezohľadnosti 
bráni už v svojom ranom texte Niekoľko poznámok o svetskej 
a mimosvetskej pozície filozofie, v ktorom spomenie Nietz-
scheho obnaženie Sokrata ako filozofa dekadencie, 
úpadku, ergo filozofa nemocného myslenia, ktoré ide 
proti prúdu života. Je signifikantné, že už v predmetnej 
práci sa jej autor pokúša o apológiu Sokrata a to v tom vý-
zname, že nemocným myslením žili až Sokratovi nasledov-
níci.1 

 

                                                 
1 PATOČKA, J.: Několik poznámek o mimosvětské a světské pozici filosofie, s. 

64. 
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4. Patočkov Platon 
 

Patočkovej interpretácii Platona, zvlášť v tej podobe, ktorú 
vytvoril v prvej polovici sedemdesiatych rokov minulého 
storočia, sa venovali a venujú mnohí autori.1 Ich práce po-
važujem za hlboko prepracované, v mnohom podnetné, 
a preto sa v tejto kapitole zameriam iba na to, čo je vzhľa-
dom k našej téme podstatné.  

Patočka tak pri Sokratovi, ako aj pri Platonovi vsádza 
na apológiu ich učenia. U Platona nejde už o apológiu jeho 
sveta ideí, jeho pozitívne vymedzeného Dobra, predsa len 
ide o apológiu toho, čo podľa Patočku z Platona zostáva 
živé, aktuálne a čo je možné produktívne domýšľať i v sú-
časnosti, keď sa zdá, že filozofii hrozí rozplynutie v pozi-
tívnych vedách. Podľa Patočku je potrebné obhajovať Pla-
tonov filozofický nárok na sokratovskú otázku hľadať cel-
kovú odpoveď. Patočkova apológia Platonovej celkovej od-
povede stojí na myšlienke samopohybu duše a to tak 
v onto-kozmologickom, ako aj (ba zvlášť) v existenciálno-
antropologickom rozmere.  

 

                                                 
1 K Platonovej koncepcii starostlivosti o dušu a jej Patočkovej interpretá-

cie odkazujem na práce: CAJTHAML, M.: Evropa a péče o duši; CHVA-
TÍK, I.: Zodpovědnost ,otřesených´. Patočkova ,péče o duši´ v době ,po-
evropské´. In: Arnason, J. P. – Benyovszky, L. – Skovajsa, M. (ed.): Dě-
jinnost, nadcivilizace, modernita. Praha: Togga 2010; KARFÍK, F.: Jan Pa-
točkas Deutung der Platonischen Bestimmung der Seele als Selbstbe-
wegung. In: Listy filologické, č. 66, Praha 1993; RITTER, M.: Péče o duši 
a otázka zjevování. In: Reflexe 26, s. 35–55; RITTER, M.: K ontologii po-
hybu existence. Srovnání Platónova a Patočkova pojetí človeka. In: Fi-
lozofia, roč. 70, 2015, č. 6, s. 440–448; BLECHA, I.: Patočkova péče o duši 
mezi Sókratem, Platónem a Aristotelem. In: Filozofia, roč. 70, 2015, č. 6, 
s. 409–419; LEŠKO, V.: Patočka a dejiny filozofie ako starosť o starostli-
vosť duše. In: Leško, V.: Filozofia dejín filozofie; LEŠKO, V.: Hegel, Hei-
degger, Patočka a grécka filozofia. In: Ješič, M. – Leško, V. (eds.) Patočka 
a grécka filozofia.  
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1 K Platonovej koncepcii starostlivosti o dušu a jej Patočkovej interpretá-

cie odkazujem na práce: CAJTHAML, M.: Evropa a péče o duši; CHVA-
TÍK, I.: Zodpovědnost ,otřesených´. Patočkova ,péče o duši´ v době ,po-
evropské´. In: Arnason, J. P. – Benyovszky, L. – Skovajsa, M. (ed.): Dě-
jinnost, nadcivilizace, modernita. Praha: Togga 2010; KARFÍK, F.: Jan Pa-
točkas Deutung der Platonischen Bestimmung der Seele als Selbstbe-
wegung. In: Listy filologické, č. 66, Praha 1993; RITTER, M.: Péče o duši 
a otázka zjevování. In: Reflexe 26, s. 35–55; RITTER, M.: K ontologii po-
hybu existence. Srovnání Platónova a Patočkova pojetí človeka. In: Fi-
lozofia, roč. 70, 2015, č. 6, s. 440–448; BLECHA, I.: Patočkova péče o duši 
mezi Sókratem, Platónem a Aristotelem. In: Filozofia, roč. 70, 2015, č. 6, 
s. 409–419; LEŠKO, V.: Patočka a dejiny filozofie ako starosť o starostli-
vosť duše. In: Leško, V.: Filozofia dejín filozofie; LEŠKO, V.: Hegel, Hei-
degger, Patočka a grécka filozofia. In: Ješič, M. – Leško, V. (eds.) Patočka 
a grécka filozofia.  
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4. 1. Starostlivosť o dušu 
 
Patočka sa prvýkrát Platonovi cielene venuje v svojich 
prednáškach z rokov 1947-1948. Svoj rozhovor s Platonom 
začína otázkou úlohy filozofie tohto antického velikána 
v súčasnej modernej filozofii. Podľa Patočku stojíme na 
zvláštnej križovatke, kde na jednej strane, predstavovanej 
Sokratom a Platonom, nastupuje ľudský svet slobody, 
ktorá nie je pociťovaná ako absolútna voľnosť a nespúta-
nosť, no nie je to božská sloboda, ale skôr cesta za čímsi 
božským.1 Táto kráľovská voľnosť2 sa u Platona prejavuje 
práve v oblasti pýtania sa a bádania. Na strane druhej je 
tu moderná filozofia, kráčajúca od identifikácie človeka 
s tvorivým prazákladom vecí k viazanosti na ničím nepre-
voditeľné fakty a relatívnosť vecí; moderná filozofia za 
podstatné nepovažuje už hlbokú filozofickú myšlienku, 
ale uvedomuje si pozitívny význam hranice, ktorú nie je 
možné prekročiť. „Tak prichádza stará filozofia u Platona 
a moderná v dnešnej podobe filozofie života, existencie, 
situácie, historickej podmienenosti k tej istej otázke viaza-
nej, konečnej slobody.“3 Pritom Patočka dúfa, že tak ako 
Platon svojou koncepciou sveta ideí roznietil otázku celku, 
i modernej filozofii sa podarí ukázať pravý vznik a roz-
mach sokratovskej otázky, totiž otázky pravej podstaty ľud-
ského bytia viazanej na celok sveta a s ňou i otázky koneč-
nosti človeka. 

Interpretačným výkonom Patočku z rokov 1947 a 1948 
je myšlienka vzmachu gréckeho človeka k autentickej, ko-
nečnej slobode. Program, ktorý v predmetných prednáš-
kach sleduje, predstavuje to, čo už povedal v úvodnej 
prednáške k Sokratovi, sformulovaný do jeho originálnej 

                                                 
1 PATOČKA, J.: Platón. Přednášky z antické filosofie. Praha: SPN 1992, s. 24. 
2 Tamže, s. 23. 
3 Tamže, s. 24. 
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myšlienky starostlivosti o dušu1 a čo v jej Platonovom roz-
vrhu tvorí základ slobody človeka, ako aj fundament du-
cha európskej kultúry. Každá z Patočkových prednášok 
k Platonovi z uvedeného obdobia tak sleduje (svojím spô-
sobom) otázku starostlivosti o dušu. Základom jeho prí-
stupu k Platonovi teda nie je historicko-filozofické, ale fi-
lozofické hľadisko a to, ako už bolo uvedené, z kontextu 
filozofie 20. storočia. Starostlivosť o dušu je tu založená na 
Patočkovom poňatí ľudskej existencie ako boja ducha 
s predmetnosťou.2 

Patočka v úvode svojej interpretácie dialógu Faidon 
uvedie, že jeho ústrednou témou nie je koncepcia sveta 
ideí, ale jej spojitosť s pojmom duše, podľa českého filo-
zofa najdôležitejšou myšlienkou Platonovej filozofie.3 Patočka 
pri tom konštatuje, že práve v dialógu Faidon je podaný 
systematický výklad duše ako zjednocujúceho člena všet-
kých protikladov vo svete a tiež genéza vzniku metafy-
ziky; duša je tu najpôvodnejšia skúsenosť životného ob-
ratu a metafyzika, to je sedimentácia pojmov, získaných 
reflexiou o tejto skúsenosti.4 Najdôležitejšou myšlienkou 
Platonovej filozofie je teda to (duša), čo všetko zjednocuje 
a čo tvorí ohnisko tak základnej filozofickej otázky, ako 
i oblasť možnosti hľadať na ňu relevantné odpovede. Po-
sun od sokratovskej otázky k nároku na ňu odpovedať je 
pre túto prácu veľmi dôležitý, preto sa nateraz zameriam 
iba na Patočkovu interpretáciu predmetného dialógu, a to 
vzhľadom k Platonovmu nároku na centristickú otázku fi-
lozofie odpovedať, pravda, bez toho, aby táto otázka stra-
tila svoju platnosť.    

                                                 
1 PATOČKA, J.: Sókrates. Přednášky z antické filosofie, s. 23. 
2 PATOČKA, J.: Věčnost a dějinnost. In. Patočka, J.: Péče o duši I. Sebrané 

spisy. Sv. 1. Praha: Oikúmené 1996, s. 233. 
3 PATOČKA, J.: Platón. Přednášky z antické filosofie, s. 216. 
4 Tamže, s. 217. 
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1 PATOČKA, J.: Sókrates. Přednášky z antické filosofie, s. 23. 
2 PATOČKA, J.: Věčnost a dějinnost. In. Patočka, J.: Péče o duši I. Sebrané 

spisy. Sv. 1. Praha: Oikúmené 1996, s. 233. 
3 PATOČKA, J.: Platón. Přednášky z antické filosofie, s. 216. 
4 Tamže, s. 217. 
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Prvým z nastolených protikladov dialógu, viazaných 
na otázky smrti a filozofického života, je problém slasti 
a bolesti, pričom Patočka tvrdí, že jedno bez druhého je 
síce nemožné, ale dôležitejšie je poznanie, že radosť je 
stupňovaním žiadostivosti, prameniacej z protikladu ra-
dosti, t. j. z jej záporu. „Slasť, zdanlivo pozitívna, je tu len 
na negatívnom pozadí, je s ním nerozlučne spojená, tvorí 
s ním jednotu (kurz. Š. J.)“,1 ktorú predstavuje duša, a to 
tak v ľudskom, ako i kozmologickom zmysle. Slasť duše 
sa teda neviaže k záporu, ktorý je pozitívne vymedzený, t. 
j. k odpútaniu sa od fyzickej bolesti, ale k záporu ničoty, 
k odpútaniu sa od ničoty. V tomto Patočkovom postoji je 
potrebné vidieť pôvodné sokratovské stanovisko. A že je 
to tak, Patočka najskôr načrtne problém interpretácie Sok-
ratovho opakovaného sna pred smrťou, totiž aby sa veno-
val múzickému umeniu a pestoval ho. Vskutku, Sokrates 
sa púšťa do básnického spracovania mýtov a zdá sa, že 
onou jednotou, odohrávajúcou sa na prahu smrti je jed-
nota bdelej triezvosti a patetického vytrženia.2 Platonov 
Sokrates však ide ďalej. Kladie si otázku smrti a s ňou 
i otázku duše po smrti človeka. Ten, kto sa stará o dušu, 
nemôže sa báť smrti, a preto umiera ľahko. Ako interpre-
tovať Sokratovo stanovisko, že filozof umiera ľahko? 
Podľa Patočku je Sokratovo stanovisko filozofické, pretože 
úloha a zmysel človeka na tomto svete spočíva v transcen-
dencii od bezprostredného sveta vecí, od sveta zmyslov, 
či od tradície. Týmto stanoviskom si otvára otázku funda-
mentálneho protikladu smrti ako absolútneho konca ži-
vota a života večného. Patočka potvrdí, že ľudský zmysel 
je život pre život večný, lebo práve on presvetľuje život 
tunajší a vyzýva k životu pravému. 

                                                 
1 Tamže, s. 221. 
2 Tamže, s. 222. 
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Filozof umiera ľahko, pretože filozofia a večný život, 
filozofický život v transcendencii a takto prežívaná ne-
smrteľnosť je v prísnom zmysle to isté.1 Preto v následnom 
pokračovaní dialógu Patočka skúma kroky, vedúce 
k tomu, že „filozofický život spočíva v prekonávaní, po-
pieraní tohto bezprostredného života“,2 nie však v nábo-
ženskej askéze, ale v otrasení nároku bezprostredného ži-
vota. Filozofický život teda znamená rozhodnutie pre obrat 
k pravému, t. j. večnému životu; filozof transcenduje od 
netrvalého jestvujúcna k trvalému, k večnému jestvu-
júcnu, ktorého rozmermi sú Dobré, Krásne a Spravodlivé 
o sebe. Toto večné jestvujúcno pre Platona znamená večné 
bytie, pričom predmetné rozmery sú jedným, v sebe har-
monickým, bezrozporným logom.3 Patočka tu neváha 
zdôrazniť, že dialektika transcendujúcej duše ma dva zá-
chytné body, dialektika od telesného k večnému a od več-
ného k telesnému, pričom každá svoj protipól chápe ako 
zápornú, neobsažnú nápodobu. Východiskom koncepcie 
nesmrteľnosti duše je teda „sokratovsko-protoplatonská 
skúsenosť“4 o filozofii pýtajúceho, t. j. nevediaceho vede-
nia. Až vďaka tejto otázke môže vzniknúť pozitívna odpo-
veď v tom zmysle, že podmienkou možnosti (otázky) je po-
zitívne večné jestvujúcno ideí. Svet ideí však k zmyslo-
vému svetu, tvrdí Patočka, nie je svet protikladný, ale svet, 
ktorý zahŕňa oba. A práve jednota, ktorá sa ukazuje cez 
vzájomný zápor oboch, je duša.5 Odpoveďou na sokratov-
skú otázku je teda jednota duše. 
 
 
 

                                                 
1 Tamže, s. 226. 
2 Tamže, s. 223. 
3 Tamže, s. 229. 
4 Tamže. 
5 Tamže, s. 230. 
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1 Tamže, s. 226. 
2 Tamže, s. 223. 
3 Tamže, s. 229. 
4 Tamže. 
5 Tamže, s. 230. 
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4. 2. Starostlivosť duše 
 

Platon nesmrteľnosť duše dokazuje jej rozpomínaním 
(anamnesis) na svet ideí. Dokazuje to aj tým, že človek sa 
vyznačuje zabúdaním. Tým, že človek zabúda, zrejme 
musel zabudnúť (narodením) aj to podstatné: duša musela 
byť mimo tela. To, čo je viditeľné, je telo, ktoré má ráz 
zmiešania, mnohosti, prechodnosti ako každá iná vec. Na-
proti tomu duša je neviditeľná, neuvedomujeme si ju 
zmyslami, ale dušu poznávame až starostlivosťou o dušu, 
a preto starosť o dušu, o to, čo v nás rozhoduje o zmysle 
života, o Cieli života, je starosťou o to neviditeľné, čo ne-
môže byť nikdy časťou vecnosti, ale čo je príbuznejšie 
tomu, čo je nemenné a jednotné. Duša zaručuje teda pre-
chod k jednoznačnosti, k pevnému základu všetkého, vrá-
tane ľudského života.1 Duša je u Platona podstatou člo-
veka; duša nie je síce celým človekom, ale bez nej človek 
nemôže byť človekom v plnom slova zmysle. Duša (ako 
podstata človeka) sa teda meniť nemôže.2 

Podľa Patočku duša pre gréckeho človeka je to, čím sa 
mŕtve telo líši od živého. Duša je preto bez života nemys-
liteľná. A keďže život je pohyb, nemôže zastať, smrť sa 
týka iba tela. „To, čo sa samo pohybuje (duša, pozn. Š. J.)... 
je nesmrteľnosť ako nemožnosť ustať...“3 Povedané inak, 
smrť sa vylučuje nie so životom, ale s neživotnosťou. 

Patočka na záver interpretácie dialógu Faidon hľadá 
dôvody, ktoré Platona viedli od sokratovstva Apológie (zo-
trvania pri základnej filozofickej otázke bez pozitívnej od-
povede) k pozitívne vymedzenému Dobru, ku koncepcii 
sveta ideí, predstavenej (nielen) v predmetnom dialógu. 

                                                 
1 Tamže, s. 251. 
2 Tamže, s. 282. 
3 Tamže, s. 283. 
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Prvým z dôvodov je Platonova myšlienka Dobra, prítom-
nosť nadľudského v živote a v tomto jeho presvedčenie 
o existencii jednotiacej príčiny všetkého, ktorou je univer-
zálny rozum (νοῦς) prístupný iba bohom. Človek síce bož-
stvom nie je, ale je na ceste k nemu, pričom táto cesta je 
ľudskou autonómiou, ľudskou slobodou, rozhodnutím, 
transcendenciou k nadľudskému.1 Druhým výsledkom 
dialógu Faidon je koncepcia ideí ako filozofia kozmického 
poriadku. Tretím, rezumuje Patočka, je platonský mýtus, 
totiž, že na ceste k Dobru nepostačuje iba dialektika, ale je 
k nej nutný i Eros, predstava obraznosti ešte i tam, kde už 
nemá miesto.  

V zhrnutí Patočkovej interpretácie dialógu Faidon je 
možno dodať, že ňou oceňuje viac sokratovskú otázku, 
ako koncepciu sveta ideí, ale uznáva aj Platonov nárok na 
túto otázku filozoficky odpovedať. V tomto postoji Pa-
točka vykazuje rozpor, ktorý je možné pochopiť iba vzhľa-
dom na obranu Platonovej náuky starostlivosti duše v kon-
texte modernej filozofie. Starostlivosť duše (v onto-koz-
mologickom zmysle) je totiž jej samopohybom tam, odkiaľ 
prišla, pričom starostlivosť o starajúcu sa dušu, ako to zdô-
razňuje Leško,2 je už vecou človeka, jeho starosťou 
o vlastnú existenciu, o pravý zmysel života. Dozaista 
i preto Patočka v svojej obrane Platona kladie do popredia 
legitimitu filozofickej odpovede na otázku zdroja pohybo-
vania duše v takej podobe, aby tento zdroj reflexívne pre-
ukázal zo samotného pohybu a zároveň pri otázke i zotr-
val. Tento problém Patočka sa pokúša riešiť v sedemdesia-
tych rokoch minulého storočia, ktorý formuluje do otázky 
samopohybu duše. No nepredbiehajme.                                 

                                                 
1 Tamže, s. 284. 
2 LEŠKO, V.: Filozofia dejín filozofie, s. 262 a n. 
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4. 2. Starostlivosť duše 
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je nesmrteľnosť ako nemožnosť ustať...“3 Povedané inak, 
smrť sa vylučuje nie so životom, ale s neživotnosťou. 

Patočka na záver interpretácie dialógu Faidon hľadá 
dôvody, ktoré Platona viedli od sokratovstva Apológie (zo-
trvania pri základnej filozofickej otázke bez pozitívnej od-
povede) k pozitívne vymedzenému Dobru, ku koncepcii 
sveta ideí, predstavenej (nielen) v predmetnom dialógu. 

                                                 
1 Tamže, s. 251. 
2 Tamže, s. 282. 
3 Tamže, s. 283. 
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1 Tamže, s. 284. 
2 LEŠKO, V.: Filozofia dejín filozofie, s. 262 a n. 
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Patočka apológiu Platonovho učenia v modernej filo-
zofii realizuje i v prvej polovici päťdesiatych rokov 20. sto-
ročia, a to v podobe negatívneho platonizmu. Nezávisle na 
tom, že sa jeho autor od tohto textu neskôr dištancuje, pre-
vláda v ňom zápas, resp. pokus o záchranu toho, čo by 
mohlo v súčasnej dobe, keď sa tak často hovorí o konci 
metafyziky, uchovať, presnejšie, produktívne domyslieť. 
V predmetnom texte síce konštatuje, že Platon na sokra-
tovskú otázku dáva pozitívnu odpoveď, ale akoby jedným 
dychom sokratovsky dodáva, že idea je i vzor, ideál, cieľ 
a teda pohyb transcendencie, vzťahovanie sa k niečomu, 
čo už jestvujúcnom nie je, čo možno nazvať vzťahovaním 
sa k nepredmetnému celku sveta, t. j. k negatívne vyme-
dzenej Idei. Práve takto poňatá Idea môže byť pochopená 
ako to, čo reguluje život, čo zakladá ľudské chovanie, 
zmysel ľudského života1 a čo predstavuje slobodu v naj-
hlbšom zmysle, pretože sloboda k pravde (ako cieľu) je 
v ľudskom živote už niečo pozitívne, čo v ľudskom živote 
existuje. Povedané inak, Patočka tu Platona obhajuje na-
priek jeho koncepcii sveta ideí tým, že samotný Platon ho-
vorí o tom, čo je „mimo oblasť jestvujúcnosti“,2 resp. 
o tom, čo nijako nie je možné vypovedať.3  Preto môže tvr-
diť, že Platon v striktnom zmysle slova ešte nebol celkom 

                                                 
1 PATOČKA, J.: Negativní platonismus. In: In: Patočka, J.: Péče o duši I. 

Sebrané spisy. Sv. 1. Praha: Oikúmené 1996, s. 310. 
2 Patočka tu cituje z Platonovho dialógu Štát (paginácia 509 b) v českom 

preklade (Platónovy dialogy 1. – 5. Prel. F. Novotný. Praha: Oikúmené 
2003). V slovenskom preklade: „... predmety poznania majú od dobra 
nielen to, že sú poznávané, ale majú od neho aj bytie a podstatu, hoci 
dobro nie je podstatou, vyniká však nad ňu dôstojnosťou a mocou“ 
(PLATON: Štát. In: Dialógy II. Prel. J. Špaňár. Bratislava: Tatran 1990, s. 
228).    

3 Patočka tu odkazuje na Platonov Siedmy list (pag. 341 c) v preklade F. 
Novotného. V slovenskom preklade: „O tom nemám, ani nikdy nebu-
dem mať nijaký spis.“ (PLATON: Siedmy list. In: In: Dialógy II., s . 619–
620). 
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metafyzikom. Transcendencia sa mení v transcendentnú, 
nadsvetskú realitu až u Aristotela. Patočka na transcen-
dencii, na vzťahovaní k celku sveta, na oblasti transcenzu 
bude stavať i v prípade Platonovej starostlivosti o dušu ako 
jej samopohybe, ktorý už predpokladá časový horizont,1 
a nie statickú večnosť.      

 
4. 3. Samopohyb duše 

 

Prehĺbený koncept starostlivosti o dušu u Platona pred-
stavujú Patočkove texty zo sedemdesiatych rokov minu-
lého storočia (O duši u Platona, Európa a doba poeurópska, 
Platon a Európa), ktoré sú založené na otázke „dejín pojmu 
pohybu s pokusom o vypracovanie fenomenologicky za-
loženej ontológie ľudského života“.2 Patočka ľudský život 
tu chápe ako pohyb a to aristotelovsky, ako uskutočnenej 
možnosti. Na základe takto poňatého pohybu dochádza 
k odvážnej myšlienke: V Platonovej koncepcii starostli-
vosti o dušu je duša poňatá ako jej samopohyb. Otázka sa-
mopohybu duše sa tak preň stáva kľúčom k porozumenia 
Platona v celku. Ako teda Patočka chápe samopohyb 
duše? Východiskom preň je presvedčenie, že u Platona sa 
človek vzťahuje vždy k dobru. Vzťahovanie je preto sa-
mou podstatou duše.3 Vzťahovanie je neustálym proce-
som a v tomto zmysle pohybom duše. Vzťahovanie je to, 
čo dušu uvádza v pohyb. 

Podľa Patočku samopohyb duše u Platona nie je len sila 
jej vzťahovania k dobru, ale aj sila vzdorovať všetkému, čo 
k dobru nevedie.4 Preto duša sa môže nachádzať v dvoch 

                                                 
1 PATOČKA, J.: Negativní platonismus, s. 320–321.  
2 CAJTHAML, M.: Evropa a péče o duši, s. 62. 
3 KARFIK, F.: Jan Patočkas Deutung der Platonoschen Bestimmung der 

Seele als Selbstbewegung. In: Listy filologické, č. 66, 1993, s. 132. 
4 Pozri: BLECHA, I.: Patočkova péče o duši mezi Sókratem, Platónem 

a Aristotelem. In: Filozofia, roč. 70, 2015, č. 6, s. 410.  
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1 PATOČKA, J.: Negativní platonismus, s. 320–321.  
2 CAJTHAML, M.: Evropa a péče o duši, s. 62. 
3 KARFIK, F.: Jan Patočkas Deutung der Platonoschen Bestimmung der 

Seele als Selbstbewegung. In: Listy filologické, č. 66, 1993, s. 132. 
4 Pozri: BLECHA, I.: Patočkova péče o duši mezi Sókratem, Platónem 

a Aristotelem. In: Filozofia, roč. 70, 2015, č. 6, s. 410.  
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polohách; môže žiť v úpadku, v rozptýlenosti, v nejednoz-
načnosti, no môže žiť i vo vzmachu, v zjednocovaní, v jed-
noznačnosti. „Starosť o dušu objavuje teda oboje: DOXA 
i ten jednotný ideál. Objavuje to rozdvojenie, i to stále; to 
plynúce,  i to presné – oba objavy dvoch základných mož-
ností duše... v ktorých sa duša pohybuje.“1 Z toho je 
zrejmé, že samopohyb k dobru, k spoločnému menovate-
ľovi všetkého, je vystavený i tomu, voči čomu vzdoruje, t. 
j. voči nestálosti či neprávosti. Slovom, samopohybu naj-
vyššej zložky duše k dobru kladie odpor náhodný, či ne-
predvídateľný pohyb nižších zložiek duše. Tento spor 
a napätie medzi troma zložkami duše Platon rieši v pro-
spech ich jednoty v tom zmysle, že rozumová zložka duše, 
ktorá je obrátená k absolútnu (paideia) určuje mieru 
ďalším dvom zložkám duše. Neskorý Patočka v svojej 
koncepcii troch pohybov existencie postupuje podobne; 
najvyšší, tretí pohyb v pravde a slobode je k prvým dvom 
integrálny. Jeho nóvum spočíva v tom, inšpirovaný Hei-
deggerom, že tretiu časť Platonovej duše, ktorá je nesmr-
teľná, nahrádza pojmom ľudskej, konečnej existencie, a to 
v tom zmysle, že pohybom transcendencie k celku sveta, 
k celkom Inému, k zjavnosti ako takej, existencia upevňuje 
svoju integritu pred všade hroziacim úpadkom, t. j. pred 
pádom do sveta vecí.  

Vzťahovanie sa k dobru teda tvorí podstatu duše. 
Keďže vzťahovanie je proces, potom to nie je nič iné ako 
pohyb duše a práve tento pohyb je to, čo dušu udržuje v ak-
tivite. Skrátka, duša je pohybovaná sama sebou tak, že sa 
vzťahuje k svojmu ideálu. Samopohyb duše u Platona sa 
uskutočňuje v dvoch podobách. Podľa Patočku prvým 
smerom pohybu duše je jej kruhový pohyb tak v oblasti 
vnímateľných vecí, ako i vo svete ideí. Tento pohyb je 

                                                 
1 PATOČKA, J.: Platon a Evropa, s. 231. 
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podľa Karfíka reflexívny,1 pretože vystúpenie duše zo 
samej seba ovplyvňuje jej vlastný spôsob bytia. Ak duša 
uskutočňuje svoj kruhový pohyb vo svete ideí, jej bytie sa 
pripodobňuje čistému bytiu a tak sa stáva sama sebou. 
Druhý smer pohybu, pohyb duše k vzmachu alebo 
úpadku, vychádza taktiež z kruhového pohybu; raz sa po-
hybuje k úbytku a raz k nárastu bytia. 

No i neskorý Patočka je nútený uznať, že vzťahovanie 
duše, resp. otvorenosť duše k vymedzeniu jej samopo-
hybu nepostačuje. Platon totiž dušu chápe aj ako súčasť 
kozmického diania, v ktorom duša zaujíma pevné miesto 
medzi zmyslovým a inteligibilným svetom, totiž vo sfére 
matematických entít. V tomto zmysle duša nemôže byť 
otvorená a je teda bez dynamiky. Z tohto hľadiska, ako 
uvádza samotný Patočka, Platon dušu považuje aj za vyš-
šie jestvujúcno a nielen za to, čo umožňuje, aby sa jestvujúcno 
zjavovalo.2 Týmto Patočka potvrdzuje, že Platonova refle-
xia duše sa stáva koncepciou o absolútnom bytí. Ako upo-
zorní Blecha, Patočka je i teraz nútený v Platonovej kon-
cepcii uznať rozpor.3 Pokúša sa ho riešiť vysvetlením, že 
duša je u Platona uchopená abstraktne: Platon síce i tu 
predpokladá pohyb duše, ale je to už pohyb, ktorý  nikam 
nesmeruje, „neopúšťa svoje miesto, ale vracia sa k sebe“.4     

V prednáškach pod titulom Európa a poeurópska doba 
Patočka sa akoby nečakane znova pokúsi vymedziť cieľ 
pohybu sebastarajúcej sa duše. Teraz je to „úplne jasná 

                                                 
1 Podľa Karfíka platonské poňatie duše je vymedzené spontaneitou a ref-

lexivitou. Pozri: KARFÍK, F.: Jan Patočkas Deutung der Platonoschen Bes-
timmung der Seele als Selbstbewegung, s. 133. Tiež: CAJTHAML, M.: 
Evropa a péče o duší, s. 63–64.   

2 PATOČKA, J.: Platón a Evropa, s. 240–241. 
3 BLECHA, I.: Patočkova péče o duši mezi Sókratem, Platónem a Aristotelem, 

s. 412 
4 PATOČKA, J.: Platón a Evropa, s. 375. 
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polohách; môže žiť v úpadku, v rozptýlenosti, v nejednoz-
načnosti, no môže žiť i vo vzmachu, v zjednocovaní, v jed-
noznačnosti. „Starosť o dušu objavuje teda oboje: DOXA 
i ten jednotný ideál. Objavuje to rozdvojenie, i to stále; to 
plynúce,  i to presné – oba objavy dvoch základných mož-
ností duše... v ktorých sa duša pohybuje.“1 Z toho je 
zrejmé, že samopohyb k dobru, k spoločnému menovate-
ľovi všetkého, je vystavený i tomu, voči čomu vzdoruje, t. 
j. voči nestálosti či neprávosti. Slovom, samopohybu naj-
vyššej zložky duše k dobru kladie odpor náhodný, či ne-
predvídateľný pohyb nižších zložiek duše. Tento spor 
a napätie medzi troma zložkami duše Platon rieši v pro-
spech ich jednoty v tom zmysle, že rozumová zložka duše, 
ktorá je obrátená k absolútnu (paideia) určuje mieru 
ďalším dvom zložkám duše. Neskorý Patočka v svojej 
koncepcii troch pohybov existencie postupuje podobne; 
najvyšší, tretí pohyb v pravde a slobode je k prvým dvom 
integrálny. Jeho nóvum spočíva v tom, inšpirovaný Hei-
deggerom, že tretiu časť Platonovej duše, ktorá je nesmr-
teľná, nahrádza pojmom ľudskej, konečnej existencie, a to 
v tom zmysle, že pohybom transcendencie k celku sveta, 
k celkom Inému, k zjavnosti ako takej, existencia upevňuje 
svoju integritu pred všade hroziacim úpadkom, t. j. pred 
pádom do sveta vecí.  

Vzťahovanie sa k dobru teda tvorí podstatu duše. 
Keďže vzťahovanie je proces, potom to nie je nič iné ako 
pohyb duše a práve tento pohyb je to, čo dušu udržuje v ak-
tivite. Skrátka, duša je pohybovaná sama sebou tak, že sa 
vzťahuje k svojmu ideálu. Samopohyb duše u Platona sa 
uskutočňuje v dvoch podobách. Podľa Patočku prvým 
smerom pohybu duše je jej kruhový pohyb tak v oblasti 
vnímateľných vecí, ako i vo svete ideí. Tento pohyb je 

                                                 
1 PATOČKA, J.: Platon a Evropa, s. 231. 
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podľa Karfíka reflexívny,1 pretože vystúpenie duše zo 
samej seba ovplyvňuje jej vlastný spôsob bytia. Ak duša 
uskutočňuje svoj kruhový pohyb vo svete ideí, jej bytie sa 
pripodobňuje čistému bytiu a tak sa stáva sama sebou. 
Druhý smer pohybu, pohyb duše k vzmachu alebo 
úpadku, vychádza taktiež z kruhového pohybu; raz sa po-
hybuje k úbytku a raz k nárastu bytia. 

No i neskorý Patočka je nútený uznať, že vzťahovanie 
duše, resp. otvorenosť duše k vymedzeniu jej samopo-
hybu nepostačuje. Platon totiž dušu chápe aj ako súčasť 
kozmického diania, v ktorom duša zaujíma pevné miesto 
medzi zmyslovým a inteligibilným svetom, totiž vo sfére 
matematických entít. V tomto zmysle duša nemôže byť 
otvorená a je teda bez dynamiky. Z tohto hľadiska, ako 
uvádza samotný Patočka, Platon dušu považuje aj za vyš-
šie jestvujúcno a nielen za to, čo umožňuje, aby sa jestvujúcno 
zjavovalo.2 Týmto Patočka potvrdzuje, že Platonova refle-
xia duše sa stáva koncepciou o absolútnom bytí. Ako upo-
zorní Blecha, Patočka je i teraz nútený v Platonovej kon-
cepcii uznať rozpor.3 Pokúša sa ho riešiť vysvetlením, že 
duša je u Platona uchopená abstraktne: Platon síce i tu 
predpokladá pohyb duše, ale je to už pohyb, ktorý  nikam 
nesmeruje, „neopúšťa svoje miesto, ale vracia sa k sebe“.4     

V prednáškach pod titulom Európa a poeurópska doba 
Patočka sa akoby nečakane znova pokúsi vymedziť cieľ 
pohybu sebastarajúcej sa duše. Teraz je to „úplne jasná 

                                                 
1 Podľa Karfíka platonské poňatie duše je vymedzené spontaneitou a ref-

lexivitou. Pozri: KARFÍK, F.: Jan Patočkas Deutung der Platonoschen Bes-
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Evropa a péče o duší, s. 63–64.   
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3 BLECHA, I.: Patočkova péče o duši mezi Sókratem, Platónem a Aristotelem, 
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a jednotná, neodporujúca si a súvislá reč o každej jednot-
livosti a o všetkom v celku“.1 Je zrejmé, že Patočka 
i v tomto stanovisku prevádza apológiu Platona, ale už 
vzhľadom na cieľ pohybu sebastarajúcej ľudskej a nie koz-
mických duší. Aj v tomto je možné identifikovať, že je to 
postoj sokratovský. Sám jasne zdôrazní, že bližšie je mu 
Sokrates, ktorý sa metafyzickému uzavretiu duše v nie-
čom pevnom bránil, lebo Sokrates dokázal zotrvať v prob-
lematickom ráze bezprostredného životného zmyslu.2 A Patoč-
kovi ide práve o hľadanie zmyslu každého konkrétneho člo-
veka. Patočka v obrate k jednotnej, neodporujúcej si a súvislej 
reči  chce zdôrazniť, že metafyzickú stálosť je možné poňať 
aj inak, totiž stálosť myšlienkovej cesty, po ktorej sa duša 
uberá, pričom táto stálosť sa „spätne prenáša na dušu 
samu“.3 Duša sa v tomto prípade stáva vnútorne jednot-
nou. Duša tak svoje meradlo nemusí hľadať v metafyzike 
Dobra; svoje meradlo jasnosti si teraz zaisťuje tým, „čo 
môže odôvodniť a čo nie...“,4 teda reflexívnou odpoveďou 
na filozofickú otázku. Patočka v požiadavke reflexívneho 
zotrvania samopohybu duše už jednoznačne opúšťa onto-
kozmologický kontext existencie duší a presúva svoje ťa-
žisko výslovne do oblasti duše ako ľudskej existencie.   

S reflexívnym vymedzením samopohybu ľudskej duše 
sa jej odhaľuje už nie metafyzická stálosť duší a Dobro ako 
ich meradlo, ale otázka nejednotnosti premenlivého sveta. 
Slovom, duša sa nevyhnutne pohybuje v dvoch základ-
ných možnostiach svojho bytia. Buď môže splývať s kaž-
dodennosťou, so svetom vecí (pohyb k úpadku), alebo 
môže starostlivosťou o seba stať sa niečím pevným, čím 

                                                 
1 PATOČKA, J.: Evropa a doba poevropská. In: Patočka, J.: Péče o duši II. 

Sebrané spisy. Sv. 2. Praha: Oikúmené 1999, s, 127.  
2 PATOČKA, J.: Kacířské eseje o filosofii dějín, s. 134.  
3 CAJTHAML, M.: Evropa a péče o duši, s. 65. 
4 PATOČKA, J.: Evropa a doba poevropská, s. 127. 

 53  

seba samu pohybuje k vzmachu, čím stupňuje svoje 
vlastné bytie. Síce svoj cieľ nedosiahne ani pohybom 
k vzmachu, ale práve tento pohyb sa Patočkovi ukazuje 
ako „stálosť, presné vymedzenie a jasnosť myšlienkovej 
cesty, po ktorej sa duša uberá“,1 pričom táto myšlienková 
cesta sa spätne prenáša na dušu samu. Duša sa takto stáva 
jednotnou.2 

V závere prednáškového cyklu Platon a Európa Patočka 
akoby nečakane priznáva, že Platonov koncept starostli-
vosti o dušu je v súčasnosti ak nie neudržateľný, tak doza-
ista kontradiktorický v oblasti ľudského jednania. Pri inter-
pretácii Aristotelovho chápania starostlivosti o dušu Pa-
točka zrazu priznáva, že nie je spokojný ani so Sokrato-
vým konceptom starostlivosti o dušu, ba dokonca už 
uznáva, že samotný Sokrates má svoj podiel i na Platono-
vej koncepcii, založenej na nehybnosti ideí. Na tento zá-
sadný posun neskorého Patočku upozorňuje v svojej štú-
dii Patočkova starostlivosť o dušu medzi Sokratom, Platonom 
a Aristotelom I. Blecha, ktorý jasne zdôrazní, že práve ob-
lasť ľudského jednania je tou oblasťou, kde pre pohyb 
duše nie je možné uchopiť jej pevný bod. A o takýto pevný 
bod sa vraj usiloval i Sokrates v raných Platonových dia-
lógoch, ktoré je možné považovať za sokratovské.3 Inými 
slovami, oným pevným bodom pre Sokrata je pohyb duše 
založený na niečom, čo tvorí skutočnú jednotu všetkého. 
Prirodzene, aj keď Sokrates svojím vediacim nevedením 
sa bránil o pozitívne vymedzenie Dobra, i u neho ide 
o ľudské snaženie v smere takej jednoty, ktorá ukazuje, „či 
duša dostala formu, alebo je nejednotnou“,4 nepevnou, 

                                                 
1 CAJTHAML, M.: Evropa a péče o duši, s. 65. 
2 Tamže. 
3 BLECHA,  I.: Patočkova péče o duši mezi Sókratem, Platónem a Aristotelem, 

s. 413. 
4 PATOČKA, J.: Platón a Evropa, s. 348. 
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a jednotná, neodporujúca si a súvislá reč o každej jednot-
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mických duší. Aj v tomto je možné identifikovať, že je to 
postoj sokratovský. Sám jasne zdôrazní, že bližšie je mu 
Sokrates, ktorý sa metafyzickému uzavretiu duše v nie-
čom pevnom bránil, lebo Sokrates dokázal zotrvať v prob-
lematickom ráze bezprostredného životného zmyslu.2 A Patoč-
kovi ide práve o hľadanie zmyslu každého konkrétneho člo-
veka. Patočka v obrate k jednotnej, neodporujúcej si a súvislej 
reči  chce zdôrazniť, že metafyzickú stálosť je možné poňať 
aj inak, totiž stálosť myšlienkovej cesty, po ktorej sa duša 
uberá, pričom táto stálosť sa „spätne prenáša na dušu 
samu“.3 Duša sa v tomto prípade stáva vnútorne jednot-
nou. Duša tak svoje meradlo nemusí hľadať v metafyzike 
Dobra; svoje meradlo jasnosti si teraz zaisťuje tým, „čo 
môže odôvodniť a čo nie...“,4 teda reflexívnou odpoveďou 
na filozofickú otázku. Patočka v požiadavke reflexívneho 
zotrvania samopohybu duše už jednoznačne opúšťa onto-
kozmologický kontext existencie duší a presúva svoje ťa-
žisko výslovne do oblasti duše ako ľudskej existencie.   

S reflexívnym vymedzením samopohybu ľudskej duše 
sa jej odhaľuje už nie metafyzická stálosť duší a Dobro ako 
ich meradlo, ale otázka nejednotnosti premenlivého sveta. 
Slovom, duša sa nevyhnutne pohybuje v dvoch základ-
ných možnostiach svojho bytia. Buď môže splývať s kaž-
dodennosťou, so svetom vecí (pohyb k úpadku), alebo 
môže starostlivosťou o seba stať sa niečím pevným, čím 
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seba samu pohybuje k vzmachu, čím stupňuje svoje 
vlastné bytie. Síce svoj cieľ nedosiahne ani pohybom 
k vzmachu, ale práve tento pohyb sa Patočkovi ukazuje 
ako „stálosť, presné vymedzenie a jasnosť myšlienkovej 
cesty, po ktorej sa duša uberá“,1 pričom táto myšlienková 
cesta sa spätne prenáša na dušu samu. Duša sa takto stáva 
jednotnou.2 

V závere prednáškového cyklu Platon a Európa Patočka 
akoby nečakane priznáva, že Platonov koncept starostli-
vosti o dušu je v súčasnosti ak nie neudržateľný, tak doza-
ista kontradiktorický v oblasti ľudského jednania. Pri inter-
pretácii Aristotelovho chápania starostlivosti o dušu Pa-
točka zrazu priznáva, že nie je spokojný ani so Sokrato-
vým konceptom starostlivosti o dušu, ba dokonca už 
uznáva, že samotný Sokrates má svoj podiel i na Platono-
vej koncepcii, založenej na nehybnosti ideí. Na tento zá-
sadný posun neskorého Patočku upozorňuje v svojej štú-
dii Patočkova starostlivosť o dušu medzi Sokratom, Platonom 
a Aristotelom I. Blecha, ktorý jasne zdôrazní, že práve ob-
lasť ľudského jednania je tou oblasťou, kde pre pohyb 
duše nie je možné uchopiť jej pevný bod. A o takýto pevný 
bod sa vraj usiloval i Sokrates v raných Platonových dia-
lógoch, ktoré je možné považovať za sokratovské.3 Inými 
slovami, oným pevným bodom pre Sokrata je pohyb duše 
založený na niečom, čo tvorí skutočnú jednotu všetkého. 
Prirodzene, aj keď Sokrates svojím vediacim nevedením 
sa bránil o pozitívne vymedzenie Dobra, i u neho ide 
o ľudské snaženie v smere takej jednoty, ktorá ukazuje, „či 
duša dostala formu, alebo je nejednotnou“,4 nepevnou, 
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chaotickou. Preto, podľa Patočku, platonský pohyb duše 
vychádza z reflexie nad Sokratom. Sokratov a Platonov 
pohyb duše, teraz už vzhľadom na Aristotela, je neúplný, 
pretože nevedie k ľudskému jednaniu, k situácii, ktorá, či 
v ktorej sa rozhoduje o otázke dobra. Práve v oblasti ľud-
ského jednania – a Patočkovi v celej jeho filozofii ide o hľa-
danie zmyslu konkrétneho človeka – sa človek odlišuje od 
všetkých ostatných bytostí. Preto zvlášť v nej je potrené 
hľadať to, čo sa Patočka usiluje ukázať v svojej asubjektív-
nej fenomenológii, totiž pohyb duše, ktorá participuje na 
pohybe zjavovania sa, lebo pohyb zjavovania sa je presne 
to, čo pohybuje ľudskou dušou. 

Patočka, vzhľadom na Aristotelove otázky pohybu 
a problematiky jednania, zrejme mnoho vytušil, ale už sa 
k ich uspokojivému riešeniu z rôznych dôvodov nedostal. 
Síce konštatuje, že ľudské jednanie nemá žiadne absolútne 
princípy,1 resp., že je problematickým aj inak ako vyme-
dzením problematického bytia vzhľadom na neskutočnú 
budúcnosť (jednanie je i náhodné), ale už nedokáže zre-
teľne vysvetliť, ako praktické jednanie, založené vždy na 
konkrétnej situácii, zadáva a osvedčuje náš záujem konať 
dobro. Slovom, Patočka poukazom na problém ľudského 
jednania, na to, čo je pri ňom charakteristické, zrejme cel-
kom nedomyslel otázku zjavovania sa konkrétnej situácie 
v tom zmysle, že problematickosť bytia, vrátane ľudského, 
sa ukazuje z nej samej. Takto by musel uznať, že otázka 
problematickosti bytia nie je vecou jeho jednoty (vzhľadom 
na transcendenciu od sveta vecí k celku sveta, resp. k ni-
kdy neukončenej budúcnosti), t. j. vecou dejinného cha-
rakteru bytia, ale skôr vecou ne-jednoty bytia (k predmet-
nej otázke sa ešte vrátim). 

                                                 
1 Tamže, s. 330. 
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Teraz je na mieste, aby som sa pokúsil poukázať na to, 
že Patočka sa síce odvoláva na aristotelovské poňatie po-
hybu ako uskutočnenej možnosti, ale zrejme i toto poňatie 
pohybu v svojej filozofii a interpretačnom prístupe k Sok-
ratovi a Platonovi realizuje nedôsledne. Ako v svojej štú-
dii Na okraj Patočkovho poňatia existencie dôvodí P. Kouba, 
Patočkov tretí pohyb existencie (t. j. duše) vlastne pohy-
bom nie je, „slúži (iba, Š. J.) k expozícii nepredmetnej sku-
točnosti bytia, ktorá nemá povahu pohybu, pretože sa v nej 
má sprítomniť sféra možnosti ako takej.“1                     

 
4. 4. Zhrnutie 

 
Samotný Patočka v závere svojich prednášok Platon a Eu-
rópa, kde sa zaoberá Aristotelom a jeho poňatím starostli-
vosti o dušu, kladie dôraz na to, že dobrý život, t. j. jeho 
zmysel, sa odohráva v ľudskom jednaní a nikde inde. Im-
plicitne tým vyjadrí to, že buď celá Platonova koncepcia 
starostlivosti o dušu je neobhájiteľná, alebo prinajmenšom 
môže byť platná iba v Aristotelom modifikovanej podobe. 
A ako je to zrejmé i z jeho dejinného poňatia starostlivosti 
o dušu ako duchovného základu Európy, odporuje si 
aj v tom, že za vzmach Európy (za pohyb vzmachu) pova-
žuje nielen grécku, ale i kresťanskú tradíciu, ktorá sa upev-
nila na platonských metafyzických základoch.  

Súhrnne vzaté, Patočkovo celoživotné filozofické sna-
ženie je založené na otázke pevnej, celostnej jednoty ľud-
skej existencie, ktorá človeku poskytuje pravý zmysel 
a pravé bytie. Tomuto postoju zodpovedá spôsob riešenia 
každej oblasti, ktorú tematizuje v svojej filozofii, vrátane 
vlastného prístupu k charakteristike dvoch velikánov 
gréckej filozofie.      

                                                 
1 KOUBA, P.: Život rozumění. Praha: Oikúmené 2014, s. 62. 
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chaotickou. Preto, podľa Patočku, platonský pohyb duše 
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hľadať to, čo sa Patočka usiluje ukázať v svojej asubjektív-
nej fenomenológii, totiž pohyb duše, ktorá participuje na 
pohybe zjavovania sa, lebo pohyb zjavovania sa je presne 
to, čo pohybuje ľudskou dušou. 

Patočka, vzhľadom na Aristotelove otázky pohybu 
a problematiky jednania, zrejme mnoho vytušil, ale už sa 
k ich uspokojivému riešeniu z rôznych dôvodov nedostal. 
Síce konštatuje, že ľudské jednanie nemá žiadne absolútne 
princípy,1 resp., že je problematickým aj inak ako vyme-
dzením problematického bytia vzhľadom na neskutočnú 
budúcnosť (jednanie je i náhodné), ale už nedokáže zre-
teľne vysvetliť, ako praktické jednanie, založené vždy na 
konkrétnej situácii, zadáva a osvedčuje náš záujem konať 
dobro. Slovom, Patočka poukazom na problém ľudského 
jednania, na to, čo je pri ňom charakteristické, zrejme cel-
kom nedomyslel otázku zjavovania sa konkrétnej situácie 
v tom zmysle, že problematickosť bytia, vrátane ľudského, 
sa ukazuje z nej samej. Takto by musel uznať, že otázka 
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1 Tamže, s. 330. 
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Teraz je na mieste, aby som sa pokúsil poukázať na to, 
že Patočka sa síce odvoláva na aristotelovské poňatie po-
hybu ako uskutočnenej možnosti, ale zrejme i toto poňatie 
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točnosti bytia, ktorá nemá povahu pohybu, pretože sa v nej 
má sprítomniť sféra možnosti ako takej.“1                     

 
4. 4. Zhrnutie 
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1 KOUBA, P.: Život rozumění. Praha: Oikúmené 2014, s. 62. 
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Je tu namieste otázka, v čom spočívajú ťažkosti Patoč-
kovej ontológie ľudskej existencie (duše). Ako uvádzajú 
napr. Karfík alebo Ritter,1 Patočkova ontológia ľudskej 
existencie má heideggerovské a aristotelovské výcho-
diská, čo je nepochybné. K nim je potrebné uviesť jeho 
vlastné východisko, spočívajúce na pevnom presvedčení, 
že každý človek môže žiť dobrý život – bez toho, aby upa-
dal do subjektivizmu a relativizmu –, ak sa bude svojou 
existenciou vzťahovať k celku sveta, „k svetu ako ta-
kému“, pretože práve v tomto vzťahovaní „môže žiť 
v pravde“.2 Je toto vzťahovanie pohybom v aristotelov-
skom zmysle? Už na prvý pohľad je zrejmé, že toto vzťa-
hovanie nie je uskutočnenou, ale len uskutočňovanou 
možnosťou, ktorá sa v pohybe konečného človeka usku-
točniť nemôže, a teda v aristotelovskom zmysle pohybom 
nie je, lebo o pohybe môžeme hovoriť len ako o konečnom. 
Patočka si to zreteľne neuvedomuje, lebo o konečnom člo-
veku hovorí  síce ako o dejinnej bytosti, ale tak, že je na 
ceste prevyšujúcej jeho konečnosť. Tento postoj pripomína 
i jeho koncept samopohybu duše u Platona. Ďalej, nemôže 
nám uniknúť paralela medzi Platonovými troma zložkami 
ľudskej duše a Patočkovými troma pohybmi ľudskej exis-
tencie. Prirodzene, sú medzi nimi funkcionálne rozdiely, 
ale spájajú ich tri možnosti ľudskej existencie. Je pravdou, 
že Patočka tretí pohyb existencie chápe ako prekonanie pr-
vých dvoch – čím si vytvára priestor pre dve možnosti, t. j. 
život v úpadku alebo život v vzmachu – a že až pri treťom 
pohybe ide o celok ľudskej existencie. Tretí pohyb je teda 
centristický, zjednocujúci, zaručujúci pevný charakter 
ľudského bytia. Patočka opodstatnenosť tretieho pohybu 

                                                 
1 Pozri RITTER, M.: K ontologii pohybu existence. Srovnání Platónova 

a Patočkova pojetí člověka. In: Filozofia, roč. 70, 2015, č. 6, s. 440. 
2 PATOČKA, J.: Tělo, společenství, jazyk, svět. Zostavil: J. Polívka. Praha: 

Oikúmené 1995, s. 124. 
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preukazuje tým, že iba takýmto pohybom si človek uve-
domí svoju slobodu a konečnosť, pričom tento pohyb ob-
hajuje fenomenológiou zjavovania sa, ukazovania sa ľud-
ského jestvujúcna. Pozitívom Patočkovej reflexívnej odpo-
vede na sokratovskú otázku je sféra zjavovania sa, ktorá už 
nie je substanciou jestvujúcna, ale s jestvujúcnom tvoriaca 
fenomén vo vlastnom zmysle. Na otázku či tretí pohyb 
existencie zodpovedá fenomenológii pohybu zjavovania sa 
je potrebné položiť si otázku inú: Ako vykázať fenomeno-
lógiu pohybu zjavovania sa?  

Patočka sféru zjavovania sa osebe (bytia ako takého) ne-
uznáva. V spore s neskorým Heideggerom jednoznačne 
trvá na tom, že otázku bytia má zmysel klásť výlučne vo 
vzťahu k jestvujúcnu, teda že problém bytia je problémom 
zjavovania sa, ukazovania sa jestvujúcna.1 V tom sa Patočka 
nemýli. Problémom však zostáva to, ako uchopiť zjavova-
nie sa a v tomto i vzťah zjavovania sa a jestvujúcna. Tam, 
kde Patočka tematizuje fenomenológiu telesnosti a inter-
subjektivity, ukazuje, že zjavovanie sa telesnosti má cha-
rakter dvojznačnosti, ktorá už neumožňuje oddeliť subjek-
tívnu a objektívnu stránku telesnosti. V tomto je Patočka 
presvedčivý, ale už nedokáže onú dvojznačnosť domyslieť 
ako plodný konflikt, tvoriaci zdroj pohybu telesnosti. Slo-
vom, dvojznačný pôdorys telesnosti sa usiluje vykázať 
v jednote; v telesnom pohybe subjektívne prežívanie a ob-
jektívna skutočnosť tvoria jednotu a tým i identitu subjektu 
a objektu, pretože pohyb je výsledkom uskutočnenia tak 
subjektívnej telesnosti, ako aj uskutočnenia objektívnej te-
lesnosti, ktorú objektivizuje subjektívna telesnosť. Takto 
poňatý pohyb prekonáva dualizmus subjektu a objektu.2 

                                                 
1 Pozri LEŠKO, V.: Patočka, Heidegger a otázka bytia. In. Filozofia, roč. 

70, 2015, č. 6, s. 435 a n. 
2 PATOČKA, J.: Tělo, společenství, jazyk, svět, s. 9–126. 
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a Patočkova pojetí člověka. In: Filozofia, roč. 70, 2015, č. 6, s. 440. 
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Oikúmené 1995, s. 124. 

 57  

preukazuje tým, že iba takýmto pohybom si človek uve-
domí svoju slobodu a konečnosť, pričom tento pohyb ob-
hajuje fenomenológiou zjavovania sa, ukazovania sa ľud-
ského jestvujúcna. Pozitívom Patočkovej reflexívnej odpo-
vede na sokratovskú otázku je sféra zjavovania sa, ktorá už 
nie je substanciou jestvujúcna, ale s jestvujúcnom tvoriaca 
fenomén vo vlastnom zmysle. Na otázku či tretí pohyb 
existencie zodpovedá fenomenológii pohybu zjavovania sa 
je potrebné položiť si otázku inú: Ako vykázať fenomeno-
lógiu pohybu zjavovania sa?  

Patočka sféru zjavovania sa osebe (bytia ako takého) ne-
uznáva. V spore s neskorým Heideggerom jednoznačne 
trvá na tom, že otázku bytia má zmysel klásť výlučne vo 
vzťahu k jestvujúcnu, teda že problém bytia je problémom 
zjavovania sa, ukazovania sa jestvujúcna.1 V tom sa Patočka 
nemýli. Problémom však zostáva to, ako uchopiť zjavova-
nie sa a v tomto i vzťah zjavovania sa a jestvujúcna. Tam, 
kde Patočka tematizuje fenomenológiu telesnosti a inter-
subjektivity, ukazuje, že zjavovanie sa telesnosti má cha-
rakter dvojznačnosti, ktorá už neumožňuje oddeliť subjek-
tívnu a objektívnu stránku telesnosti. V tomto je Patočka 
presvedčivý, ale už nedokáže onú dvojznačnosť domyslieť 
ako plodný konflikt, tvoriaci zdroj pohybu telesnosti. Slo-
vom, dvojznačný pôdorys telesnosti sa usiluje vykázať 
v jednote; v telesnom pohybe subjektívne prežívanie a ob-
jektívna skutočnosť tvoria jednotu a tým i identitu subjektu 
a objektu, pretože pohyb je výsledkom uskutočnenia tak 
subjektívnej telesnosti, ako aj uskutočnenia objektívnej te-
lesnosti, ktorú objektivizuje subjektívna telesnosť. Takto 
poňatý pohyb prekonáva dualizmus subjektu a objektu.2 

                                                 
1 Pozri LEŠKO, V.: Patočka, Heidegger a otázka bytia. In. Filozofia, roč. 

70, 2015, č. 6, s. 435 a n. 
2 PATOČKA, J.: Tělo, společenství, jazyk, svět, s. 9–126. 
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Keďže ľudská existencia nie je substrátom, uvažuje Pa-
točka, potom je potrebné vymedziť existenciu v zmysle 
jednoty pohybu, ktorý mimo iného rozvíja pri Platonovom 
samopohybe duše. Jednota pohybu existencie sa odohráva 
v samotnom pohybe.1 Podobné je to i pri Patočkovom rozlí-
šení existenciálnej a predmetnej telesnosti. 

Podľa Koubu, s čím je možné súhlasiť, telesnosť, ktorú 
uskutočňuje jej pohyb, je telesnosťou situácie,2 pričom táto 
telesnosť situácie je vždy perspektívnou, a to v tom 
zmysle, že je viazaná na neprítomné, na nedané. Situova-
nosť telesnej a perspektívnej situácie, situovanosť daného 
a nedaného, aktuálneho a neaktuálneho sa tak stáva kon-
štitutívna i pre telesnosť. Dôležité je pripomenúť, že situo-
vanosť telesnosti tu predstavuje vzájomnú podmienenosť 
telesnej a perspektívnej situácie, teda nie jej jednotu, ale jej 
dvojznačný, ne-jednotný charakter.3  

Je na škodu, že Patočka tento dvojznačný charakter 
ľudského bytia vo svete neradikalizoval, t. j. nedomyslel 
a neuskutočnil aj pri otázke ontológie ľudskej existencie, 
kde zotrval na obhajovaní jednoty existencie v zmysle jej 
samopohybovania. Svoje presvedčenie, že za dvojznač-
nosťou telesnosti, či intersubjektivity sa skrýva podstat-
nejší a pôvodnejší pohyb ľudskej existencie, odôvodňuje 
svojim tretím pohybom, zjednocujúcim dané a nedané, 
budúce – a tým zjednocujúcim je zrazu (opäť) reflexívny 
subjekt, teda to, čo môže vlastným rozhodnutím vykonať 
obrat (paideia) v otázke zmyslu človeka. Domnievam sa, že 
práve v tomto obrate je zviazaný viac s Platonovým Sok-
ratom ako samotným Sokratom, totiž s Platonovým náro-
kom viazanosť na celkom Iné (to heteron) pretransformovať 
do reflexívnej odpovede, čo svojím filozofickým výkonom 

                                                 
1 Tamže, s. 103. 
2 KOUBA, P.: Život rozumění, s. 46. 
3 Tamže, s. 47–49.  
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potvrdí i on sám. Patočka sa tak zaradí do línie apológie 
sokratovskej otázky, ale i nároku reflexívnej odpovede na 
ňu. Vo všetkých troch prípadoch (Sokrata, Platona, Pa-
točku), i keď modifikovane, ide o vzťah k celku, ktorý 
predstavuje absolútno, či už vymedzené predmetne alebo 
nepredmetne. Vo všetkých troch prípadoch ide vždy 
o vzťah k absolútnu, k zjednocujúcemu činiteľovi vše-
tkého rozmanitého, nejednotného. 

Z uvedeného je azda zrejmé, čo Patočku motivuje k ob-
razu Sokrata a Platona v tej podobe, ako ho vykresľuje 
vo svojich prácach. Tu sa však musíme pýtať – ak má ísť 
o vierohodný obraz oboch velikánov gréckej filozofie –, či 
je Patočkova verzia fenomenológie dostatočne viero-
hodná. Ukazuje sa, že pri jeho poňatí tretieho pohybu exis-
tencie, spojeného so životom vzmachu zostáva naďalej 
poplatný starej metafyzike, založenej na tradičnom roz-
diele podstaty a javu, kde jav je nepodstatným. Na otázku 
či život úpadku je nepodstatný, hľadajú odpoveď práve tí 
Patočkovi žiaci, ktorí svojimi filozofickými výkonmi nad-
väzujú kriticky nielen na Husserla či Heideggera, ale aj na 
Nietzscheho filozofický odkaz a skrze neho i na otázku 
a význam rozumového nahliadnutia sveta. Preto považujem 
za dôležité a možno i produktívne, ak Nietzscheho a Pa-
točkovov prístup k Sokratovi a Platonovi prevtelíme do 
otázky spôsobu interpretácie Nietzscheho filozofie tých po-
kračovateľov odkazu Patočku,  ktorí nadviazali na jeho re-
vidovanie Husserlovho fenomenologického výskumu 
transcendentálneho vedomia osvojením si nielen Hei-
deggerovej myšlienky bytia-vo-svete – ktorá už pojem celku 
sveta osebe nepotrebuje –, ale usilujú sa ju revidovať aj 
z pozície Nietzscheho filozofie  dvojznačného, t. j. význa-
movo zvratného rozumového nahliadnutia sveta.  
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5. Nietzsche v Patočkovej filozofii 
 

Skôr, ako sa pokúsim formulovať Nietzscheho koncept ne-
jednoty ľudskej existencie, považujem za náležite poukázať 
na Patočkov vzťah k Nietzschemu.  

Patočka sa Nietzscheho filozofii cielene nevenoval, av-
šak jeho sporadické zmienky a polemické, ale i súhlasné 
postoje k nemeckému filozofovi ukazujú, že Nietzscheho 
spisy poznal, študoval a premýšľal ich v rôznych kontex-
toch. Patočka už v krátkom článku z roku 1934 (Niekoľko 
poznámok o mimosvetskej a svetskej pozícii filozofie) potvr-
dzuje znalosť niektorých Nietzscheho textov, ba priam sa 
k jeho viacerým myšlienkam hlási. V súvislosti s určením 
filozofie ako niečoho, čo je na okraji spoločnosti, Patočka 
uvedie: „Dôvod toho, že filozofia musí byť prenasledo-
vaná, hneď ako sa vykryštalizuje v čistej forme, je ten, 
ktorý hlboko postrehol Nietzsche vo svojich protisokra-
tovských invektívach: že svetská projekcia filozofie sa javí 
ako úpadok života... Nietzsche razil hlboké slovo: „das 
Begreifen ist in Ende“ (pochopenie znamená koniec, Š. J.). 
Preto je nielen naša moderná veda, ale tým viac Sokrates 
pre Nietzscheho nemocou“.1 Mimo filozofiu si človek 
myslí, že vie bez toho, aby to pochopil. Je to niečo podobné 
ako s fenoménom mýtu, kde sú odpovede už pred otáz-
kami, resp. niečo analogické poézii tvoriacej z vytrženia, 
z opojnosti života. Z takého hľadiska sa filozofický inte-
lektualizmus javí ako niečo plebejské, nízke. Ale Sokrata 
nie je možné iba tak zo života vypudiť. Spojitosť Sokrata 
s luzou, mieni Patočka, neurobila plná sila bezprostred-
ného života, ale jeho oslabené potomstvo. Patočka tu háji 

                                                 
1 PATOČKA, J.: Několik poznámek o mimosvětské a světské pozici filo-
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Sokrata, no nie tých, ktorí chcú byť jeho dedičmi. Me-
radlom života je teda život sám. V tomto s Nietzschem 
súhlasí. 

Podľa Patočku život nie je len niečo obyčajné, naivný, 
bezbrehý a bez zmyslu, naopak, život je božský, niečo, čo 
prevyšuje konečnosť človeka. Tak mladý Patočka chápe 
i Nietzscheho koncept nadčloveka. Vytrženie z naivného 
hľadiska života – ten, ktorý vie, bez toho, aby to pochopil – 
je vlastné i filozofii. Filozofii celkom postačí vytrvalo pou-
kazovať na ono božské, ktoré svojou temnotou presiaka 
každý deň a preukázať, aký to má význam pre život ko-
nečného človeka. Patočka nepochybuje, že prvým takýmto 
filozofom, bohočlovekom bol Sokrates; bol to on, kto 
upriamil pozornosť (nie na poznanie sveta) na konkrétny 
život človeka, na jeho nadľudský zmysel.     

Patočka teda otázku človeka spája prednostne s otáz-
kou zmyslu, a to už od svojho raného obdobia. Je sympto-
matické, pokiaľ ide o filozofické uchopenie problému 
zmyslu človeka, o jeho apológiu, že si za najväčšieho pro-
tivníka volí práve Nietzscheho. Najviac je to zrejmé z Pa-
točkových štúdií o Masarykovej filozofii. V štúdii Pokus 
o českú národnú filozofiu a jeho nezdar Patočka potvrdzuje, že 
už od 19. storočia sa blíži obdobie veľkých vojen a revolú-
cií, čo je dôsledkom „moderného nihilizmu“,1 t. j. ohroze-
nia či vyprázdnenia absolútnych hodnôt Platona, resp. po-
stulovaných hodnôt, vymedzených Kantom. Staré hod-
noty neplatia, pretože Boh je mŕtvy, najvyššie hodnoty sa 
odhodnocujú.2 Úlohou Nietzscheho filozofie je podľa Pa-
točku odstrániť klamstvo existencie dvoch svetov, pra-
vého a zdanlivého, zároveň dať životu nové hodnoty, 

                                                 
1 PATOČKA, J.: Pokus o českou národní filosofii a jeho nezdar. In: Pa-

točka, J.: Češi I. Sebrané spisy. Sv. 12. Praha: Oikúmené 2006, s. 351. 
2 NIETZSCHE, F.: KSA 12, s. 350. 
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nový zmysel. Odstránenie starých hodnôt uvoľňuje pries-
tor pre nihilizmus. Musíme prejsť ťažkým obdobím nihi-
lizmu, so všetkými jeho dôsledkami, aby nastala éra plne 
pozemského človeka ako ničím nepodmieneného vládcu 
zeme.  

Patočka s Nietzscheho identifikáciou povahy nihi-
lizmu našej doby súhlasí, ale rozhodne nesúhlasí s Nietz-
scheho prekonaním nihilizmu. Patočka je totiž presved-
čený, že Nietzscheho vôľa k moci, ktorá nihilizmus pre-
koná, je naskrze pozitivistická.1 Odvoláva sa  pritom na 
Nietzcheho prácu Ľudské, príliš ľudské, a to konkrétne na 
aforizmus, v ktorom o všetkom, čo človek potrebuje, roz-
hoduje chémia mravných, náboženských, estetických pred-
stáv a pocitov.2 Patočka, nehľadiac na neskorého Nietz-
scheho tvorbu, z toho vyvodzuje, že vôľa k moci nie je ni-
čím iným ako najvyššie jestvujúcno, že je odvodená zo 
sveta jestvujúcien, a preto túto Nietzscheho myšlienku je 
potrebné prekonať.3 Na inom mieste predmetnej štúdie 
Patočka vo vzťahu k Masarykovi právom tvrdí, že Nietz-
sche nie je žiadnym solipsistom a jeho vôľa k moci je vý-
slovne protidarwinistická.4 Nietzscheho genealógia pocitu 
je teda pozitivistická. Dôležitejším je Patočkovo tvrdenie, 
že vôľa k moci je protidarwinistická. Vskutku, Darwinova 
teória evolúcie hovorí o podmienkach udržania života, av-
šak Nietzsche hlása vytváranie podmienok k prekonaniu 
doterajších podôb života, zvlášť duchovných, a to v optike 
požiadavky bezpodmienečnej afirmácie života. 

Podľa Patočku Nietzsche je filozof „nemeckého impe-
rializmu“.5 Moderné Nemecko si svojím plánovaním chce 

                                                 
1 PATOČKA, J.: Pokus o českou národní filosofii a jeho nezdar, s. 353. 
2 NIETZSCHE, F.: Lidské, příliš lidské I., s. 17. 
3 PATOČKA, J.: Pokus o českou národní filosofii a jeho nezdar, s. 354. 
4 Tamže, s. 360. 
5 Tamže, s. 361. 
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zaistiť kontrolu nad celým životom, čím prijíma pozem-
skú skutočnosť bez „pravého sveta“. A to je podľa Patočku 
jeden z prejavov vôle k moci. Nietzsche je taktiež filozof 
technicko-organizátorskej epochy, ktorá sa prejavuje 
v myšlienke matematickej prírodovedy.1 V tomto stanovi-
sku potvrdzuje ortieľ Heideggerovho súdneho tribunálu 
nad Nietzschem: Nietzsche je filozof krajne vyhrotenej 
metafyziky novovekej subjektivity. Tým je povedané, že 
Nietzsche nie je len nejakým ideológom nemeckého štátu, 
ale je aj a zvlášť mysliteľom. 

Patočka sa k Nietzschemu, k jeho chápaniu nihilizmu, 
resp. zmyslu človeka vyjadrí podrobnejšie v štúdii Okolo 
Masarykovej filozofie náboženstva. V nej sa jej autor snaží 
preukázať, že jadrom Nietzscheho filozofie je práve pojem 
nihilizmu, ktorého správnou interpretáciou je možné ob-
nažiť všetko podstatné, o čo sa tento nemecký filozof usi-
luje. Predmetnú štúdiu môžeme tak považovať za prácu, 
v ktorej Patočka podá svoj základný postoj k Nietz-
schemu. V nej potvrdí to, čo už uviedol v predošlej štúdii, 
totiž, že Nietzsche je prvým, kto ohlási nástup nihilizmu, 
kto ohlási obdobie rozkladu starých, pevných a večných 
hodnôt, resp. to, že nihilizmus nie je len nevyhnutným dô-
sledkom metafyziky, ale že je zakomponovaný v jej kore-
ňoch, ba priamo je vlastným vyjadrením metafyzického 
myslenia. Patočka toto stanovisko chce revidovať v optike 
jeho vlastnej filozofie dejín. Preto najskôr uvedie, že Nietz-
sche v pojme nihilizmu predostiera „základný motív svo-
jej filozofie dejín“.2 Aby tento motív rozviedol až k samot-
nej myšlienke večného návratu toho istého, uvedie, že od-
stránením starých hodnôt ešte nihilizmus neodstránime. 

                                                 
1 Tamže. 
2 PATOČKA, J.: Kolem Masarykovy filosofie náboženství. In: Patočka, J.: 

Češi I. Sebrané spisy. Sv. 12. Praha: Oikúmené 2006, s. 409. 
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K tomu je potrebný nad-človek, tvorca a zákonodarca no-
vých hodnôt. Keďže Patočka pochopí nadčloveka ako by-
tosť, ktorá nihilizmus,1 resp. všetky jeho podoby odstráni, 
je možné jeho náhľad na Nietzscheho filozofiu dejín vy-
jadriť trajektóriou: absolútne hodnoty – nihilizmus – nové 
hodnoty. Patočka tým potvrdí tradičnú schému chápania 
dejín s tým rozdielom, že Nietzsche vo svete síce nenachá-
dza vyšší, nadľudský zmysel, ale zakladá ho z vôle sub-
jektivity a premieta do zmyslu ľudského rodu, ktorým má 
byť nadčlovek. 

Špecifikom Nietzscheho nadčloveka a jeho filozofie de-
jín je podľa českého filozofa to, že Nietzsche vôľu k moci 
odvodzuje z nížin ľudskej bytosti, z jeho pudov, z animale, 
a nie z rationale. Nietzsche chce ukázať, že všetko, čo žije, 
nie je vôľou k životu, k udržaniu života, k zachovaniu, ale 
naopak, všetko je vôľou k moci, k prekonaniu doterajších 
podôb života. Podľa Patočku Nietzscheho chcieť stále 
viac, nezastavovať, neudržiavať, nešľachtiť staré, ukazuje 
telesnosť a silu, „ako pôvod a podstatu všetkého“,2 čo je 
len obyčajným antropomorfizmom, ktorý Nietzschemu 
poslúžil ako metafyzický princíp. Preto neváha označiť 
Nietzscheho nadčloveka za beštiálne tvrdú animalitu, za 
vojnovú bytosť, a Nietzscheho za filozofa života vojno-
vého stavu, organizačnej sily, ktorá mobilizuje každú kvapku 
energie,3 lebo všetko má vôľu chcieť, presadiť sa, a to za 
každú cenu. Filozofia titanskej vôle, Patočkom prisúdená 
Nietzscheho filozofii, vôle, ktorá nechce mať nič nad sebou, 

                                                 
1  Často, a to nielen u Patočku, dochádza k nesprávnemu tvrdeniu toho, 

že Nietzsche chce nihilizmus zo sveta a zo života odstrániť. Nie je to 
tak. Nietzsche hlása, že všetky podoby nihilizmu je potrebné prežiť 
v zmysle odžiť, vytrpieť. Až potom sa môže ukázať, k čomu je nihiliz-
mus potrebný – ako stimulans života, ako životodarný impulz neustále 
stupňovanej vôli k moci.    

2 PATOČKA, J.: Kolem Masarykovy filosofie náboženství, s. 409. 
3 Tamže, s. 361. 
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zakladá jediný zmysel človeka v jeho ľubovôli, v relati-
vizme hodnôt, no tie vedú k sebadeštrukcii a k totálnemu 
nihilizmu. Nietzsche v Patočkových očiach zostáva nihi-
listom a ani Nietzscheho titanizmus na tom nič nemení 
a zmeniť nemôže. Titanizmus moderného subjektivizmu 
k najvlastnejšej úlohe filozofie nevedie, naopak, ochudob-
ňuje ju o základný ontologický rys ľudskej existencie, 
o hľadanie zmyslu ľudského bytia. Už v tomto vyme-
dzení, totiž vo vymedzení otázky zmyslu človeka, je 
ukrytý takmer neprekonateľný rozpor dvoch hľadísk 
a dvoch prístupov: Patočka zmysel ľudskej existencie 
hľadá v problematickom, nikdy nezavŕšenom bytí, ale pre 
jestvujúcno s nesmierne blahodarným významom. Zmys-
lom človeka a dejín je „otvorenosť, živosť, neukončenosť, 
a preto aj určitá temnosť“.1  Táto temná stránka bytia nie je 
niečím nihilistickým, naopak, toto ne- všetkému pozitívne 
vymedzenému, všetkému konečnému, má svoj pozitívny 
význam v tom, že otvorenosť temnému predstavuje epi-
centrum, z ktorého povstáva sloboda človeka v tej najkraj-
nejšej podobe (sloboda povedať všetkému pozitívne vy-
medzenému nie). Ozajstná dejinnosť človeka sa rodí práve 
z takto vymedzenej slobody a iba v nej sa odohráva zápas 
o svoj vlastný zmysel, zápas o svoje bytie. Zmysel človeka 
sa tak odohráva v konfrontácii jestvujúcna s bytím.2 Pokiaľ 
ide o Nietzscheho, ako už bolo v Patočkovom duchu pred-
znamenané, zmyslom človeka je nadčlovek, teda niečo po-
zitívne vymedzené, do krajnosti dovedená vôľa k vôli 
a práve to, podľa Patočku, obnažuje skutočné nebezpečen-
stvo Nietzscheho nihilizmu, resp. spôsobu jeho prekona-
nia. 

                                                 
1 STOJKA, R.: Patočkova filozofia dejín. Košice: UPJŠ v Košiciach, Filozo-

fická fakulta 2013, s. 97. 
2 PATOČKA, J.: Věčnost a dějinnost, s. 206. 
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K tomu je potrebný nad-človek, tvorca a zákonodarca no-
vých hodnôt. Keďže Patočka pochopí nadčloveka ako by-
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1  Často, a to nielen u Patočku, dochádza k nesprávnemu tvrdeniu toho, 

že Nietzsche chce nihilizmus zo sveta a zo života odstrániť. Nie je to 
tak. Nietzsche hlása, že všetky podoby nihilizmu je potrebné prežiť 
v zmysle odžiť, vytrpieť. Až potom sa môže ukázať, k čomu je nihiliz-
mus potrebný – ako stimulans života, ako životodarný impulz neustále 
stupňovanej vôli k moci.    

2 PATOČKA, J.: Kolem Masarykovy filosofie náboženství, s. 409. 
3 Tamže, s. 361. 
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Patočka odmietnutie Nietzscheho nihilizmu, resp. jeho 
vlastné presvedčenie, že nadčlovek nie je ničím iným ako 
produktom krajne vyhrotenej metafyziky subjektivity,  
zdôvodní tým, ako si tento nemecký filozof zamieňa po-
jem zmyslu a pojem účelu. V štúdii Okolo Masarykovej filo-
zofie náboženstva podáva najskôr náčrt historicko-filozofic-
kej genézy otázky zmyslu od Kanta až po 20. storočie, a to 
cez prístupy k otázke večnosti, z ktorej sa problém zmyslu 
odvíjal a menil, aby napokon ukázal, že otázka večnosti je 
dnes neudržateľná a je potrebné ju odmietnuť. (Do novo-
vekého kontextu zaradil aj Nietzscheho, lebo ani on sa več-
nosti zrieknuť nechcel, len ju zniesol z nebies na zem). Sme 
v inej dejinnej situácii, ako bol Kant, no bol to práve on, 
kto v otázke hľadania zmyslu, vzhľadom na obrat v chá-
paní večnosti urobil významný posun vpred. Kant vo svo-
jej práci Kritika čistého rozumu jasne preukáže, že človek sa 
nemôže vymedzovať k Bohu ako k transcendentnej več-
nosti. Hranice rozumu umožňujú poňať večného Boha len 
ako apriórnu podmienku, a tá je podmienkou rozumu. 
Otázku večnosti je potrebné preniesť do transcendentál-
neho subjektu. Preto Patočka v štúdii položí najskôr dôraz 
a pozornosť na „novú náuku o Bohu, koncipovanú z hľa-
diska zmyslu ľudského života v rámci celkového zmyslu 
univerza.“1 Až na tejto pôde je možné, podľa Patočku, pri-
merane a zmysluplne formulovať otázku zmyslu vôbec. 
Bol to Kant, ktorého Hegel a Schelling, ako jeho nasledov-
níci, prekryli vlastným rozvrhom filozofie, a preto v pl-
nom význame nepochopili, kto metafyzike večnosti dal 
nový štýl.2 Kant v práci Kritika súdnosti uvedie, že spravod-

                                                 
1 PATOČKA, J.: Kolem Masarykovy filosofie náboženství, s. 366. 
2 Tamže, s. 369. 
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livý Boh neexistuje a rovnako neexistuje žiadny budúci ži-
vot.1 Patočka z tohto vyvodí alternatívu „buď popierať 
mravný účel sveta..., alebo prijať tento mravný účel so 
všetkými predpokladmi a dôsledkami“ 2 a zároveň dodá, 
že Kant sa priklonil k tomu, že bez absolútneho a totálneho 
zmyslu, ak je účel a zmysel to isté, musí byť život nezmyselný. 
3 Človek, ktorý neguje najvyšší účel, mravný zákon, je ni-
hilistom. To platí zvlášť pre Nietzscheho. Naopak, to čo sa 
stratiť nedá, totiž možnosť dobrého v ľudskej prirodze-
nosti, pre čo človek žiť môže, nemôže byť ničím iným ako 
samotným rámcom otázky zmyslu ľudského života.  

Podľa Patočku Kant svojou filozofiou urobí rozhodný 
krok –, na ktorý sa často zabúda – v tom, že nahradí bož-
ský poriadok ľudským poriadkom: mravným zákonom 
ľudskosti. Slovom, horizont zmyslu človeka v záhrobnom 
svete preniesol do tohto sveta. Patočka to uvedie takto: „... 
len mravnému, pod mravným zákonom jednajúcemu člo-
veku sa ukazuje, aké sú jeho podmienky a fenomény 
mravného života, aké rozumové postuláty a aké city ona 
»večnosť« so sebou nesie.“4 Čo však Patočkovi na Kanto-
vej koncepcii zmyslu človeka prekáža, nie je len problém 
večnosti, vadí mu aj to, že otázku zmyslu človeka zamenil 
s účelom, resp. s účelnosťou v prírode. Podľa Kanta zmy-
sel veci poznáme vtedy, ak poznáme jej účel, z čoho má 
vyplynúť, že účelom a zmyslom človeka je život v hori-
zonte mravného zákona v človeku, t. j. v horizonte meta-
fyzického postulátu. Ak človeku mravný cieľ odoberieme, 
čo mu zostane? Nič.5  

                                                 
1 KANT, I.: Kritika soudnosti. Prel. V. Špalek a W. Hansel. Praha: Odeon 

1975, s. 228.   
2 PATOČKA, J.: Kolem Masarykovy filosofie náboženství, s. 371. 
3 Tamže, s. 373. 
4 Tamže, s. 402. 
5 KANT, I.: Kritika soudnosti, s. 215. 
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Patočka si nielen vo vzťahu ku Kantovi, ale aj k Nietz-
schemu kladie otázku zmyslu človeka inak. Skutočný 
zmysel nemôže byť formulovaný otázkou účelu stvorenia. 
Účelnosť stvorenia, ako právom tvrdí Patočka, je založená 
na postuláte. To je potrebné odmietnuť.1 „Filozofia postu-
látov je filozofiou účelu stvorenia.“2 V tomto význame je 
zmysel človeka koncipovaný ako účel, ktorý človeku dáva 
istotu, že jeho mravný život nebude márny. Bez apriór-
nych postulátov sa stráca zmysel života a nastupuje ni-
čota, nihilizmus. 

Nihilizmus, ohlasujúci sa v podobe narastajúcej krízy 
európskej kultúry, podľa Patočku spočíva v základnej po-
dobe v tom, že človek so stratou postulátu účelu sa chytá 
relatívneho zmyslu. Európsky nihilizmus len potvrdzuje 
to, že súčasný človek krízy odvodzuje svoj zmysel z naj-
pestrejšieho sortimentu relatívnych zmysluplností,3 a tak sa 
chráni pred otázkou zmyslu celku sveta. Chráni sa pred 
hrozbou, že každý zmysel môže byť, ak už nie je, spochyb-
niteľný. Na nihilizme – a potvrdil to aj Nietzsche – je sym-
ptomatické to, že človek relatívneho zmyslu sa už nevzťa-
huje k účelu večnosti, ale ešte vždy k účelu, aj keď koneč-
nému, dočasnému. Podstatné na tom je, že v prípade sto-
tožnenia účelu a zmyslu je tak absolútny, ako aj relatívny 
zmysel spájaný s tým, že človek ich môže dosiahnuť ako 
skutočnosť, uskutočniť ho pozitívne. Patočka si v tejto sú-
vislosti kladie otázku, nezávisle na tom, že aj veci majú 
zmysel, či je správne účel a účelnosť považovať za základ 
všetkého zmyslu.4 Dôvody svojich pochybností o tom, že 
to tak nie je, vidí v niečom hlbšom: Odobratím účelu stvo-

                                                 
1 PATOČKA, J.: Kolem Masarykovy filosofie náboženství, s. 417. 
2 Tamže, s. 415. 
3 Tamže, s. 414. 
4 Tamže, s. 416. 
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renia sveta a príklonu človeka k relatívnym účelom neu-
stále prepuká možnosť otrasu, možnosť otázky zmyslu 
sveta vcelku, ktorý jestvujúcnom nie je. Ak celok sveta nie 
je nejaká vec, nie je jestvujúcnom a teda nie je účelom 
svojho uskutočnenia, je tu ako div, potom celok sveta 
vzhľadom na svet jestvujúcien je ničím (nepredmetným, 
neskutočným).   

Patočka objavenie významu nič v jeho plnej sile odvi-
nul z Heideggerovej filozofie bytia. Nič je spôsobom, ako 
sa bytie ukazuje vo svojom rozdiele od jestvujúcien.1 Toto 
nič nemá byť čírou negativitou, odvodenou z pozitivity 
vecí, že sú, naopak, má byť čímsi nesmierne pozitívnym. 
Je pozitívnym, a predsa nie pozitivitou. Je pozitívnym 
v tom, že veciam a tiež človeku prepožičiava zmysel. 
Takto vymedzený zmysel už nie je účelom. Tam, kde sa 
kladie identita, neproblematickosť, Patočka nachádza di-
ferenciu, problém. Objav pozitívnosti bytia, objav zmyslu 
začína tam, kde končí relatívny zmysel. Aký je to teda 
zmysel, ak neprináleží zmyslu relatívnemu? Patočka ne-
pochybuje o tom, že onen zmysel, ktorý nie je účelom 
a stojí pred každým relatívnym zmyslom, je čosi ontolo-
gické, „to znamená neexistujúce“,2 pričom účel, to, čo sa 
uskutočňuje, je niečo ontické, niečo jestvujúce. Preto zákla-
dom všetkého zmyslu, čo je základom porozumenia 
čomukoľvek, môže byť iba bytie práve tým, že svojou tem-
notou umožňuje odkrývanie jestvujúcien. Pozitívnosť by-
tia teda spočíva v tom, že zakladá porozumenie všetkému, 
čo jest, čo existuje. Preto pre porozumenie otázky zmyslu 
je potrebné urobiť krok späť,3 krok od všetkého jestvujúcna, 
aby sa tak ukázal rozdiel medzi bytím a jestvujúcim, t. j. 
krok k bytiu, ktoré je tu zahliadnuté ako to, čo nekauzálne 

                                                 
1 Tamže, s. 414. 
2 Tamže, s. 416. 
3 Tamže. 
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predchádza jestvujúcnu a na čom jestvujúcnu záleží. Toto 
nič je pozitívne v tom, že ukazuje veci, že sú. A to je cesta 
vo svetle ich ozajstného zmyslu. 

Podľa Patočku zmysel veciam a človeku poskytuje by-
tie. To, že veci sú, že sa môžu ukazovať, neukazuje na ne 
ako na náhodné jestvujúcna, naopak, ukazuje na to, že nie 
sú iba jestvujúcim, ale sú zároveň aj bytím, sú bytím dis-
ponované, náležia bytiu. Na platnosť základnej diferencie 
bytia a jestvujúcna vo svete poukazuje aj ľudská skúsenosť 
úzkosti, fenomén rozvíjaný už Heideggerom. Úzkosť z ni-
čoho neprivádza človeka k večnosti, do strachu pred ňou, 
ale uvádza ho „radikálne do polohy konečnosti“.1 Svojou 
konečnosťou stojíme pred poslednou možnosťou – úplnej 
ne-existencie. Ono ne-existuje ukazuje na nič, a teda aj na 
zrušenie platnosti relatívneho zmyslu, na druhej strane 
odhaľuje človeku pobyt vo svete, zmysel, ktorý je nezruši-
teľný, zostáva nedotknutý, aj keď sám je ne-skutočný (ne-
prevedený na pozitívne danú skutočnosť).  

Odhalenie diferencie bytia a jestvujúcna a odkrytie 
otvorenosti k porozumeniu veciam z horizontu nič je 
podľa Patočku spojené s nemožnosťou utiecť pred koneč-
nosťou k veciam, do sveta relatívneho zmyslu. Patočka di-
ferenciou bytia a jestvujúcna zruší otázku večnosti a tým 
prenesie pozornosť na otvorenosť bytia, ktorá poskytuje 
ne-konečný zmysel každému konečnému jestvujúcnu. 
Ono ne-konečné, problematické, vo svojej otvorenosti ni-
kdy neukončené, už nie je nejakou pozemskou večnosťou, 
ale je ním každý konečný pobyt vo svete. Pobyt vo svete mô-
žeme považovať – už nie za mravný postulát – jedine za 
mravný výkon bytia, jeho lásky k svetu jestvujúcien, jeho 
dobroty, toho, že ničím nepodmienené vo svojej otvore-
nosti dáva veciam seba samo. Patočkovi vskutku ide o to, 
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aby obhájil mravnosť človeka – bez nároku na mravné po-
stuláty – z povahy bytia. Už pri Platonovej koncepcii sta-
rostlivosti o dušu napíše: „Duša tak (samopohybom, Š. J.) 
nielen umožňuje poňatie celkovej hierarchie bytia 
v zmysle dobra, t. j. poňatie teleologické, ale je zároveň os-
pravedlnením dobra, dáva [odpoveď] na otázku (ktorú 
položil výslovne až Nietzsche), prečo voliť dobro a nie zlo, 
prečo pravdu a nie (eventuálne účinnejšie) zdanie“,1 do-
dajme, prečo voliť prednosť bytia pred jestvujúcnom.     

Patočka si správne uvedomí, že pojmy dobro, láska, 
alebo Heideggerovo posolstvo bytia sú antropomorfné me-
tafory, no zároveň tvrdí (spolu s Heideggerom), že tieto 
pojmy nie sú vyjadrené tak, akoby išlo o nejaký úmysel by-
tia, vo význame akejsi osoby. Pri týchto metaforách „v sku-
točnosti ide o našu teleológiu, o našu možnosť pochopiť 
alebo nepochopiť zmysel, vystaviť sa mu alebo snažiť sa 
podriadiť si ho, a celý tento úmysel a teleológia, aj keď je 
naša ľudská, je podmienená niečím, čo ani nie je ľudské, 
ani nie je stránkou či vlastnosťou človeka, lebo mu chýba 
existencia, pretože nie je ničím jestvujúcim.“2 Slovom, ľud-
ský život nadobúda zmysel pochopením toho, na čom je 
založený, čo je jeho predpokladom, t. j. pochopením, že je 
založený v skrytej a negatívnej podobe, a práve v tejto 
skrytosti, v jeho nevyčerpateľnom bohatstve sa ukazuje 
v núdzi našej konečnosti, pomocou ktorej si človek zriadil 
svoj provizórny život medzi vecami. Patočka v tejto súvis-
losti nemohol opomenúť, že Heidegger si otázku zmyslu 
či hodnôt nikdy nepoložil. Heidegger o hodnotách – ako 
o čomsi výslovne antropomorfnom – nechcel čo i len po-
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čuť. Dokladom toho, okrem iných, je jeho štúdia Anaxi-
mandrov výrok,1 v ktorej namiesto viny za našu konečnosť 
písal o vybočení z poriadku sveta, ale to vybočenie nemá 
morálny charakter, ktorý by prislúchal bytiu. Napriek vše-
tkému, Patočka súdi, že Heideggerovo posolstvo bytia, jeho 
zasadenie do stredu sveta jestvujúcna, je hlbokým filozo-
fickým posolstvom zmysluplného pôvodu i tých najne-
zmyselnejších zo súdobých dejov, ale v tomto posolstve 
nie je nič, ani náznak o možnosti pozitívne vymedzeného 
zmyslu.2  

Patočka zároveň uznáva, že fenomenologický rozbor 
otázky zmyslu doteraz ešte nebol dostatočne realizovaný. 
Aj svoj náčrt otázky zmyslu považuje za prolegomena 
k nej,3 pritom jasne zdôrazní, že vzťah medzi zmyslom 
a účelom, zmyslom a hodnotou nemôže byť odvoditeľný 
z účelov, z vôle subjektu. A kto by sa na túto úlohu podu-
jal, nemôže opomenúť ani otázku vzťahu zmyslu a pôvod-
ného času, lebo čas tu zohráva ústrednú úlohu. Lenže ako 
sa k pôvodnému času dopracovať? Ak nemá byť časom 
večnosti alebo večným časom, potom zostáva jediná mož-
nosť: „Pôvodný čas nie je na strane »večnosti«, skôr ho ná-
jdeme v súvislosti s konečnou časovosťou ľudského, by-
tostne obmedzeného pobytu vo svete. Samotný čas ne-
patrí na stranu jestvujúcien, ale náleží k bytiu.“4 Pôvod-
ným časom má byť čas, v ktorom sa deje všetka otvore-
nosť, bez ktorej nemôže byť žiadneho porozumenia a teda 
ani porozumenia zmyslu vôbec.  

Je zrejmé, že Patočka zodpovednosť za seba, t. j. pocti-
vosť voči sebe a iným odvodí z otvorenosti pre posolstvo 

                                                 
1 HEIDEGGER, M.: Anaximandrův výrok. Prel. I. Chvatík. Praha: Oi-
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3 Tamže, s. 420. 
4 Tamže, s. 422. 
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bytia, z onoho kroku späť, a týmto postojom chce zreteľne 
poukázať, že už to nie je mravná zodpovednosť odvodená 
z ontoteológie Dobra či náboženskej teológie, alebo z Kan-
tovho postulátu mravnosti rozumu, implikovaného 
z účelu stvorenia. Iba takto je možné dopracovať sa 
k zmysluplnosti utrpenia a protizmyslovosti egocen-
trizmu, ktorý sa pred otvorenosťou uzatvára do seba. 
Otvorenosť bytia a k bytiu – a to je azda základné posol-
stvo Patočkovho hľadania zmyslu – znamená porozume-
nie tomu, že pozitívny zmysel je neustále postihnutý ne-
gativitou, slovom, že pozitívny zmysel nikdy nemôže vy-
stúpiť ako výslovne niečo pozitívne, ako jestvujúcno, ako 
niečo, čo sa dá uchopiť. Naopak, pozitívnosť zmyslu spo-
číva v porozumení všeobecnej zodpovednosti.1                  

Je nepochybné, že Patočka svoje úvahy o hľadaní 
zmyslu človeka koncipuje v jednej línii s otázkou zmyslu 
ľudských dejín a tou je otázka filozofie dejín. Patočka 
vo svojej práci Kacírske eseje o filozofii dejín, v kapitole Majú 
dejiny zmysel?, sa pokúsi otázku porozumenia zmyslu for-
mulovať tak, aby cez diferenciu medzi zmyslom a účel-
nosťou ukázal, že zmysluplnosť všetkého je vecou bytia vo 
svete. Fenomenologicky vyjadrené: „vzťah k bytiu zís-
kame jedine tak, že veci pre nás stratia svoju významo-
vosť, že teda »stratia zmysel«.“2 V ľudskej histórii k to-
muto otrasu dochádza vznikom gréckej filozofie a poli-
tiky, čoho výsledkom je vznik polis. Založenie a organizá-
cia polis má byť nespochybniteľným znakom rozlíšenia či 
oddelenia preddejinnej epochy od vlastných dejín. Pred-
dejinné ľudstvo je podľa Patočku v hodnotení svojho ži-
vota skromné, svet je preň poriadkom a týmto poriadkom 
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1 Tamže. 
2 PATOČKA, J.: Kacířské eseje o filosofii dějin, s. 66. 
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je aj ospravedlnený.1 Živelné pohromy a spoločenské ka-
tastrofy ním neotriasajú, lebo pre ich zmysluplnosť posta-
čuje, že v ich živote sú prítomní bohovia, a teda aj večnosť 
v zmysle nesmrteľnosti. Preddejinný človek žil v mieri so 
svetom, a preto svoj život nepovažoval za nezmyselný. 
Dejiny sa líšia „od predhistorického ľudstva otrasením 
tohto akceptovaného zmyslu“.2 Človek na počiatku dejín je na 
rozdiel od mýtického človeka človekom iným. Je iný tým, 
že „preberá za seba a za druhých zodpovednosť“.3 V tejto 
súvislosti Patočka jasne zdôrazní, že prechod človeka do 
dejín nie je možné objasniť položením otázky, čo tento 
otras spôsobilo. To by bolo logické vysvetlenie, lenže pre-
chod od mýtu k logu nie je pohybom aktívneho, činného 
rozumu, ale pohybom existencie. Vysvetliť pohyb ľudskej 
existencie až do podoby otrasu pôvodného zmyslu je 
podľa Patočku možné len fenomenologicky. Márne by 
sme sa snažili nájsť odpoveď na otázku otrasu, podobne 
ako je márne sa pýtať, čo spôsobuje prechod človeka z det-
stva do dospelosti. Možnosť otrasu na preddejinného člo-
veka dolieha, ale je ním odmietnutá: to, čo chráni človeka 
pred otrasom, je mýtus. V živote preddejinného človeka 
nie je nič, čo by patrilo iba jemu, za čo by mal mať zodpo-
vednosť, predovšetkým nie zodpovednosť za organizáciu 
spoločenstva ľudí. Naopak, tam kde sa už človek pokúša 
o vytvorenie sveta ľudí, tam už pôvodný zmysel odolávať 
nemôže. „Tým, že preberá zodpovednosť za seba a za dru-
hých, človek implicite kladie otázku zmyslu novo a inak.“4 
V takomto prípade človek sa už neuspokojuje len viaza-
nosťou na seba. Zodpovednosť za iných sa mu stáva otáz-
kou, problémom. Dokladom toho je vznik a organizácia 

                                                 
1 Tamže, s. 69. 
2 Tamže, s. 70. 
3 Tamže. 
4 Tamže. 
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gréckej polis. Podľa Patočku tento otras nie je nejakým vpá-
dom do nezmyselnosti, do straty zmyslu, ale objav či vpád 
samotnej možnosti hľadania nového zmyslu. Objav tejto 
možnosti, že všetko je zrazu nové, iné, problematické, nie 
je spájaný len so zrodom slobody politického človeka. Ho-
rizont tejto možnosti je tu spájaný aj s úžasom z celku 
sveta, s údivom z problematickosti bytia vôbec, z toho, že 
vôbec niečo je. Tak podľa Patočku vzniká filozofia a poli-
tika. 

Hľadanie nového zmyslu dynamizuje život jednotlivca 
i život spoločnosti do oblasti zmeny zmyslu a práve pohyb 
tejto zmeny tvorí fenomenálne pole dejín. Premena 
zmyslu, odkrytého jeho problematickosťou v gréckej polis, 
sa odohráva už v čase jej ohrozenia a zániku. Filozofia 
v dobe zániku polis, tvrdí Patočka, nadobúda už nie po-
dobu problematickej večnosti bytia, údivu toho, že vôbec 
niečo je, ale usiluje sa onú večnosť rozumovo uchopiť. „Vo 
chvíli, kedy je o zahynutí polis rozhodnuté, filozofia  sa 
tak pretvára v to, čo bude jej podobou po tisícročia, pre-
tvára sa v metafyziku Platona a Demokrita, v metafyziku 
dvojakej podoby, metafyziku zhora a zdola...“,1 metafy-
ziku logu a ideí a metafyziku vecnosti, obe v úsilí o defi-
nitívnu jasnosť bytia, opretú o tú jasnosť, ktorú zazname-
nala matematika, „onen zárodok budúcej premeny filozo-
fie vo vedu“.2 Bez takejto metafyziky by sa veda nezrodila. 
Zdanlivým paradoxom dvojakej metafyziky – k nim Pa-
točka priradil ďalej tretí typ, Aristotelov variant – je to, že 
samotný fenomén metafyziky je problémom, a v tomto 
zmysle je problémom aj to, že úsilie o pravý svet v myš-
lienkovej konštrukcii pravej polis predstavuje úsilie podľa 
tejto konštrukcie sankcionovať svet ako taký. Snaha filo-
zofie dať človeku vyšší a pozitívny zmysel presahuje do 
                                                 
1 Tamže, s. 72. 
2 Tamže. 
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stredoveku, ktorý rozpor medzi zmyslom človeka a zmys-
lom sveta rieši v prospech Boha, v prospech zbavenia 
praktického zmyslu ľudskej existencie. V tomto kontexte 
„miestom zmyslu a bytia je Boh vo svojom vzťahu k ľud-
skej duši: príroda je miestom chladnej abstraktnej úvahy“. 
1 Príroda ako samostatné súcno prestáva byť vecou naze-
rania a nadobúda formálny charakter, stáva sa predme-
tom matematickej prírodovedy, skutočnosťou bez zmyslu.  

Matematická prírodoveda ako vzor každej vedy sa 
stáva „jednou z hlavných bášt moderného nihilizmu“.2 
Človeka vedie akoby znova do preddejinného obdobia, 
poskytuje mu priestor a svet bohatej a pohodlnej obživy, 
horizont relatívneho zmyslu, ale nevedie ho k obnove-
nému otrasu problematickosti bytia a ľudskej existencie. 
Strata absolútneho zmyslu, viazaného na večnosť, má za 
následok vpád človeka do relatívneho zmyslu, z ktorého 
žiadne stupňovanie, žiadna hierarchia, poradie nemôže 
viesť k celku, k pozitívne vymedzenému a všeobecne zá-
väznému zmyslu. Paradoxne, práve dnes, v planetárnom 
období, keď sa Európa zaplietla do nezmyselnosti, odchá-
dza zo stredu dejín. Upadá Európa do preddejinného 
stavu? Podľa Patočku to tak nie je. Preddejinnosť nie je 
charakterizovaná nihilizmom, nezmyselnosťou. Predde-
jinnosť ukazuje na absolútny zmysel, aj keď skromný, na 
zmysel, ktorý je voči človeku excentrický, viazaný na moc-
nosti sveta.  

Je možné dostať sa dnes z osídiel nihilizmu? Na túto 
otázku Patočka odpovie kladne. Je však potrebné, aby sa 
človek nevzťahoval k večnosti a z nej odvodeného abso-
lútneho zmyslu, ale aby si cit pre absolútny zmysel zacho-
val. Iba ten ho dokáže oslobodiť od beznádeje nihilizmu. 

                                                 
1 Tamže, s. 76. 
2 Tamže, s. 77. 
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Lenže ako si cit pre absolútny zmysel zachovať – ak ne-
môže byť vymedzený pozitívne? Ku skepse je stále mož-
nosť skepsy. Skepsa k večnosti ešte umožňuje zachovanie 
či obnovu absolútneho zmyslu – jednoducho, človek ne-
môže žiť v istote nezmyselnosti.1 Ešte môže, má možnosť, 
žiť v hľadaní absolútneho zmyslu, ale na spôsob problema-
tickosti sveta, sveta skrytosti a odkrytosti. Problematic-
kosť, súdi Patočka, nie je nejakou vecou subjektívneho po-
stoja, vecou subjektu, ale skôr výrazom toho, že je vecná, 
že každá vec, každá situácia je problematická, lebo nikdy 
nie sú dané, že za merateľnou danosťou sa skrýva tajom-
stvo,2 nič subjektívne, jas, čo všetko jasné (dané) problema-
tizuje. Absolútny zmysel je teda človeku prístupný tak, že 
je problematickým, nemôže byť pozitívne vyriešený. Iba 
v tomto vyššom zmysle môže človek žiť a napĺňať svoj ko-
nečný život a viazať ho na zmysel celých ľudských dejín. 
Otvorenosť problematickému bytiu, vyjadreného ontolo-
gickou diferenciou bytia a jestvujúcna, kladie človeku naj-
krajnejšiu možnosť slobody a zároveň zodpovednosť, už 
nie dedikovanú večnosťou, zodpovednosť za zmysel člo-
veka na tvorbe zmyslu ľudských dejín. Pritom podstat-
ným zostáva to, že oná zodpovednosť už nie je odvodená 
z metafyziky subjektivity. Sloboda a zodpovednosť sa tak 
stávajú symptómami a výrazom dobra bytia, dávajúceho 
zmysel všetkému jestvujúcemu, vrátane bolesti a utrpe-
nia.                             

 

                                                 
1 Tamže, s. 80. 
2 Tamže, s. 81. 
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6. Nietzscheho koncept ne-jednoty pohybu ľudskej  
existencie 
 
Nietzscheho dielo nie je systémové, ale je systematické. 

Jeho systematickosť je na prvý pohľad chaotická, nepre-
hľadná, no až pri hlbšom štúdiu sa ukáže, že Nietzsche je 
systematicky orientovaný na otázku zmyslu jeho vlastnej 
existencie vo svete. Tento prídavok, vo svete, robí z jeho 
prác vážnu filozofiu, lebo vie, že seriózne uchopenie vlast-
nej existencie bez sveta, v ktorom sa tvorila, je nemožné 
alebo čisto naivné. 

Nietzsche na svet nazerá cez fenomén času, fenomén, 
ktorý s otázkou celku sveta podstatne súvisí. Svoju kon-
cepciu času predstavil v práci Tak riekol Zarathustra a to jej 
dvoma verziami, dvoma opačnými hľadiskami na celok 
času. Novotou objavu dvoch opačných hľadísk na celok 
času je to, že Nietzsche naň nahliadol z okamihu (a nie 
z kruhu). Okamih sa mu stáva médiom, z ktorého na celok 
času je možné nazerať raz ako na nezvratnú postupnosť 
času v smere budúcnosti –, v tomto prípade je okamih 
bezrozmerným bodom, ktorý je prechodom od minulého 
k budúcemu a upriamuje pozornosť na to, čo už bolo a čo 
ešte len bude –, a raz ako na prítomnosť v tom najužšom 
ako aj v najširšom zmysle – okamih môžeme vnímať ako 
„krátku“ prítomnosť celého času, t. j. prítomnosť, ktorá 
minulé a budúce rozdeľuje, alebo ako „veľkú“ prítomnosť 
existencie večnosti času a sveta. 

Nietzscheho spôsob nazerania na celok času z okamihu 
je netradičné: platné sú obe opačné verzie celku času, a to 
v ich vzájomnej podmienenosti a v ich zvratnom vý-
zname. Skôr, ako sa pokúsim formulovať, čo ono „vo vzá-
jomnej podmienenosti“ a v ich „zvratnom význame“ zna-
mená, zastavím sa v krátkosti pri gréckych sofistoch, resp. 
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skeptikoch, lebo, ako sa zdá, už oni, rôznym spôsobom dô-
vodili, že o žiadnom tvrdení nie je možné rozhodnúť so 
všeobecnou platnosťou. Tak napr. skeptici vychádzali 
z presvedčenia, že ľudské poznanie je relatívne pre jeho 
formálnu nedokázateľnosť a závislosť od subjektívnych 
podmienok. Zostali však na pôde etiky. V záujme dosiah-
nutia duševného pokoja, a tým aj šťastia, ktoré je cieľom 
filozofie, hlásali zdržiavať sa súdov. Nietzscheho stratégia 
je od sofistov a skeptikov iná; jeho epistemológia nevedie 
ani k relativizmu, ani k hľadaniu metafyzickej, ničím ne-
podmienenej príčiny všetkých dejov prebiehajúcich vo 
svete a v človeku. 

Nietzsche zo vzájomnej podmienenosti dvoch opačných 
verzií celku času vyvodil zásadné rozhodnutie; celok času 
je sám v sebe dvojznačný, ambivalentný, ne-jednotný. 
Túto ne-jednotu hľadá a nachádza v každom fenoméne, 
vrátane ne-jednoty ľudskej existencie; svet osebe nie je, je 
v každej veci, tak ako každá vec je vo svete; problematic-
kosť sveta je teda aj v nás samých. Pochopiteľne, z hľa-
diska ne-jednoty každého fenoménu odmietol existenciu 
nejakej ničím nepodmienenej príčiny, a tým aj vieru, že vo 
svete jestvujú „príčiny“. Príčiny do sveta vniesol morálne 
identifikovaný človek tým, že za ničím nepodmienený zá-
klad sveta určil dobro ako jeho „príčinu“. Keď Nietzsche 
metafyzické myslenie spája s morálnym výkladom sveta, 
je potrebné tomu rozumieť práve takto. Odmietnutím 
„príčin“ odmieta príčinné, metafyzické myslenie a s ním 
aj nárok morálneho výkladu zmyslu ľudskej existencie. 

Odkrytím ne-jednoty celku času, ako sa zdá, odkrýva 
aj imorálny, mimo morálny charakter sveta. Ne-jednota 
existencie v každej svojej konkrétnej situácii nie je nijakým 
jej rozpoltením, ale je zdrojom výkonu, zdrojom jej pohybu, 
dynamizovaným konfliktom jej dvoch opačných stránok, 
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pričom tento výkon je naše nasadenie, vynaliezavosť, úsi-
lie k obnove zmyslu (ak v situácii zmysel absentuje), alebo 
k stabilizácii (ak situácia zmysel má), resp. k novej podobe 
zmyslu (ak v situácii hrozí strata zmyslu). Povedané inak, 
ne-jednota ľudskej existencie je výkonom konfliktu svojich 
dvoch opačných, vzájomne podmienených stránok.  

Nietzsche kladením dôrazu na otázku situačného 
zmyslu, na otázku vzájomnej podmienenosti dvoch opačných 
stránok každej konkrétnej situácie, t. j. vzájomnej podmie-
nenosti jej zmyslu a jej nezmyslu, rigorózne odmieta ná-
rok hľadať absolútny, celostný zmysel, obhajovaný morál-
nym výkladom sveta a s týmto výkladom spojené mysle-
nie v protikladoch, kde jeden je privilegovaný a druhý 
znevažovaný. Nie je Nietzscheho uchopenie vzájomnej 
podmienenosti dvoch opačných stránok, dvoch opačných 
hľadísk každého fenoménu – vrátane ľudskej existencie – 
ráznym odstránením nároku hľadať ničím nepodmienenú 
„príčinu“, a teda aj uchopením imorálnej štruktúry jestvu-
júcna vo svete a sveta v jestvujúcne? Niet tu žiadneho dô-
vodu uprednostňovať jednu verziu času od druhej, lebo 
obe verzie sú si významovo rovnocenné. 

Jedna verzia celku času nahliadnutého z okamihu vypo-
vedá o okamihu, v ktorom je prítomný celý čas, celá minulá 
a celá budúca večnosť. Svet je v tomto okamihu dokonalý,1 
v tomto okamihu, v tejto konkrétnej situácii má naša exis-
tencia zmysel. To je aj odpoveď na hľadisko celku času, 
ktorý nesmeruje k žiadnemu cieľu a zmysel nemá. Z hľa-
diska druhej verzie času (okamih je rozdielom minulého 
a budúceho) sa ukazuje, že situácia, ktorá z hľadiska prvej 
verzie času zmysel má, je bez zmyslu. Z toho je azda 
zrejmé, že zmysel má problematický, dvojznačný, ambi-

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Tak vravel Zarathustra. Prel. R. Škoda v jazykovej spo-

lupráci s M. Nadubinským. Bratislava: IRIS 2002, s. 198. 
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valentný charakter. Nemôžeme ho síce uchopiť jednoz-
načne, ale môžeme jednému hľadisku rozumieť skrze hľa-
disko druhé (a opačne). Rozumieť jednému skrze druhé, 
opačné hľadisko znamená to, že ono opačné hľadisko 
predstavuje podmienku udržania či obnovy zmyslu prvého 
hľadiska (a opačne). Otázku zmyslu teda môžeme vyme-
dziť ako fenomén vzájomnej podmienenosti oboch opačných 
hľadísk na konkrétnu situáciu. 

Z hľadiska nezvratnej postupnosti času sa ukazuje, že 
vzájomná podmienenosť zmyslu a nezmyslu konkrétnej situ-
ácie má zvratný význam: Čo sa ukazuje v jednej situácii ako 
jej zmysel, to v inej situácii môže mať podobu bez zmyslu 
(a naopak). Hrdinská smrť raz má zmysel, inokedy zmysel 
nemá. Preto pri otázke zmyslu nemôžeme hovoriť o neja-
kej pevnej schéme, o nejakom všeobecnom pravidle. Zá-
pas o zmysel je vždy zápasom vzhľadom ku konkrétnej si-
tuácii, t. j. zápas o udržanie jej zmyslu alebo o zmene situ-
ácie. 

Zdá sa, že z hľadiska nezvratnej postupnosti času (sme 
konečné bytosti) zvratnosť významu zmyslu a nezmyslu je 
dvojznačnosťou ešte stále uchopenou jednostranne, a to 
vzhľadom ku starosti o udržanie či obnovovanie zmyslu 
konečného človeka. Sme síce koneční, ale dôraz na našu ko-
nečnosť sťažuje vidieť človeka aj inak: v optike večného 
času, večnej prítomnosti. Nietzsche kladením dôrazu na ko-
nečnosť a večnosť, na dve stránky ne-jednoty človeka, kto-
rých výkonom je stvárňovanie človeka, chce povedať zaiste 
aj to, že terajší, morálne založený človek nie je a nemôže 
byť konečným typom. 

Je pravdou, že Nietzsche ťažisko zmyslu kladie do 
sféry situačného zmyslu, no je tiež pravdou, že situačný 
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zmysel chápe nielen z nezvratnej postupnosti času (od-
hryznutie hlavy hada),1 vôle k moci, ktorá smeruje do-
predu, ale aj z hľadiska večného návratu toho istého, vôle 
k moci, ktorá chce bez omrzenia ešte raz a nespočetnekrát. 
O dvojznačnom prístupe k dvojznačnému charakteru situ-
ačného zmyslu hovorí vo svojom koncepte perspektivizmu, 
v ktorom sa usiluje odôvodniť otázku zmyslu nadčloveka. 
Otázke perspektivizmu sa venuje zvlášť vo svojej nedokon-
čenej práci Vôľa k moci, v ktorej svoju pozornosť zameriava 
na otázku poznania „reality“. Problém poznania však ne-
začína skúmaním poznávajúceho subjektu, ale otázkou 
zdania. 

Predmetnú otázku tu rieši rázne: Niet sveta zdania!2 Je 
len svet diania, a jediným pohybom, ktorý toto dianie 
stvárňuje je umenie. „Sú dva stavy, v ktorých vystupuje 
umenie samo ako prirodzená sila v človeku, ktorá ním na-
kladá, či chce alebo nie: raz ako nútenie k vízii (apolónsky 
živel, pozn. Š. J.), na druhej strane ako nútenie k orgiazmu 
(dionýzovský živel, pozn. Š. J.). Oba stavy prebiehajú aj 
v normálnom živote, iba slabšie, vo sne a v opojení.“3 
Apolónsky živel tvorí obrazy, núti k jednotlivému, tiež 
k pojmom, všetko dianie zjednodušuje, robí všetko jed-
noznačným.4 Dionýzovský živel je presahovanie nad 
všetko jednotlivé, nad všetko pominuteľné. Vo svojom vy-
tržení hovorí všetkému životu Áno.5 K obom živlom na-

                                                 
1 Tamže, s. 113. 
2 NIETZSCHE, F.: Vôľa k moci ako poznanie. Prel. T. Münz. Bratislava: Kal-

ligram 2014, s. 65. 
3 NIETZSCHE, F.: Der Wille zur Macht als Kunst. Zdroj: www. http://gu-

tenberg.spiegel.de/buch/der-wille-zur-macht-ii-6182/5 (cit. 15. 7. 2018), 
fragment č. 798. 

4 NIETZSCHE, F.: Duševní aristokratismus. Prel. V. Tichý. Olomouc: Voto-
bia 1993, s. 64. 

5 Tamže. 
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pokon dodá: Som žiakom filozofa Dionýza, „ja, učiteľ več-
ného návratu...“1 Teda aj na umeleckej pôde identifikuje 
dvojznačný, ne-jednotný charakter, ktorý stvárňuje. „Vec“ 
nepoznávame ako „vec osebe“ alebo ako „zdanlivú“, ale 
poznávame ju ako realitu, ktorú sme vytvorili apolónskym 
básnením, vymýšľaním, klamom. Poznávať môžeme iba 
to, čo sme vytvorili – a to je naša jediná realita. Práve 
v tomto spočíva celková koncepcia perspektivizmu ako po-
znania, t. j. perspektivizmu ktorý sa týka iba nás. O umení 
klamať dvojakými žiadostivosťami v perspektíve stvárňo-
vania nerozhoduje umenie samo, ale optika života.2 Až táto 
optika preukáže, či naše básnenie, tvorenie, stvárňovanie 
je vôľou moci k stupňovaniu alebo ochabovaniu života. 

Nietzsche z tejto pozície „fakty vedomia“ vo fenome-
nalizme (nielen Kantovom) kritizuje, lebo sú vymedzené 
ako protiklad k „veci osebe“, no zároveň ich akceptuje – 
ako výtvor básnenia, zjednodušovania, klamania, lebo pre 
život človeka sú potrebné, stabilizujú ho vo svete diania, 
bez nich by nemohol žiť. Umeleckému klamu teda rozu-
mie v dvojakom a dvojznačnom význame, raz ako falšova-
nie sveta diania „faktami vedomia“ (ako úsilie o jednoz-
načnosť tam, kde vládne ne-jednota) a raz ako nevy-
hnutný klam k tomu, ako svet diania stvárňovať.  

Nietzscheho odpoveďou na otázku „Čo je fenomén?“ 
je jeho náuka o vôli k moci. Vôľa k moci, ako je už známe, 
nie je jedna, lebo by nemala „k čomu“ svoju moc osvedčiť. 
Vôli k moci (ako kvantite sily) môžeme rozumieť iba 
v pluráli, v podobe mnohých silových centier, mnohých 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Soumrak model. Prel. A. Breska. Olomouc: Votobia 1995, 

s. 185.  
2 NIETZSCHE, F.: Zrod tragédie z ducha hudby. Prel. O. Bakoš. Bratislava: 

NDC 1998, s. 18. 
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1 Tamže, s. 113. 
2 NIETZSCHE, F.: Vôľa k moci ako poznanie. Prel. T. Münz. Bratislava: Kal-

ligram 2014, s. 65. 
3 NIETZSCHE, F.: Der Wille zur Macht als Kunst. Zdroj: www. http://gu-

tenberg.spiegel.de/buch/der-wille-zur-macht-ii-6182/5 (cit. 15. 7. 2018), 
fragment č. 798. 

4 NIETZSCHE, F.: Duševní aristokratismus. Prel. V. Tichý. Olomouc: Voto-
bia 1993, s. 64. 

5 Tamže. 
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pokon dodá: Som žiakom filozofa Dionýza, „ja, učiteľ več-
ného návratu...“1 Teda aj na umeleckej pôde identifikuje 
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1 NIETZSCHE, F.: Soumrak model. Prel. A. Breska. Olomouc: Votobia 1995, 

s. 185.  
2 NIETZSCHE, F.: Zrod tragédie z ducha hudby. Prel. O. Bakoš. Bratislava: 

NDC 1998, s. 18. 
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kvalít,1 ktoré vyjadrujú svoju moc vzájomnou interpretá-
ciou, vzájomným hodnotením. Vzájomné podmieňovanie 
silových centier – bez potreby ničím nepodmieneného by-
tia, lebo kvantita sily nie je osebe – je pre Nietzscheho 
znova výrazom dvojznačného, ne-jednotného, problema-
tického bytia. Preto nemôžeme tvrdiť, že fenomén je niečo, 
čo sa javí z jedného alebo z druhého hľadiska. Fenomén je 
výsledkom vzájomnej interpretácie obidvoch silových cen-
tier. 

*   *   * 
Jedinou oporou k tomu, ako ospravedlniť klam bytujúcna 
je pre Nietzscheho perspektivizmus, ako premáhanie života, 
ako stupňovanie vôle k moci určitého druhu života, t. j. 
stvoriteľského kladenia, vkladania zmyslu, za predpokladu, že 
v tom nijaký zmysel netkvie.2 K otázke perspektivizmu prislú-
cha aj otázka večného návratu toho istého, pretože tento klam 
je presne to, čo životu človeka, ne-jednote pohybu jeho 
existencie, prepožičiava zmysel dokonalosti, t. j. život v jeho 
večnom Áno. Nietzsche večný návrat potrebuje k tomu, 
aby premohol vôľu k moci, ktorá chce „dopredu“.  

Nietzscheho „večnosť“ je ilúziou krásy mimo akého-
koľvek poradia,3 ktorá ujarmuje všetky protiklady a ako 
taká je najvyššou vôľou k moci.4 Perspektivizmus je hlboko 
dvojznačný práve v tom: porozumieť vôli k moci nielen 
v ne-jednote jej pohybu „dopredu“, ale aj z hľadiska več-
ného návratu ako lesku, ktorý onej ne-jednote, onomu 
stvárňovaniu prepožičiava – volaním da capo, volaním ešte 
raz – význam večnosti. Až tak je možné porozumieť 
nášmu svetu ako svetu, v ktorom zaznievajú všetky tóny. 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Duševní aristokratismus, s. 122. 
2 NIETZSCHE, F.: Vôľa k moci ako poznanie, s. 91. 
3 NIETZSCHE, F.: Der Wille zur Macht als Kunst, fragment č. 803. 
4 NIETZSCHE, F.: Vôľa k moci ako poznanie, s. 94. 
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Je teda Nietzscheho chápanie fenoménu zhodné so sú-
časnými verziami fenomenológie, alebo je v niečom aj iné 
a oveľa dramatickejšie? Alebo inak: Je našim zmyslom len 
rozumenie dvojznačnosti každého fenoménu, zvratnému 
významu jeho dvoch opačných stránok v ich vzájomnej 
podmienenosti – čo samo osebe nie je málo, lebo rozume-
nie bytiu vo svete je zároveň výkon, uskutočňovanie nášho 
bytia – alebo je naším zmyslom aj opačná stránka tohto ro-
zumenia: totiž odvážne stanovenie si cieľa vyššieho stupňa 
života? K stávaniu patrí aj stupňovanie. V dianí sa skrýva 
nielen perspektivizmus stávania sa, rozumenie a zvládanie 
situačného zmyslu vzhľadom na čas nezvratnej postup-
nosti, ale aj perspektivizmus stupňovania k dokonalosti, 
ktorý je odvodený z purpurového druhého „večerného 
zore“,1 z budúcnosti, v ktorej je vložený klam dokonalosti, 
t. j. jediný spôsob ako ospravedlniť zmysel celého ľud-
ského rodu.  

*   *   * 
Podľa Nietzscheho o poznaní má zmysel hovoriť iba 

tak, že ho pochopíme ako nástroj vôle k moci. A miera 
vôle poznania závisí od miery rastu vôle druhu života 
k moci. Ľudský druh života nepotrebuje poznať pravdu 
sveta (lebo jej niet, viera a pátos k pravde vedie napokon 
k nihilizmu), ale len toľko „reality“, aby sa mohol stať jej 
pánom, aby mu slúžila.2 Svet „nemá za sebou zmysel, ale 
má nespočetné množstvo zmyslov.“3 Každý druh života je 
istým stupňom vôle k moci; každý druh života má svoj 
vlastný svet, svoje vlastné spoločenstvo, ktoré je jedno, ale 
jednotou nie je.4 Každý pud je vládychtivý, každý má 
svoju perspektívu. Ak svet je bez zmyslu, ako potom 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Tak vravel Zarathustra, s. 141. 
2 Tamže, s. 16. 
3 Tamže, s. 17. 
4 Tamže, s. 21. 
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Nietzsche môže hovoriť o perspektivizme nespočetných 
zmyslov? Má každý pud, každý druh života v sebe skrytý 
účel, skrytý cieľ? Vo svojej práci Ranné zore uvedie, že vi-
denie nebolo zámerom vzniku oka. Naopak, o videní možno 
hovoriť až vtedy, ak náhoda zostavila oko.1 Nietzsche 
v tomto kontexte chápe náhodu ako množstvo pokusov 
stupňovania vôle k moci; o vzniku oka môžeme hovoriť 
iba vtedy, keď vôľa k moci, isté silové centrum živočíš-
neho druhu dosiahla svoj nový stupeň. 

Z uvedeného je azda zrejmé, že vôľa k premáhaniu nie 
je procesom k zachovaniu ľudského rodu na spôsob jeho 
stabilizácie, udržiavania jeho doterajších podmienok, do-
terajších právd a hodnôt. Nietzsche zachovaním rodu 
myslí „plynutie“ rodu v jeho raste, t. j. v prekonávaní na 
ceste k silnejšiemu druhu. K možným námietkam, či tu 
nejde o účelnosť, o vkladanie účelu do diania Nietzsche 
hovorí, že je to zdanlivá „účelnosť“, ktorá je len násled-
kom „onej v celom dianí sa odohrávajúcej vôle k moci: – že 
stávanie sa silnejším navodzuje poriadky, ktoré vyzerajú 
ako podobné návrhu na nejaký účel: – že zdanlivé účely sa 
nezamýšľajú, ale len čo sa dosiahne nadvláda nad menšou 
mocou, a táto pracuje ako funkcia väčšej, poriadok 
v stupni, organizácii musí vzbudiť zdanie poriadku v pro-
striedku a cieli.“2 Potom oná zdanlivá „účelnosť“ je len vý-
razom poriadku vo sférach moci a v ich súhre. V prípade 
námietky, že takáto účelnosť je zdanlivá „nevyhnutnosť“, 
Nietzsche odpovie: „nevyhnutnosť je len výrazom, že ne-
jaká sila nie je ničím iným“.3  

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Ranní červánky. Prel. V. Koubová. Praha: Aurora 2004, 

s. 82. 
2 Tamže, s. 58. 
3 Tamže. 
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Nietzsche hlása „poľudštenie sveta“ na spôsob cítiť sa 
ako páni.1 Je zrejmé, že tu nemyslí poľudštenie na základe 
akcie subjektu, ktorý „poznáva“ veci. Myslí tým na pový-
šenie človeka, na vyšší stupeň ľudského bytia, lebo každé 
povýšenie prináša „prekonanie užších interpretácií, že 
každé dosiahnuté posilnenie a rozšírenie moci otvára 
nové perspektívy a umožňuje veriť v nové horizonty... 
Svet, ktorý sa nás týka, je falošný, t. j. nie je faktickým sta-
vom, ale je vybásnený a zaokrúhľuje chatrný počet pozo-
rovaní, je »v plynutí«, ako čosi nastávajúce, ale stále po no-
vom sa presúvajúca falošnosť, ktorá sa nikdy nepribližuje 
k pravde: pretože – »pravdy« niet.“2 Myslím si, že uve-
dený citát predstavuje akési jadro Nietzscheho vôle 
k moci ako poznania: Svet pre nás je neustále presúvajúca 
sa falošnosť, zdanie, klam (žiadne fakty), pričom táto fa-
lošnosť, t. j. naše interpretácie sú vôľou k moci, vôľou 
k novým cieľom, k povýšeniu človeka. 

Nietzsche svoju náuku o perspektivizme končí frag-
mentom s názvom Rekapitulácia. 1. „Vtlačiť stávaniu cha-
rakter bytia –, to je najvyššia vôľa k moci.“3 2. „Že sa všetko 
navracia, je tým najväčším priblížením sa sveta stávania svetu 
bytia: – vrchol skúmania.“4 Je zrejmé, že prvý bod vychádza 
z náuky vôle k moci, a že naša potreba prežiť (nie prežívať 
a v prežívaní udržiavať ľudský rod) môže mať aj iný spô-
sob, formu bytia ako doposiaľ; totiž formu povýšenia člo-
veka. Náuka o vôli k moci je v bode 1. predstavená ako ná-
uka ambivalentného charakteru bytia vtlačeného do sveta 
diania. Druhý bod vychádza z opačného hľadiska: večný 
návrat je najväčším priblížením sa sveta stávania svetu bytia. 
Na jednej strane máme bytie vtlačené do sveta diania, na 

                                                 
1 Tamže, s. 94. 
2 Tamže.  
3 Tamže, s. 94. 
4 Tamže, s. 95. 



86 

Nietzsche môže hovoriť o perspektivizme nespočetných 
zmyslov? Má každý pud, každý druh života v sebe skrytý 
účel, skrytý cieľ? Vo svojej práci Ranné zore uvedie, že vi-
denie nebolo zámerom vzniku oka. Naopak, o videní možno 
hovoriť až vtedy, ak náhoda zostavila oko.1 Nietzsche 
v tomto kontexte chápe náhodu ako množstvo pokusov 
stupňovania vôle k moci; o vzniku oka môžeme hovoriť 
iba vtedy, keď vôľa k moci, isté silové centrum živočíš-
neho druhu dosiahla svoj nový stupeň. 

Z uvedeného je azda zrejmé, že vôľa k premáhaniu nie 
je procesom k zachovaniu ľudského rodu na spôsob jeho 
stabilizácie, udržiavania jeho doterajších podmienok, do-
terajších právd a hodnôt. Nietzsche zachovaním rodu 
myslí „plynutie“ rodu v jeho raste, t. j. v prekonávaní na 
ceste k silnejšiemu druhu. K možným námietkam, či tu 
nejde o účelnosť, o vkladanie účelu do diania Nietzsche 
hovorí, že je to zdanlivá „účelnosť“, ktorá je len násled-
kom „onej v celom dianí sa odohrávajúcej vôle k moci: – že 
stávanie sa silnejším navodzuje poriadky, ktoré vyzerajú 
ako podobné návrhu na nejaký účel: – že zdanlivé účely sa 
nezamýšľajú, ale len čo sa dosiahne nadvláda nad menšou 
mocou, a táto pracuje ako funkcia väčšej, poriadok 
v stupni, organizácii musí vzbudiť zdanie poriadku v pro-
striedku a cieli.“2 Potom oná zdanlivá „účelnosť“ je len vý-
razom poriadku vo sférach moci a v ich súhre. V prípade 
námietky, že takáto účelnosť je zdanlivá „nevyhnutnosť“, 
Nietzsche odpovie: „nevyhnutnosť je len výrazom, že ne-
jaká sila nie je ničím iným“.3  

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Ranní červánky. Prel. V. Koubová. Praha: Aurora 2004, 

s. 82. 
2 Tamže, s. 58. 
3 Tamže. 

 87  

Nietzsche hlása „poľudštenie sveta“ na spôsob cítiť sa 
ako páni.1 Je zrejmé, že tu nemyslí poľudštenie na základe 
akcie subjektu, ktorý „poznáva“ veci. Myslí tým na pový-
šenie človeka, na vyšší stupeň ľudského bytia, lebo každé 
povýšenie prináša „prekonanie užších interpretácií, že 
každé dosiahnuté posilnenie a rozšírenie moci otvára 
nové perspektívy a umožňuje veriť v nové horizonty... 
Svet, ktorý sa nás týka, je falošný, t. j. nie je faktickým sta-
vom, ale je vybásnený a zaokrúhľuje chatrný počet pozo-
rovaní, je »v plynutí«, ako čosi nastávajúce, ale stále po no-
vom sa presúvajúca falošnosť, ktorá sa nikdy nepribližuje 
k pravde: pretože – »pravdy« niet.“2 Myslím si, že uve-
dený citát predstavuje akési jadro Nietzscheho vôle 
k moci ako poznania: Svet pre nás je neustále presúvajúca 
sa falošnosť, zdanie, klam (žiadne fakty), pričom táto fa-
lošnosť, t. j. naše interpretácie sú vôľou k moci, vôľou 
k novým cieľom, k povýšeniu človeka. 

Nietzsche svoju náuku o perspektivizme končí frag-
mentom s názvom Rekapitulácia. 1. „Vtlačiť stávaniu cha-
rakter bytia –, to je najvyššia vôľa k moci.“3 2. „Že sa všetko 
navracia, je tým najväčším priblížením sa sveta stávania svetu 
bytia: – vrchol skúmania.“4 Je zrejmé, že prvý bod vychádza 
z náuky vôle k moci, a že naša potreba prežiť (nie prežívať 
a v prežívaní udržiavať ľudský rod) môže mať aj iný spô-
sob, formu bytia ako doposiaľ; totiž formu povýšenia člo-
veka. Náuka o vôli k moci je v bode 1. predstavená ako ná-
uka ambivalentného charakteru bytia vtlačeného do sveta 
diania. Druhý bod vychádza z opačného hľadiska: večný 
návrat je najväčším priblížením sa sveta stávania svetu bytia. 
Na jednej strane máme bytie vtlačené do sveta diania, na 

                                                 
1 Tamže, s. 94. 
2 Tamže.  
3 Tamže, s. 94. 
4 Tamže, s. 95. 



88 

strane druhej zasa priblíženie sa sveta stavania svetu bytia. 
Obe hľadiská sa tu podmieňujú, pričom ich podmieňova-
nie môžeme poňať ako podmieňovanie (1) hľadiska prí-
tomného a budúceho vtláčania a (2) hľadiska približovania 
sa sveta stavania, svetu celej minulej a budúcej „večnosti“. 
Prvé hľadisko vypovedá o perspektivizme smerujúcom 
„dopredu“, ale až druhé hľadisko je tým hľadiskom, ktoré 
– ako podmieňované a podmieňujúce – ukazuje samotnú 
váhu perspektivizmu, totiž perspektivizmus bez protikla-
dov „dopredu“ a „dozadu“, perspektivizmus vo význame 
cieľa, ktorý je už v každom tu, v každom okamihu. Alebo 
inak, Nietzscheho perspektivizmus vtláča do okamihu celú 
budúcnosť, nové zore budúcnosti tak, ako vtláča celú mi-
nulosť, zároveň však v okamihu približuje svet stávania 
svetu večného návratu. 

Vieme už: Vôľa k moci je vôľou ku klamu, je klamom 
aj v tom, že chce iba „dopredu“, že je v moci nezvratnej po-
stupnosti času. Je to vôľa, ktorá nemôže späť, je nevôľou 
vôle proti času,1 proti jeho: „To bolo“. Všetko, čo zaniká si 
zasluhuje, aby zaniklo? Je v nevôli vôle zakomponovaná 
vina a trest? Sme koneční preto, aby sme pykali, resp. 
vlastnú konečnosť hrdo znášali, alebo aby sme v každej 
konkrétnej situácii našej existencie hľadali, či do nej vkla-
dali zmysel, ktorý udelí zmysel aj našej konečnosti? A aký 
je ten zmysel? Nietzsche pri otázke nevôle vôle k moci chce 
poukázať na to, že vôľa, ktorá chce, vôľa k moci, chce aj 
naspäť, chce sa navracať, a tak posvätiť všetko minulé. 

V Zarathustrovej reči „O ľudskom chytráctve“ hovorí 
o „dvojitej vôli“, a to metaforou svahu. „Nie výška: svah je 
to strašné! Svah, kde sa pohľad rúti dolu a ruka siaha hore: 
Srdce má závrat z dvojitej vôle. Ach, priatelia, uhádnete 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Tak vravel Zarathustra, s. 99.  

 89  

dvojitú vôľu môjho srdca? To, to je môj svah a moje nebez-
pečenstvo, že môj pohľad sa rúti do výšky, a že moja ruka 
by sa chcela chytiť a oprieť – o hĺbku!“1 Nietzsche, nie ná-
hodou – nebodaj svojou nedôslednosťou – hore a dole, 
výšku a hĺbku významovo zamieňa. Pre neho nejestvuje 
žiadne dole a hore, slovom, nejestvuje svet protikladov. 
K otázke „protikladov“ na inom mieste, v súvislosti 
s otázkou „subjektu osebe“, ktorý prideľuje veciam objek-
tívny charakter, hovorí: niet protikladu subjekt – objekt, 
nebolo by lepšie o objekte hovoriť iba o stupni v subjektív-
nom?2 Alebo: „Medzitým sme sa odnaučili hovoriť o zdra-
vom a chorom ako o protikladoch. Jedná sa o stupne, – 
moje tvrdenie v tomto prípade je, že, čo dnes nazývame 
»zdravým«, predstavuje nízku úroveň toho, čo by bolo za 
priaznivých pomerov zdravé –, že sme relatívne chorí.“3 
Alebo: umenie klamu, umenie zamieňať, prechádzať všet-
kými stupňami každého fenoménu je krása „mimo akého-
koľvek stupňa poriadku, lebo v kráse sú protiklady spo-
jené, najvyšší znak moci, totiž nad protikladmi; okrem 
toho bez napätia...“4 Nietzsche toto umenie, ako najvyšší 
znak vôle k moci, pomenuje „veľkým štýlom“, ozajstnou 
klasikou, umením najvyššej vôle k moci. „Byť klasikom, 
musí mať človek všetky silné, zdanlivo si odporujúce da-
nosti a túžby: ale tak, že musia ísť pod jedným zápra-
hom...“,5 totiž pod umením transfigurácie, významovej 
zámeny afektov dvojitej vôle. „Logické a geometrické 
zjednodušenie je následok zvýšenia sily: obrátenie zvyšuje 

                                                 
1 Tamže, s. 101. 
2 NIETZSCHE, F.: Vôľa k moci ako poznanie, s. 62.  
3 NIETZSCHE, F.: Der Wille zur Macht als Kunst. Fragment č. 812. 
4 Tamže, fragment č. 803.  
5 Tamže, fragment č. 848. 
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opäť pozorovanie takého zjednodušenia pocitu sily... Vr-
chol vývoja: veľký pokoj.“1 

Keď Nietzsche hovorí o tom, že všetko sa vracia, a že to 
predstavuje vrchol skúmania, hovorí práve v tejto súvislosti 
o umení veľkého pokoja: Je nepochybné, že cez toto obrá-
tené pozorovanie poukazuje na vzťah „večnosti“ a „koneč-
nosti“, no nie vo význame protikladov. Uchopenie pred-
metného vzťahu –, keď už vieme, že „večnosť“ a „koneč-
nosť“ nie sú fakty, ale len klamy, ktoré udržujú, resp. stup-
ňujú nárast moci –, je dnes síce ešte otvorenou otázkou, 
ale, ako si myslím, v Nietzscheho spôsobe uchopenia tohto 
vzťahu sa skrýva aj kľúč k jeho interpretácii Sokrata a Pla-
tona –, a to tak v kontexte ich neúprosnej kritiky, ako aj 
v súvislosti ich veľkého ocenenia.  

  

                                                 
1 Tamže, fragment č. 800.  
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7. Nietzscheho interpretácia Sokrata a Platona1 
 

Otázka Sokratovho filozofovania a Platonovej filozofie 
v koncipovaní Nietzscheho filozofického myslenia zo-
hráva významné miesto. Nietzsche totiž Sokrata a Platona 
vníma ako veľký zlom v gréckej filozofii a spôsob ich filo-
zofického myslenia v celých dejinách filozofie do 19. sto-
ročia ako dominantný, ale vo vlastnom charaktere ako 
myslenie úpadkové. Vo svojom diele im venuje vý-
znamnú pozornosť, lebo chce preukázať, že vskutku 
úpadkoví sú, a nielen to, zároveň chce ponúknuť aj nový 
spôsob filozofického myslenia, ktoré by dokázalo afirmo-
vať život v jeho plnosti, a v tejto optike odpovedať na 
otázku zmyslu ľudskej existencie radikálne inak ako to 
urobili Sokrates a Platon. 

Z pohľadu zrelého obdobia Nietzscheho filozofického 
myslenia afirmovať život v jeho plnosti predstavuje filozo-
fia budúcnosti, t. j. filozofia, ktorá  v sebe nezahŕňa len od-
povede na minulosť a z nej chápanie aktuálnej prítom-
nosti, ale aj odpovede, v ktorých je zakomponovaná i bu-
dúcnosť. Nietzschemu teda ide o zmysel celého ľudského 
rodu. Na otázku, ako do aktuálnej prítomnosti vtlačiť nie-
len minulosť, ale aj budúcnosť ľudstva Nietzsche odpovie 
svojou priepastnou myšlienkou večného návratu toho is-
tého. Touto myšlienkou chce preukázať, že každá prítom-
nosť nesie v sebe nielen minulosť, ale zároveň aj budúc-
nosť. Ak je to tak, potom budúcnosti rozumieť môžeme 
a môžeme byť už teraz jej dedičmi. Upriamením pozor-
nosti na problematický charakter prítomnosti (dve verzie 
celku času) si vytvára dištanciu od mimo svetskej, nečaso-
vej večnosti a v tomto aj od nároku jej negatívneho (Sok-

                                                 
1 Text k Nietzscheho interpretácii Sokrata a Platona som v upravenej 

a doplnenej verzii využil z mojej práce Nietzsche a grécka filozofia.   
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rates) alebo pozitívneho vymedzenia (Platon). Hodnote-
nie života optikou večnosti je pre Nietzscheho znakom de-
kadentného myslenia. Z tejto pozície vníma Sokratovo 
a Platonovo filozofické myslenie (vrátane celých dejín pla-
tonizmu) ako úpadkové, odklonené od života. Za zá-
kladný symptóm úpadku tohoto spôsobu myslenia pova-
žuje vieru rozumu v absolútne dobro a s touto vierou aj 
nárok poznať to, čo je dobro a čo je zlo. Z viery v dobro 
ako také rozum vymyslel, vybásnil aj myslenie v protikla-
doch, lebo základným pôdorysom tohto typu myslenia je 
nezmieriteľný protiklad dobra a zla. Ak viera v dobro 
ustanovuje rozumu právo tento nezmieriteľný protiklad 
riešiť v prospech dobra, potom rozum má právo všetky 
kategórie a pojmy ustanoviť tak, že jeden z párových po-
jmov je pravý a druhý zdanlivý, napr. pojem podstaty 
a pojem javu. Nietzsche myslenie v protikladoch, kde je-
den z nich je privilegovaný, demaskuje ako metafyzické, 
úpadkové, dekadentné. Preto morálny výklad sveta,  mo-
rálne hľadisko života, musí odmietnuť; svet je len jeden a 
nie je ani dobrý a ani zlý, sú to iba ľudské hodnoty, ktoré 
do sveta vnáša človek.1  

Nietzscheho kritika Sokrata a Platona nie je paušálna, 
obaja sú pre Nietzscheho filozofiu významní, lebo iba 
vďaka ním, veľkým protivníkom, je možné vytvoriť napä-
tie ducha, ktoré v Európe ešte nebolo.2 Svojou náukou vôle 
k moci zreteľne preukazuje, že každá sila (jednotlivé si-
lové centrum) môže svoju moc presadiť iba vďaka inej sile 
(a opačne).       

 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Soumrak model. Prel. A. Breska. Olomouc: Votobia 1995, 

s. 62. 
2 NIETZSCHE, F.: Mimo dobro a zlo, s. 8. 
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8. Nietzscheho Sokrates 
 

Nietzsche sa hľadaniu miesta a úlohy Sokrata v gréckej fi-
lozofii a kultúre venuje už vo svojich raných prácach,1 v 
ktorých ho predstavil ako duchovného zločinca a vraha 
gréckej tragédie, a tým aj zavŕšiteľa obdobia, v ktorom ži-
vot Grékov ešte prekypoval bujnosťou zdravia. Po roku 
1873 a zreteľne od roku 1876 sa Nietzscheho postoj k Sok-
ratovi menil, ruka v ruke ako sa menilo aj jeho filozofické 
myslenie. V optike svojej tzv. pozitívnej filozofie, v ktorej 
sa už oslobodil od moci každej možnej metafyziky a mys-
lenia v protikladoch, je jeho postoj k Sokratovi citlivejší. 
Na Sokratovi ho viac zaujíma jeho osoba, mnohoraké 
a často rozporuplné obrazy mudrca života, aby sa pomo-
cou nich dopracoval k problému Sokrata, k pôvodu jeho fi-
lozofovania, resp. k pochopeniu obrazu Sokrata ako nám 
ho zanechal Platon. Na sklonku svojho tvorivého života 
(Súmrak modiel) napokon predstaví hĺbku Sokratovej múd-
rosti: vedľa dekadencie jeho života, z ktorého sa chcel 
uzdraviť a dúfal, že únikom do duchovného života to aj do-
káže, označí ho aj ako zlomyseľníka a potkaniara Atén,2 člo-
veka mimoriadnej schopnosti očariť ostatných ľudí a bez-
precedentne si ich získať.3 Preto Nietzsche neváha Sokrata 
označiť tiež za veľkého erotika.      

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Socrates und die Tragoedie. In: Nietzsche, F.: Sämtliche 

Werke. Kritische Studienausgabe. (KSA) Bd. 15. (Hrsg.): 
Colli, G. – Montinari, M., München – Berlin – New York: dtv + Walter de 

Gruyter 1980, s. 533–549. Následne len KSA a číslo príslušného zväzku; 
NIETZSCHE, F.: Zrod tragédie z ducha hudby. Prel. O. Bakoš. Bratislava: 
NDC 1998. 

2 NIETZSCHE, F.: Radostná věda. Prel. V. Koubová. Praha: Aurora 2001, 
s. 183.  

3 Potkaniar (zastarane krysár) je známa nemecká povesť či rozprávka 
(resp. jej hlavná postava) o neznámom mužovi, ktorý hraním na píšťale 
odlákal a potom utopil všetky potkany z mesta, ale pretože za to nedo-
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1 NIETZSCHE, F.: Soumrak model. Prel. A. Breska. Olomouc: Votobia 1995, 

s. 62. 
2 NIETZSCHE, F.: Mimo dobro a zlo, s. 8. 

93 

8. Nietzscheho Sokrates 
 

Nietzsche sa hľadaniu miesta a úlohy Sokrata v gréckej fi-
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1 NIETZSCHE, F.: Socrates und die Tragoedie. In: Nietzsche, F.: Sämtliche 

Werke. Kritische Studienausgabe. (KSA) Bd. 15. (Hrsg.): 
Colli, G. – Montinari, M., München – Berlin – New York: dtv + Walter de 

Gruyter 1980, s. 533–549. Následne len KSA a číslo príslušného zväzku; 
NIETZSCHE, F.: Zrod tragédie z ducha hudby. Prel. O. Bakoš. Bratislava: 
NDC 1998. 

2 NIETZSCHE, F.: Radostná věda. Prel. V. Koubová. Praha: Aurora 2001, 
s. 183.  

3 Potkaniar (zastarane krysár) je známa nemecká povesť či rozprávka 
(resp. jej hlavná postava) o neznámom mužovi, ktorý hraním na píšťale 
odlákal a potom utopil všetky potkany z mesta, ale pretože za to nedo-
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Skôr, ako prejdem k Nietzscheho interpretáciám Sok-
rata od jeho knižnej prvotiny až po práce z roku 1888, je 
namieste predstaviť metódu, ktorou by bolo možné všetky 
Nietzscheho obrazy Sokrata pretlmočiť ako kusy jeho 
osoby, ako to, čo bolo na Sokratovi nevyvrátiteľné, živé, čo 
nie je možné zahubiť.1 Predovšetkým nie rozporuplnosť 
osoby Sokrata, ktorú Nietzsche predvedie, prirodzene, v 
rozporuplných hodnoteniach. Takouto metódou, umož-
ňujúcou pohyb medzi vysokým a nízkym hodnotením 
(aby sa napokon preukázalo, že obe krajnosti sú krajnos-
ťami toho istého fenoménu, totiž života) je pre Nietz-
scheho, zdá sa, pátos dištancie.2 Nietzscheho základným 
východiskom k Sokratovi je odstup od nárokov poznania 
života, od nárokov korigovať život rozumom, lebo život 
nemá slúžiť poznaniu, ale naopak, poznanie má slúžiť ži-
votu. Dištancia od nárokov poznania Nietzschemu po-
slúži k tomu, aby sa mu odkryla aj iná krajina života, bo-
hatá rôznosť životných situácií a v nich zakomponovaná 
hlboká rozporuplnosť.  

K životu jedno jeho hľadisko nepostačuje, ba čo viac, 
hľadisko rozumu, hľadisko rozumného života môže byť, 

                                                 
stal od obyvateľov mesta sľúbenú odmenu, pomstil sa tak, že rovna-
kým spôsobom odlákal z mesta aj takmer všetky deti, ktoré potom už 
nikto viac nevidel. Potkaniar (krysár) je teda človek, ktorý dokáže pre-
svedčiť ľudí, aby ho slepo nasledovali „podľa toho, ako píska“. Pôvodne 
išlo o povesť Potkaniar z Hamelnu (nem. Rattenfänger von Hameln), ktorá 
sa vzťahuje na udalosť v meste Hamaln, kde sa v roku 1284 záhadne 
navždy stratilo 130 detí. Príbeh sa neskôr v rôznych obmenách vysky-
tuje aj v iných nemeckých, francúzskych atď. mestách. Príbeh je aj pred-
metom početných umeleckých spracovaní, najslávnejšia verzia je od 
bratov Grimmovcov (Zdroj: http://sk.wikipedia.org./wiki/Potkaniar-
_(legenda). Cit. 2. 7. 2014).  

1 NIETZSCHE, F.: Filosofie v tragickém odbobí Řeků. Prel. J. Březina, J. Ho-
rák. Olomouc: Votobia 1994, s. 7. 

2 NIETZSCHE, F.: Duševní aristokratismus. Prel. V. Tichý. Olomouc: Voto-
bia 1993, s. 94. 
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ak sa absolutizuje, nebezpečné a nihilistické. Nietzscheho 
pátos dištancie mal teda poslúžiť k tomu, že v hodnotení 
danej, konkrétnej situácie a tiež v hodnotení Sokrata v da-
nom, konkrétnom kontexte je potrebný odstup, umenie 
tvorby primeranej formy dištancie, nezaujatého hodnote-
nia, a v tomto hodnotení aj potvrdenie práva pre iné hod-
noty života ako sú hodnoty vymedzené rozumom. Za ta-
kéto formy si Nietzsche volí napríklad umelecké hľadisko 
na teoretické poznanie, fyziologické hľadisko na úlohu 
umenia a pod. Striedanie hľadísk mu nemá byť hrou pro-
tikladov, ktorá vedie k relativizovaniu života, ale má byť 
samotnou demonštráciou toho, ako sa život, vrátane ľud-
ského, v danej situácii tvorí.  

Pátos dištancie má byť teda metódou umenia tvorby ži-
vota, metódou bez jej teoretickej definície, metódou nejed-
noznačnou, v neustále inej podobe, pretože sa viaže vždy 
na  konkrétnu situáciu. Prirodzene, Nietzscheho situácia 
v roku 1872 alebo v roku 1876, či v osemdesiatych rokoch 
bola iná, a tomu zodpovedali aj farby a tiene takých alebo 
onakých obrazov Sokrata. Nietzscheho interpretácie Sok-
rata nemôžeme chápať ako cielené skladanie mozaiky jed-
ného úplného obrazu. Skôr bude primeranejšie ich vidieť 
ako jednotlivé obrazy v galérii, kde sa osobitne pri kaž-
dom zvlášť zastavíme, premýšľame, aby sme napokon 
v tichu samoty, mlčky, nechali zaznieť súzvuk ich dishar-
mónie, ich často zlomyseľne a takmer bezohľadne zobra-
zenej kritiky Sokrata, ako aj jeho vysokého ocenenia.           

 
8. 1. Sokrates ako fenomén filozofického života 

 
Nietzsche všetky obrazy Sokrata, vytvorené v práci Zrode-
nie tragédie z ducha hudby čiernymi farbami – až na jeden1 – 
                                                 
1 Ide o Sokrata z Platonovho dialógu Faidon. Obraz opakovaného sna: 

„Sokrates, zaoberaj sa múzickým umením a v ňom tvor!“ (PLATON: 
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využil z pohnútok zdôvodniť Sokratovu úlohu pri zániku 
tragického obdobia Grékov. Sokrates, ako fenomén filozo-
fického života, jeho omamná sila, ktorá na Grékov silno 
zapôsobila a dokázala urobiť v gréckej filozofii a kultúre 
veľký zlom, mladému Nietzschemu zostal ešte veľkým ta-
jomstvom. Nietzsche totiž dobre vedel, že originál Sokrata 
nepoznáme, a že Sokrates, ktorého predstavil Platon vo 
svojich dialógoch, je len obraz Platonovho Sokrata. Ako do-
kazujú Nietzscheho ďalšie práce, jeho postoj k Sokratovi 
sa prehlboval až do tej podoby, aby v ňom našiel Sokrata 
živého, nejednoznačného, mnohostranného, tajuplného, 
tak nízkeho ako aj vznešeného, svojho milujúceho proti-
vníka a vlastný predobraz. Nietzsche v lete roku 1875, a to 
bol pre Sokrata kompliment, napísal, „len si to priznajme, 
stojí mi tak blízko, že s ním takmer vždy vediem zápas“.1  

Do akej miery bol, resp. mohol byť Sokrates (ako mu-
drc života) predobrazom umeleckého živlu života v dio-
nýzovskom razení? Sokrates apolónske umenie odmietol 
(transfiguroval ho do umenia pojmov), no pre Nietz-
scheho vyvstála otázka, či Sokrates v sebe neskrýval, resp. 
dobrými dôvodmi neustále nepotlačoval ono dionýzovské, 
a práve týmito dôvodmi si zvolil život neustále pýtajú-
ceho sa, ustavične hľadajúceho človeka, slovom, človeka 
vedy. Už mladý Nietzsche vedel, že moderná veda sa blíži 
k svojim hraniciam, že sama si zahryzne do svojho chvosta 
a za vlastnými pravdami nenájde nič iné, ako ilúzie 
a omyly, a tým aj dôvod pre návrat k umeniu života 
a k tragickému poznaniu.2 Dôjdeme tak, Nietzsche si položí  
                                                 

Faidon. In: Platon: Dialógy I., Prel. J. Špaňár. Bratislava: Tatran 1990, s. 
731) mal evokovať pochybnosti Sokrata o tom, či dialektické umenie je 
to najvznešenejšie z umení, teda, že sám je vo svojej podstate umelcom. 
Nietzsche obraz opakovaného sna pretlmočil: „Sokrates, venuj sa 
hudbe!“ (NIETZSCHE, F.: Zrod tragédie z ducha hudby, s. 68).  

1 NIETZSCHE, F.: KSA 8, s. 97. 
2 NIETZSCHE, F.: Zrod tragédie z ducha hudby, s. 68.  
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otázku, k novému Sokratovi, ktorý sa venuje hudbe? Nevi-
del za víziou nového Sokrata práve sám seba? Veď aj ta-
kýto obraz Sokrata je iba obrazom iných, ktorí vytvárajú 
vlastné projekcie a vkladajú ich do Sokrata, tak ako to uro-
bil Platon a Xenofón v  dvoch celkom odlišných obrazoch. 
Keď Nietzsche kritizoval Sokrata, resp. za obrazmi Sok-
rata, vytvorenými Platonom, videl to, čo chcel vidieť, ne-
kritizoval veľkých nepriateľov aj v sebe samom?    

Dnes už tušíme, že za Nietzscheho víziou nového Sok-
rata sa skrýval, vedľa bystrého oka, aj jeho mladícky zápal 
a nekritické nadšenie z neodvolateľnej potreby renesancie 
tragického mýtu, a to v podobe tragického poznania. Prí-
chuť tohto nadšenia nesie aj Nietzscheho obraz Sokrata 
ako najvznešenejšieho nepriateľa tragického umenia1, 
a v tomto obraze aj predobraz Nietzscheho najvznešenej-
šieho nepriateľstva voči Sokratovi. Nietzsche toto najvzne-
šenejšie nepriateľstvo k veľkému Sokratovi načrtol už vo 
svojej prvotine. Sformuloval v nej, aspoň v hrubých obry-
soch, vnútorné zdroje zrodu Sokrata a tiež (pre samotného 
Nietzscheho) riešenie dionýzovského (umelecky tvorené 
inštinkty)2 a sokratovského (prísna logika, v ktorej vládol 

                                                 
1 Tamže, s. 69. 
2 Sokrates nemal vzťah k umeniu a zrejme ani nemohol vytušiť a ani pri-

pustiť, že grécka kultúra je založená na umeleckom fenoméne. Sokrates 
bol zamestnaný niečím iným – predovšetkým sebou samým. To, že v So-
kratovi bolo predsa len niečo umelecké, vypovedal Sokratov jeden opa-
kovaný sen, ktorý mu hovoril to isté: „Sokrates, venuj sa hudbe!“ (NIE-
TZSCHE, F.: Zrod tragédie z ducha hudby, s. 65). Sokrates sa utešoval, že 
filozofia je najvyšším umením a podľa Nietzscheho si hudbu vysvetľo-
val iba ako obyčajnú, technickú zručnosť. Predsa sa vo väzení pokúšal 
zveršovať niektoré ezopské bájky, aby vyhovel snu podobne ako 
svojmu daimoniónu. Umeleckému inštinktu teda neporozumel a podľa 
Nietzscheho to bolo iba znakom Sokratovho znepokojenia nad hranicami 
logiky (Tamže). Sokrates sa preto musel pýtať sám seba, či neexistuje 
ešte iná ríša múdrosti, ako je tá, ktorú utkáva logik. Sokratovo viem, že 
nič neviem má mnoho kontextov a ukrýva v sebe aj možnosť umenia, 
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1 Tamže, s. 69. 
2 Sokrates nemal vzťah k umeniu a zrejme ani nemohol vytušiť a ani pri-

pustiť, že grécka kultúra je založená na umeleckom fenoméne. Sokrates 
bol zamestnaný niečím iným – predovšetkým sebou samým. To, že v So-
kratovi bolo predsa len niečo umelecké, vypovedal Sokratov jeden opa-
kovaný sen, ktorý mu hovoril to isté: „Sokrates, venuj sa hudbe!“ (NIE-
TZSCHE, F.: Zrod tragédie z ducha hudby, s. 65). Sokrates sa utešoval, že 
filozofia je najvyšším umením a podľa Nietzscheho si hudbu vysvetľo-
val iba ako obyčajnú, technickú zručnosť. Predsa sa vo väzení pokúšal 
zveršovať niektoré ezopské bájky, aby vyhovel snu podobne ako 
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iba jeden inštinkt, inštinkt teoretického poznania) proti-
kladu, a to v novej forme tragického poznania. Ako sa uká-
zalo v jeho ďalších prácach, v hľadaní tejto novej formy 
poznania dlho tápal aj on sám.  

Až v poslednej fáze svojho tvorivého myslenia mohol 
povedať, že tragickým poznaním nebude duplicita dioný-
zovského a sokratovského, ale nový tragický cit, nový ži-
votný pocit, ktorý spojí výlučne s fenoménom dionýzov-
ského. Mal to byť cit pre úplnú a bezpodmienečnú afirmá-
ciu života, „dokonca i v jeho najneobvyklejších a najtvrd-
ších problémoch, vôľa k životu, radujúca sa v obetovaní 
svojich najvyšších typov z vlastnej nevyčerpateľnosti...“.1 
Až dionýzovský cit a duch, nové hľadisko života – Nietz-
sche tým myslel tragický cit pre večný návrat toho istého 
v ne-jednote s vôľou k moci  – si vytvorí aj vlastný spôsob 
myslenia, oslobodený od (morálneho) myslenia v proti-
kladoch. Nie náhodou sa v práci Súmrak modiel vráti k svo-
jej prvotine, k prvému pokusu prehodnotenia všetkých 
hodnôt. No v jeho prvotine chýbalo to podstatné, čo uvie-
dol až v predslove jej druhého vydania v roku 1886, totiž 
že na živého Sokrata, na jeho znovuzrodenie nepostačuje 

                                                 
ktoré je doplnkom teoretickej vedy. Problém Sokrata teda podľa Nie-
tzscheho tkvel v jeho fyziológii, v type, ktorý zodpovedal vtedajším 
Aténam a ich ochabujúcemu vznešenému inštinktu. Sokratova múdrosť 
v obrate poznania človeka – čo Nietzsche ocenil – spočívala v poznaní 
seba samého, a nie človeka vôbec. Aj v tomto prípade si Nietzsche potvr-
dil, že filozofia, resp. dejiny filozofie sú nechcenými memoármi ich auto-
rov. Sokratova skúsenosť tak priviedla Nietzscheho k otázke, či medzi 
umením gréckej tragédie a teoretickým sokratovstvom existoval nevy-
hnutne vzťah protikladov, alebo či v samom Sokratovi bolo niečo vnú-
torne protirečivé, a práve to tento vzťah vyvolalo. Ak Nietzsche uznal, 
že Sokrates bol svojou filozofiou novátorom, musel tiež dodať, že 
v tomto novátorstve bola zakuklená istá patológia, útek, resp. obrana, 
irónia. 

1 NIETZSCHE, F.: Soumrak model, s. 184.  
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umelecké hľadisko, lebo nad ním stojí ešte hľadisko ži-
vota, a to v podobe stupňujúceho sa života alebo života 
úpadku. V čom spočívala Sokratova irónia? Vari táto chyt-
rácka úskočnosť, a to aj vo veci morálky, bola jeho veľkým 
tajomstvom?1     

Aby sa Nietzsche dopracoval k svojmu poňatiu dioný-
zovského v tej podobe, ako ju predstavil v práci Súmrak 
modiel, musel, a tak to aj robil, ešte dlho s veľkým Sokra-
tom zápasiť, lebo práve on bol pre Nietzscheho „vrcho-
lom“2 všetkého, čo sa udialo v starom Grécku. To len do-
kazuje, že Sokrates, podobne ako Platon, zohrali v genéze 
Nietzscheho filozofického myslenia nielen významnú 
a zdá sa, že aj rozhodujúcu úlohu práve tým, že predsta-
vovali preň nielen obrazy, osvojené tradíciou, ale niečo 
viac, predstavovali preň predovšetkým Sfingu – hádanku. 
Prečo hádanku?  

Nietzsche už v prednáške O Homérovej osobnosti (v 
českom preklade Homér a klasická filológia)3 prednesenej pri 
svojom menovaní za mimoriadneho profesora klasickej fi-
lológie na Bazilejskej univerzite načrtol problém –  ktorý 
sa usiloval zdôvodniť vo svojej prvotine a formuloval ho 
aj v úvodných paragrafoch práce Filozofia v tragickom ob-
dobí Grékov – osoby génia a toho, čo z nej dokáže urobiť 
tradícia. Na príklade Homéra tvrdí, že tradícia zo živej 
mnohoznačnej osoby obyčajne vyberie iba to podstatné. 
Lenže tým podstatným je pojem, prázdna šupina osoby. 
Potom pri skúmaní dávneho génia sa vytráca osobnosť 
a postupne sa stáva prázdnym menom. Otázka nakoniec 
– a to aj v prípade Sokrata – znela: „Stal sa tak z osoby pojem, 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Zrod tragédie z ducha hudby, s. 18. 
2 KAUFMANN, W.: Philosopher, Psychologist, Antichrist. New York: Vin-

tage Book edition 1968, s. 467.                 
3 NIETZSCHE, F.: Homérovo soupeření. In: Nietzsche, F.: My filologové. 

Prel. P. Kitzler a P. Kouba. Praha: Oikúmené 2005, s. 47–54.  
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alebo sa z pojmu stala osoba?“. Nietzsche k nej dodá: „To je 
vlastná »homérska otázka«, onen základný problém osob-
nosti.“1  A to, že táto otázka sa vzťahuje aj na Sokrata, nie 
je potrebné podrobnejšie preukazovať. Sokrates, ako je to 
známe, vlastnú filozofiu nenapísal. Čo zo Sokrata zostalo, 
boli záznamy jeho súčasníkov, Platona a Xenofona, a aj tie 
predstavujú odlišné hodnotenia. Nietzsche sa pri svojom 
skúmaní osoby Sokrata opiera najmä o Platonove dialógy, 
no musíme mať na zreteli, že Sokrata v nich predstavil iba 
ako vlastné obrazy Sokrata. Nietzsche teda obrazom Sok-
rata, a ešte podfarbených tvorbou dialógu, dôverovať ne-
mohol. V otázke, či za Platonovým Sokratom stála jeho 
osobnosť, alebo iba Platonove projekcie Sokrata, Nietzsche 
jasne potvrdil, že Sokrates, ktorého máme dnes v rukách, 
je zdeformovaný, a to aj obrazmi platonskej  tradície. Zo 
Sokrata je dnes pojem, šedý, rastrovaný obraz, z ktorého sa 
vytratila osobnosť. 

Ako si Nietzsche predstavoval oživiť osobu z toho, čo 
zaznamenala tradícia, formuluje už v prvom predslove 
práce Filozofia v tragickom období Grékov, v ktorom vyzdvi-
hol myšlienku, že kde nemáme spoľahlivé pramene, je 
možné zo zlomkov zachytených tradíciou urobiť iba to, že 
sa budeme pokúšať hľadať kus ich osobnosti, lebo iba to 
z nich je nevyvrátiteľné.2 Nietzsche onú základnú črtu 
Sokratovej osobnosti, zdá sa, hľadá v téze, že znakom pra-
vého filozofa je ísť vlastnou cestou, a to preto, aby sme ne-
zamenili samých seba.3 Povedané do dôsledku: Ísť vlastnou 
cestou znamená ísť za tým, čo neustále musíme milovať, t. 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: My filologové, Prel. P. Kitzler a P. Kouba. Praha: Oi-

kúmené 2005, s. 14. 
2 NIETZSCHE, F.: Filosofie v tragickém období Řeků, s. 7. 
3 NIETZSCHE, F.: Radostná věda, s. 233. 

 101  

j. veľkého človeka.1 V  Nietzscheho očiach takýmto veľ-
kým človekom bol aj Sokrates, vytesaný z jediného ka-
menného bloku,2 čistý, vznešený charakter. Vidíme, že 
toto ohodnotenie Sokrata zo spisu Filozofia v tragickom ob-
dobí Grékov akosi protirečí hodnoteniu Sokrata z Nietz-
scheho knižnej prvotiny, kde Sokrata viní za zánik nád-
herného obdobia života Grékov. Ako tomu rozumieť?  

Austrálsky filozof P. Patton, v rozhovore pre slovenský 
časopis Kritika & Kontext uviedol, „že vznešené typy (sa, 
dopl. Š. J.) vymedzujú prostredníctvom moci, ktorú majú 
nad sebou, nie moci, ktorú majú nad inými.“3 Vznešený 
typ filozofa teda robí všetko preto, aby mal moc nad se-
bou, a ak takáto osoba pomáha ostatným, tak nie zo súcitu, 
ale z nadbytku moci nad sebou, z veľkodušnosti. Vzne-
šený typ – tu si poslúžim americkým filozofom L. P. Thei-
lem – žije a premýšľa vždy vzhľadom na pohnútky vlast-
nej duše, „... všetko, čo Nietzsche tvrdí o vonkajších, svet-
ských pohnútkach, je odrazom  jeho nádejí a obáv týkajú-
cich sa jeho vlastnej vnútornej konštitúcie.“4 Sú to síce 
Nietzscheho myšlienky z nedokončenej práce Vôľa k moci, 
ale, ako sa domnievam, môžu do istej miery ozrejmiť vyš-
šie uvedený Nietzscheho ambivalentný postoj k Sokra-
tovi, prezentovaný v jeho dvoch raných prácach. Nako-
niec myšlienky oboch citovaných autorov potvrdí aj 
Nietzsche. „Každá filozofia je filozofiou popredia... Každá 
filozofia tiež skrýva filozofiu; každé mienenie je tiež 
skrýšou, každé slovo tiež maskou.“5 V tomto zmysle, ak 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Filosofie v tragickém období Řeků, s. 8. 
2 Tamže, s. 13. 
3 PATTON, P.: Vzťah filozofov k Nietzschemu dnes. In: Kritika & Kontext 

č. 35, XII. Roč., 2007, s. 22. 
4 THEILE, L. P.: Vzťah filozofov k Nietzschemu dnes, s. 34. 
5 NIETZSCHE, F.: Mimo dobro a zlo. Prel. V. Koubová. Praha: Aurora 1998, 

s. 185. 
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Nietzsche označí Sokrata za čistý charakter, je potrebné vi-
dieť to, že nepíšuci Sokrates bol ozajstným filozofom ži-
vota, lebo medzi jeho charakterom a myslením rozdiel ne-
bol. Sokrates bol vznešený tým, že jeho pohnútky filozo-
fovať spočívali v ňom samom, v skrytosti jeho duše, ako aj 
v úsilí získať nad sebou moc. Inou vecou je verejný Sokrates 
a predovšetkým to, ako jeho skrytosť pochopili Aténčania, 
resp. jeho žiaci alebo celá platonská tradícia.  

Nietzschemu prekáža viac sokratovstvo ako Sokrates. 
Podľa Nietzscheho Sokrates vo svojom vnútri, v hlbinách 
svojej duše, tragickým byť musel – ak pripustíme, že jeho 
daimonión nebol božským hlasom, Sokrates ho počúval 
iba vtedy, keď rozum už nenachádzal svoje dôvody –, lebo 
pohnútky Sokratovej filozofie vyrástli zo starostlivosti 
o seba, o svoju dušu, v ktorej vládol spor a zápas medzi 
daimonióm (novonarodeným inštinktom) a rozumom. Ví-
ťazom tohto sporu sa stalo umenie dialektiky, účinná zbraň 
rozumu, ktorý vie, že nevie. V každom prípade táto veta na 
vznešených Aténčanov zapôsobila – a jej čaro spočívalo 
zvlášť v tom, že je (navonok) kontradiktorická, ale 
z vnútra je tragickým fenoménom duše. Inou vecou je sok-
ratizmus, fenomén pochopenia Sokrata. Teda grécku tra-
gédiu, tušíme, nezahubil Sokrates, ale sokratizmus.      

Ako je známe, Nietzsche svoj pohľad na postavu 
a myslenie Sokrata, sformulovaný v práci Zrodenie tragédie 
z ducha hudby, podrobí kritike, napísanej v roku 1886 ako 
predslov k jej druhému vydaniu. V ňom už uznáva, že 
problém tragického mýtu, tragického pocitu života nie je 
ľahké uhádnuť,1 pričom tentoraz sa rozhodne na pred-
metný problém nazrieť cez otázku, či grécka tragédia bola 
výrazom pesimizmu úpadku unavených inštinktov a jej zá-

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Zrod tragédie z ducha hudby, s. 17. 
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nik iba odrazom tohto úpadku, alebo iným druhom pesi-
mizmu, pesimizmu zdravia, nadbytku zdravia, z ktorého 
sa grécka tragédia zrodila. Nietzsche sa v roku 1886 usi-
luje tragický pesimizmus Grékov uchopiť nie inak ako svo-
jou idiosynkráziou dvojznačnosti.1 Existuje, položil si 
Nietzsche otázku, aj iný druh pesimizmu, ako pesimizmus 
úpadku? „Existuje pesimizmus sily“,2 ktorý vedie ku vše-
tkému problematickému, hrozivému, desivému? Ak áno, 
potom tento druh pesimizmu  pramení z nadbytku, z pl-
nosti zdravia – všetko pretvárať, pripravovať cestu pre 
nové.  S tým je podľa Nietzscheho spojené utrpenie, po-
dobné rodičke, ale aj veľká radosť. Symptómom pesi-
mizmu aktívnej sily (nie je skepsa a rezignácia) je neistota, 
strach. Je to nepriateľ, pred ktorým má človek skloniť 
hlavu, alebo je to dôstojný nepriateľ, aby si na ňom ľudská 
statočnosť vyskúšala silu? Nietzsche na to odpovie – po-
dobne to uviedol v práci Genealógia morálky – v tom 
zmysle, že existuje iba jedna, aktívna sila života (jedna 
kvalita), ale v pluráli, rozdelená na množstvo jej kvantita-
tívnych stavov, ktoré navzájom bojujú, no tento zápas trvá 
večne, bez možnosti konečného, trvalého víťaza.3 Každá 
aktívna sila – aby sa presadila – si vyhľadáva k svojmu 
stupňovaniu protivníka, ktorého núti už len k reagovaniu. 

                                                 
1 Vo svojej nedokončenej práci Vôľa k moci obe formy pesimizmu nazval 

dvoma formami nihilizmu, nihilizmus síl úpadku a nihilizmus rastúcej 
sily, z čoho sa má ukázať aj koreň tvorby a potreby prehodnocovania 
všetkých hodnôt. Pozri NIETZSCHE, F.: Vôľa k moci ako poznanie. Prel. 
T. Münz. Bratislava: Kalligram 2014, s. 81.    

2 NIETZSCHE, F.: Zrod tragédie z ducha hudby, s. 17. 
3 Ide tu zjavne o Herakleitov motív. Pozri NIETZCHE, F.: Filosofie v tra-

gickém období Řeků, s. 32–33. Deleuze onen Herakleitov boj protikladov bez 
začiatku a konca doviedol, v interpretácii Nietzscheho genealogickej me-
tódy, do podoby hodnoty počiatku a počiatku hodnôt. DELEUZE, G.: Nie-
tzsche a filosofie. Prel. Č. Pelikán, J. Fulka. Praha: Herrmann & synové 
2004, s. 9.     
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V aktívnej sile teda pôsobia i jej reaktívne sily a ich spo-
ločná história. Je to tak aj prípade otázky pesimizmu. 
V tejto optike bolo pre Nietzscheho dôležité preskúmať, či 
teoretický optimizmus, spojený s menom Sokrata, mal byť 
reaktívnou odozvou na tragický pesimizmus v samotnom 
Sokratovi, alebo len reaktívnou odozvou jeho súčasníkov 
na múdrosť Sokrata. Aj v tomto Nietzscheho odpoveď 
bola odpoveďou obdivu Sokrata. Vedeckosť, teoretický 
optimizmus bol síce únikom Aténčanov pred pesimiz-
mom zvŕhajúcich sa inštinktov, no Nietzsche za teoretic-
kým optimizmom videl len chytrácku lesť Sokrata, jeho 
iróniu a dištanciu, dovedenú do krajnosti: iróniu namie-
renú aj proti sebe, a teda aj voči vede, lebo nevie, čo vedel 
on, totiž, že poznanie slúži životu, a nie život poznaniu. 
Nietzsche si pri tom položí otázku: Vari toto bolo Sokrato-
vým tajomstvom? Zaiste, tak ako Sokrates, aj Nietzsche je 
filozofom života, a v tomto zmysle je pochopiteľné, že 
Nietzsche za chytráckou ľsťou vidí veľkosť Sokrata, ale aj 
sám seba, tak nenávideného protivníka, ako aj milujúceho 
nepriateľa. 

Mohol Sokrates uviesť, položí si Nietzsche otázku, dos-
tatočné dôvody pre svoje konanie, pre svoj morálny in-
štinkt? Nie! Sokrates musel v tichosti najhlbšej komnaty 
svojej duše uznať, že vlastným morálnym citom zmrav-
ňuje nielen rozum, ale aj inštinkty. Musel uznať právo na 
život aj inštinktom, no dostatočný dôvod k tomu nenašiel. 
Sokrates sa musel v tichosti vysmiať aj sám sebe,1 a túto 
svoju falošnosť utajiť, teda utajiť neprávo morálneho citu 
tyranizovať inštinkty. To mala byť ona chytrácka úskoč-
nosť, podvod, na ktorom založil umenie dialektiky a tyra-
nie života morálnym rozumom. Podľa Nietzscheho Sokra-
tova nepoctivosť k sebe (svoju chytrácku lesť tajil až do 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Mimo dobro a zlo, s. 87. 
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krajnosti, a v tomto klamal sám seba) predstavovala hra-
nicu jeho reflexívneho rozumu, ktorú už nedokázal pre-
kročiť. Slovom, Sokratov morálny rozum nedokázal po-
rozumieť, že jeho daimonión je niečo iracionálne, inštin-
ktívne a že toto iracionálne tvorí základ a predpoklad mo-
rálneho rozumu.   

Ďalším hľadiskom, ponúkajúcim náhľad aj iných čŕt 
Sokratovej osoby a predpokladov v kontexte utvárania 
jeho spôsobu filozofovania, predstavuje Nietzscheho hľa-
disko utvárania umeleckého citu v živote starých Grékov, 
a to od čias Homéra. Nietzschemu neuniklo, že kreovanie 
tragického mýtu sa odohralo na pôde umenia, čím sa malo 
ozrejmiť, že Gréci tradíciou vytvorené mravy, celú oblasť 
sociálneho správania, vnímali, prinajmenšom od 9. storo-
čia p. n. l., ako maškarádu bohov a ľudí, teda ako svet 
krásneho zdania, umelecky. Umelecké cítenie (hodnote-
nie) mravov prerástlo do morálneho citu, kreovaného ro-
zumom až v 5. storočí p. n. l., a to v podobe, resp. cez 
jej prototyp – Sokrata. Takýto pohyb (genéza) životného 
pocitu je pre Nietzscheho dostatočným potvrdením toho, 
že morálny cit, zmysel pre vyššie dobro, nie je niečo raz a 
navždy dané, nemenné. Naopak, je iba jedným z výhonkov 
histórie človeka. Ak raz vznikol, musí aj raz zaniknúť. Člo-
veku nemôže slúžiť ako večná modla.1 Nietzscheho podo-
zrenie, že morálny cit – ak sa preukáže ako cit chorý, cit 
z núdze a obrany pred pesimizmom, slovom, cit, ktorý má 
neproblematicky a tvrdošijne slúžiť ako prvá či posledná 

                                                 
1 Tradičné interpretácie, viažuce sa na odkaz troch veľkých filozofov vr-

cholného obdobia gréckej filozofie, len potvrdzujú tento dogmatizmus 
– vieru v esenciálny postulát, že človek nájde svoje šťastie a zmysel 
v humanizme založenom na poľudšťovaní človeka morálnym citom 
pre všeobecné dobro a spravodlivosť. Dnes je zrejmé, že pre človeka už 
žiadne osvietenské apely, žiadne spoločnosťou dedikované musíš, nep-
latia. 
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príčina každého účinku – nemá právo na život. Malo to po-
tvrdiť to, čo Nietzsche pozoroval na nemeckej vzdelanosti 
a kultúre 19. storočia, že morálny cit koncom novoveku 
nielen ochaboval, ale sa vo svojej podstate už ukazoval  ni-
hilistickým, lebo vyrástol na pôde otrockej morálky. 

Nietzsche ani v tejto podobe kritiky Sokrata neprestal 
vidieť jeho veľkosť a dodajme – spriaznenosť. Sokrates bol 
totiž filozofom života, a nie vedenia. A ako to súvisí s mo-
rálkou? Otázka morálneho výkladu sveta, ktorá našla svoj 
výraz až vo filozofii Platona, nemá nič spoločné s morál-
nym konaním, ktoré sa viaže vždy na konkrétnu situáciu. 
Nietzschemu na Sokratovi neuniklo, že jeho morálny cit 
a neustále pýtajúci sa rozum, sa viaže na morálne konanie 
v konkrétnej životnej situácii. Sokrates, ako je známe, sa 
neustále bránil absolútnemu vedeniu dobra, lebo vedel 
(ako filozof života), že dobro má v každej situácii inú po-
dobu, ba čo viac, že cit pre také a také konanie v danej si-
tuácii nie je ani tak vecou poznania situácie, ako vecou po-
znania seba samého: poznávanie situácie kladením otázok 
malo poslúžiť iba ako obrat k poznávaniu seba samého, 
k starostlivosti o seba, k dištancii od každej mienky, k diš-
tancii od absolutizovania tej a tej mienky, bez sofistiky spo-
chybňujúcej nárok, že pravda a dobro jestvuje osebe.       

Nietzsche Sokratovu veľkosť neprehliadol ani v tej po-
dobe, že vynašiel nový druh agonálneho súperenia – dia-
lektiku.1 Nietzsche na Grékoch ono súperenie obdivuje, ba 
považuje ho za jednu zo základných čŕt dynamiky gréckej 
kultúry. No aj v tomto ocenení Sokrata neprehliadne, že 
Sokrates svojou iróniou a úskočnosťou dialektiku zneužil 
v prospech slabých, k ich obrane a napokon k víťazstvu 
otrockej morálky nad morálkou aristokracie. V súvislosti 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Soumrak model, s. 25–26. 
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s úlohou dialektiky je potrebné povedať, čo pre Nietz-
scheho morálka vznešených znamenala, a v čom podstat-
nom sa od nej líšila morálka otrocká. Morálka vznešených, 
to, čo jej podľa Nietzscheho Sokrates vyčítal, bola len in-
štinktívna, bez dôvodov rozumom ju dokazovať. Morálka 
vznešených spočívala na chcem, na tvarovaní a tvorbe ži-
vota, teda mala to byť morálka tých, čo život milujú. Nao-
pak, otrocká morálka mala byť voči vznešenej reaktívna, 
reagujúca, teda neproduktívna a život nenávidiaca. Taká 
morálka bola sformovaná na musíš. Sokrates sa tohto musíš 
zhostil v tej podobe, že ho obrátil v prospech chcem a záro-
veň Aténčanov, tak aristokratov ako aj plebejcov, vyzýval 
k tomu, že o správnom chcem pre všetkých nech rozhodne 
rozum. Nietzscheho ocenenie dialektiky sa zároveň uká-
zalo aj ako jej zneváženie, lebo tu hrozilo veľké nebezpe-
čenstvo, že odteraz bude nad životom rozhodovať rozum.          

Už z vyššie uvedeného sa ukazuje, že Nietzscheho po-
stoj k Sokratovi je dvojznačný, na prvý pohľad rozporu-
plný. Raz vysoké oceňovanie (osoby) Sokrata, inokedy od-
mietanie jeho filozofického odkazu, tradovaného Platono-
vými dialógmi. Prvé rozporné hodnotenie Sokrata sa uka-
zuje už v kontexte práce Zrodenie tragédie z ducha hudby 
(1872) a nedokončeného spisu Filozofia v tragickom období 
Grékov (1873). V prvej z nich je voči Sokratovi prevažne 
kritický (viní ho za zánik tragického ducha starých Gré-
kov), v druhej zasa Sokrata hodnotí pozitívne a neváha ho 
zaradiť do republiky géniov. V čom oná rozporuplnosť spo-
číva? Nehľadá Nietzsche onen fenomén dvojznačnosti, 
tragického pocitu života, aj v samotnej osobe Sokrata? Ne-
hľadá v Sokratovej hĺbke zápas iracionálnych inštinktov 
a rozumu? Ak je to tak, potom Sokrates bol vo svojom zá-
klade veľkým filozofickým géniom, no ako so svojím gé-
niom naložil, je už otázkou inou.  
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Podľa Nietzscheho Sokrates dal prednosť pred boha-
tosťou života rozumu a pojmom (právo korigovať svet), 
a to mal byť aj dôvod, že si inú podobu dvojznačnosti 
svojho ducha sám znehodnotil. Čo pod výrazom dvojznač-
nosť ducha rozumie Nietzsche, uvedie v autobiografickej 
práci Ecce homo. „Vzhliadať z chorobnej optiky k zdravším 
pojmom a hodnotám a zasa naopak, hľadieť z plnosti ži-
vota a sebaistoty bohatého života k utajenej práci inštinktov 
dekadencie...“1 Za Nietzscheho zdanlivo ambivalentným 
postojom k Sokratovi a jeho filozofii života je potrebné vi-
dieť aj stratégiu prepisu onej všeobecnej, takmer prázdnej 
dvojznačnosti do konkrétnej, zrozumiteľnej reči. Nietzsche 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Ecce homo, s. 95. Prvý priamy pokus o vymedzenie 

svojho chápania dvojznačnosti Nietzsche uviedol v práci Ľudské, príliš 
ľudské a to v § 113 Najslobodnejší spisovateľ. Na príklade spisovateľského 
umenia Laurenca Sterna komponuje umelecký cit, ktorý je zvrchovane 
slobodným. Sterne je veľkým majstrom dvojznačnosti (NIETZSCHE, F.: 
Lidské, příliš lidské II. Prel. V. Koubová. Praha: Oikúmené 2012, s. 50), ale 
v širšom význame, ako jej bežne rozumieme. Užíva sentencie, no záro-
veň je k nim ironický, pričom toto oboje, toto zároveň dokáže zachytiť 
v jedinom hnutí tváre. V správnom čitateľovi takto vyvoláva pocit neis-
toty, odpor k vážnosti ako aj neschopnosť prijímať vec plocho a po-
vrchne. Sterne, o ktorom sa Goethe vyjadril ako o najslobodnejšom spi-
sovateľovi svojho storočia, však Francúzmi nebol pochopený pravde-
podobne preto, že ironizovať niečo, čo sa prezentuje vážne, uráža. Iró-
nia v zmysle dvojznačnosti, ako ju Nietzsche našiel u Sterna, nemá urá-
žať iba povrchnosť ľudí, resp. vážnosť sentencií, nemá oslobodzovať fi-
lozofické oko od príčinného myslenia. Naopak, okrem slobody dištan-
cie od trajektórie jednoznačného myslenia, je iróniou aj k sebe samej. 
Irónia dvojznačnosti vykazuje dvojakú dištanciu, oblasť neistoty, spája-
júcu a zároveň rozdeľujúcu vážne a ploché. Nietzsche problém umelec-
kého stvárnenia dvojznačnosti premýšľa aj v nasledujúcich paragra-
foch. Napríklad v § 132 Velikánom umenia uviedol, že majster dvojznač-
nosti v nadšení pre ňu, spôsobí u mnohých zmrzačenie rozumu. Toto 
vedomie ponižuje (Tamže, s. 57). Človek vychovaný tradíciou, v ktorej 
vládne prísny rozum, takúto formu umenia musí odmietnuť. Avšak jej 
nadšenec (Nietzsche) tentosvoj hrb nesie s rozkošou, s vedomím, že 
rozmnožuje šťastie. 
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umenie pohybovať sa v rámci dvojznačného charakteru fi-
lozofického ducha uskutočňuje umením situačných, 
v konkrétnom kontexte relevantných obratov v hodnotení 
príslušného fenoménu, obratmi perspektív, pátosom diš-
tancie a zvlášť odstupom od všetkého, čo je považované 
za večné alebo trvalé, ba aj odstupom od toho, čo už nie-
kedy napísal. Je nepochybné, že túto stratégiu Nietzsche 
uplatňoval aj pri Sokratovi a Platonovi.  

Prvý krok k interpretáciám dvojznačnosti filozofic-
kého ducha, k zdanlivým paradoxom, k rozporuplným, pro-
tikladným postojom – a to nielen vo vzťahu k Sokratovi – 
Nietzsche predstaví dištanciou od rozumového poznania 
života, nie inak ako z pozície umenia, ktorého tvorba sa 
k fenoménu života približuje oveľa viac. V práci Radostná 
veda (af. 107. Naša posledná vďačnosť k umeniu) uvedie: „– 
Keby sme neprijali za svoje umenie, keby sme nevynašli 
tento druh kultu nepravdivosti, potom by náhľad všeo-
becnej nepravdivosti a klamstva, ktorého sa nám teraz do-
stáva vďaka vede – náhľad bludu a omylu ako podmienky 
poznávajúceho a cítiaceho bytia –, bol celkom neznesi-
teľný. Poctivosť by bola nasledovaná zhnusením a samo-
vraždou. Naša poctivosť má však teraz za protiváhu moc-
nosť, ktorá nám pomáha takým konsekvenciám sa vy-
hnúť: umenie, ako dobrú vôľu ku zdaniu.“1 Vôľa k zdaniu 
oslobodzuje od poznávania niečoho trvalého. Krása zda-
nia, ilúzie, t. j. nepravdivosť, umožňujú človeku dištanciu 
od nároku poznať pravdu, ktorá by stála nad životom, 
a tak človeka od sveta zdania oslobodila.  

Prirodzene, tento spôsob dištancie nebol pre Nietz-
scheho jediným, resp. posledným. Za potrebnú považuje 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Radostná věda, s. 101.  
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aj dištanciu od umenia zdania. Iba tak si poodkryje hľa-
disko bohatosti života,1 a teda aj bohatosť a hierarchiu hľa-
dísk. Ak Nietzsche v práci Zrodenie tragédie z ducha hudby 
viní Sokrata, viní ho práve z nedostatku citu pre umenie 
zdania. To je jedno hľadisko. Sokrates síce v Aténach pre-
hliadol tragický pesimizmus, ktorý pochopil ako praktický 
pesimizmus vyvolaný anarchiou vlastných pudov, resp. 
anarchiou spoločenského úpadku Atén, no vynálezom 
dialektiky, vynálezom lieku k vyliečeniu svojho ducha či 
ducha Atén, potvrdil potrebu neustálej zmeny života, 
a tým potvrdil aj svet zdania (diania). Nietzsche už 
vo svojej knižnej prvotine napísal, že sokratovstvo je tiež 
druhom umenia. Ba čo viac, napíše to v nedokončenej 
práci Vôľa k moci, celá činnosť rozumu, všetka práca pri 
tvorení pojmov a s pojmami je len básnenie, vymýšľanie, 
umelecká práca poznávajúceho pudu.2     

Sokrates bol výnimočným, lebo filozofoval v prospech 
života. Pre Nietzscheho vznikla otázka, či Sokrates pred-
stavoval filozofiu zdravia života. Akou filozofiou má byť 
oná zdravá filozofia, ak pre ňu nejestvuje žiadna pravá kul-
túra, ktorou by sa zdravie života dalo premeriavať? Nietz-
sche nepochybuje, že Sokrates bol novým výhonkom ži-
vota, výnimkou, ale iba ako nemoc života, ktorá k životu 
nevyhnutne patrí, bez ktorej by nebolo možné rozpoznať 
zdravie, zdravý charakter, zdravého ducha. Nietzsche 
v Sokratovi vidí nemoc, dekadenciu a v zápase proti nemu 
zároveň aj stimulans pre seba, potrebný k stupňovaniu ži-
vota, k vydarenejšiemu zdraviu. V tomto kontexte už Sok-
ratov vynález dialektiky, mocného šermiarskeho umenia 
so slovami, priaznivo nevyznel. V práci Ľudské, príliš ľud-
ské napíše: „– Ak sa stane niekto v jednej veci majstrom, 
potom kvôli tomu obyčajne zostane vo väčšine ostatných 
                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Zrod tragédie z ducha hudby, s. 18. 
2 NIETZSCHE, F.: Vôľa k moci ako poznanie, s. 13 a n. 
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vecí úplným babrákom; ľudia však súdia opačne, ako to 
zažil už Sokrates. To je ťažkosť, ktorá znepríjemňuje styk 
s majstrami.“1 Človek, ak zameria svojho ducha iba na 
jedno hľadisko života, nevyhnutne prehliada iné, stráca 
tým mnohosť perspektív bohatého života. To sa stalo 
práve Sokratovi. Sokrates vo svojom umení kladenia otá-
zok vynikal, oslňoval a omámil aténskych mládencov, me-
dzi nimi zvlášť Platona. Práve toto omámenie malo byť 
ťažkosťou pre Platona a celú platonskú tradíciu. 

Nietzsche svoje hľadiská, svoje nájazdy na Sokrata va-
riuje z každej možnej stránky života, ale voľbu hľadísk ne-
prevádza ľubovoľne. Zvolené hľadisko sa malo ukázať 
ako relevantné iba vzhľadom na konkrétnu situáciu, v kto-
rej sa Nietzsche v tú chvíľu nachádzal. A práve tak je po-
trebné vnímať aj zlomok Xantipa z prvého dielu jeho práce 
Ľudské, príliš ľudské, ktorá bola venovaná slobodným du-
chom. Teda, bol Sokrates slobodným duchom? Čo sa 
v ňom také podmanivé skrývalo, že sa stal pre aténsku 
mládež veľkým vzorom a veľkolepým majstrom, čím 
dráždil a znepokojoval starších Aténčanov a čo sa skrý-
valo v jeho žene, Xantipe, ktorá ho vypudila k životu na 
ulici ? V § 443 uvedie: „Xantipa. – Sokrates našiel ženu, akú 
potreboval – ale ani on by ju nebol hľadal, keby ju poznal 
dosť dobre: tak ďaleko by nešiel ani heroizmus tohto slo-
bodného ducha. V skutočnosti ho Xantipa vháňala do jeho 
svojrázneho povolania čím ďalej, premieňajúc mu dom 
a domov v nedomácke a nehostinné obydlie: naučila ho 
žiť na ulici a všade tam, kde mohol tárať a zaháľať, a vy-
chovala tak z neho najväčšieho pouličného dialektika 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Lidské, příliš lidské I. Prel. V. Koubová. Praha: Oi-

kúmené 2010, s. 188.  



110 

aj dištanciu od umenia zdania. Iba tak si poodkryje hľa-
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1 NIETZSCHE, F.: Zrod tragédie z ducha hudby, s. 18. 
2 NIETZSCHE, F.: Vôľa k moci ako poznanie, s. 13 a n. 
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vecí úplným babrákom; ľudia však súdia opačne, ako to 
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1 NIETZSCHE, F.: Lidské, příliš lidské I. Prel. V. Koubová. Praha: Oi-

kúmené 2010, s. 188.  
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Atén: ktorý sám seba nakoniec musel prirovnať k dotiera-
vému strečkovi,1 ktorého nasadil na šiju krásnemu koňovi 
Atén nejaký boh, aby nenašiel pokoj.“2 Nie je ťažké uhád-
nuť, že v Sokratovej domácnosti oným strečkom bola Xan-
tipa, symbol nespokojnosti, ktorá sa ale Sokratovi pod 
kožu nedostala. Svojím strečkovaním ho donútila žiť na 
ulici. To je prvý moment. Ten má poukázať na Sokrata ako 
slobodného ducha. Druhým momentom je Sokrates na 
ulici. Nebol Sokrates na ulici strečkom pre dospelých 
Aténčanov? Nepredstavoval symbol nespokojnosti a ne-
bol tým, ktorý sa nepreniesol ako strečok na koňa Atén? Je 
zrejmé, že áno. Pre aténsku mládež už larvou muchy ne-
bol. Len pre nich sa stal muchou, nasávajúcou slasti nád-
herne sladkého nektáru vedenia. Iste, ani oni nevedeli, že 
erotické opojenie z vedenia dobra vyrástlo z larvy streč-
kovskej zloby, z inštinktu klamať. Vedel to samotný Sok-
rates? Podľa Nietzscheho Sokrates v sebe heroizmus slo-
bodného ducha nenašiel. Aj keď v plnom zmysle slobod-
ným duchom nebol, nebol ani pobožným. Daimonión ne-
mohol byť preň božským hlasom, veď Sokrates ho vysta-
voval skúškam. Neklaňal sa mu, slovom, nebol preň mod-
lou.         

Sokrates bol  zlým svedomím nielen pre Xantipu, ale aj 
pre Atény. Nemala byť jeho téma dobrého, cnostného ži-

                                                 
1 Strečok, strečky sú čeľaďou patriacou medzi dvojkrídlový hmyz. Pred-

stavuje niekoľko rodov veľkých múch, ktorých larvy prechádzajú vý-
vojom pod kožou, v nosných dutinách a hltane prežúvavcov, prípadne 
koní, hlodavcov a zajacov alebo v tráviacom ústrojenstve nepárnoko-
pytníkov. Zatiaľ čo larvy strečkov vyvolávajú onemocnenie zvierat 
(strečkovitosť), dospelé muchy sú neškodné, majú zakrpatené ústne ús-
trojenstvo, ktoré im dovoľuje len nasávanie rastlinných štiav; zakrátko 
hynú. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99e%C4%8Dko-
vit%C3%AD. Cit. 14.3.2014). 

2 NIETZSCHE, F.: Lidské, příliš lidské I., s. 208–209. 
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vota len úskokom skrytého a chytráckeho ironika? Úsko-
kom dotieravého strečka, len aby sám v sebe našiel pokoj? 
Nie je to tak, že Sokrates  utajoval v sebe niečo zlovoľné, 
prešibané, čo malo byť navždy skryté v mene všeobecne 
morálneho života? Nietzsche, ako na to upozorni K. P. 
Liessmann vo svojej práci Filozofia zakázaného vedenia, sa 
usiloval pojmy dobra, pravdy a krásy, na ktorých stojí (a 
padá) doterajšie európske myslenie a kultúra, deštruovať, 
aby našiel pod nimi ich živnú pôdu, totiž fyziológiu zla,1 
nepravdy a škaredého.2 Táto Nietzscheho stratégia platila 
aj pre obnaženie zakázanej pôdy Sokratovho morálneho 
myslenia. Nietzsche pri otázke či Sokrates bol typickým 
zločincom chce zdôrazniť, že Sokratov dôvtip a vynalieza-
vosť boli iba výsledkom toho, čo v sebe skrýval a čo ho 
znepokojovalo, totiž fyziologické zlo. Dokonca aj Sokra-
tove sluchové halucinácie, ako Nietzsche pochopil jeho dai-
monióna neskôr,3 mali byť hlasom strečka, hnevom istej ne-
moci, ktorú sa Sokrates usiloval liečiť rozumom za každú 
cenu.  

Nietzsche otázku Sokrata ako typického zločinca Atén 
ponechá otvorenú: Nedá sa spoľahlivo určiť, či Sokrates 

                                                 
1 Nietzsche v eseji O pravde a lži, nie však v morálnom zmysle poukázal na 

to, že všetko, čo sa v prírode deje, deje sa na základe pokusov, takmer 
vždy nevydarených. Príroda teda žije na základe omylov, no nie v tom 
zmysle, že vydareným pokusom potvrdí nejakú, od človeka nezávislú 
pravdu. Podľa Nietzscheho aj vydarený pokus je omylom, slúžiacim 
k udržaniu a upevneniu života. Omyl v prírode je teda klam, klamanie, 
lož v nie morálnom zmysle a celé dejiny fyziológie sú iba dejinami tejto 
lži. Neskôr, v práci Vôľa k moci to doviedol do tejto podoby: „Užitočnosť 
zachovania sa – nie  nejaká abstraktno-teoretická potreba nebyť klamaný 
– je motívom vývoja poznávacích orgánov..., vyvíjajú sa tak, že ich po-
zorovanie stačí, aby nás zachovalo.“ NIETZSCHE, F.: Vôľa k moci ako 
poznanie, s. 16.  

2 LIESSMANN, K. P.: Filosofie zakázaného vědení. Friedrich Nietzsche a černé 
stránky myšlení. Prel. M. Váňa. Praha: Academia 2013, s. 12. 

3 NIETZSCHE, F.: Soumrak model, s. 23. 
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3 NIETZSCHE, F.: Soumrak model, s. 23. 
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svoje fyziologické zlo (inštinktívny egoizmus, bez ktorého 
by sa človek nedokázal presadiť, resp. vôbec prežiť) tajil 
vedome. Tak či tak v Nietzscheho očiach  Sokrates zostal 
veľkým majstrom transfigurácie temného, zakázaného zla 
do morálneho, spoločnosťou povoleného zla, teda tej jeho 
zložky, ktorá bola sociálnou potrebou spoločnosti akcep-
tovateľná – ako sociálne dobro.1 Nietzsche toto ocenenie 
Sokrata potvrdí i pri jeho porovnaní s kresťanskou morál-
kou, pričom ho neváha označiť za mudrca, ku ktorému 
bude potrebné siahať – ak všetko pôjde dobre – viac ako 
k Biblii, lebo k „nemu vedú cesty najrôznejších filozofic-
kých pojatí života, ktoré sú v základe životnými spôsobmi 
rôznych temperamentov, upevnenými rozumom a zvy-
kom... dalo by sa z toho súdiť, že na Sokratovi bol najcha-
rakteristickejší jeho podiel na všetkých temperamen-
toch.“2 Tento obraz Sokrata pochádza skôr od Xenofana, 
ako Platona, lebo v tomto prípade je Sokrates vykreslený 
ako praktický mudrc cnostného, umierneného života, 
ktorý kladie otázky, avšak bez nároku na filozoficky zdô-
vodnenú (absolútnu) pravdu. V tomto kontexte Sokratova 
starosť o seba je na míle vzdialená od poplatonskej tradície 
obrazu Sokrata ako filozofa starostlivého o starajúcu 
sa dušu. Naopak, starosť o ja tu predstavuje umenie indi-
viduálneho života, umenie života každého tempera-
mentu. Podľa Nietzscheho týmto Sokrates preukázal – 
oproti kresťanstvu, ktoré svojím transcendentným Dob-
rom odklonilo človeka z trajektórie života – ozajstnú 
hĺbku svojho bohatého životného pocitu. Lenže Sokrates 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Fragmenty z pozostalosti (leto 1872 až začiatok roku 

1873). „Pud poznania má morálny zdroj“. (In: Nietzsche, F.: O pravde 
a lži, nie však v morálnom zmysle. Prel. V. Koubová. Praha: Oikúmené 
2007, s. 39,) resp. „Pravda sa objavuje ako sociálna potreba...“. (Tamže, 
s. 38).  

2 NIETZSCHE, F.: Lidské, příliš lidské II., s. 179. 
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vynikal aj silou rozumu, a práve v tomto si cestu k filozofii 
svojho, voči starým Grékom nového životného pocitu ak 
nie uzavrel, tak dozaista pokazil.    

To, čo z pohľadu tragického umenia Grékov Sokrata 
diskvalifikovalo, nadmieru prevážilo v tradícii po ňom:  
Sokrates bol v dejinách filozofie prvým, kto obrátil pozor-
nosť k človeku, k životu človeka, ku konaniu a k zmyslu 
života. V Sokratovi sa stretli učený a neučený predsudok 
života, túžba po šťastí a dobre, poznanie konania, všetko, 
čo zasahuje každý ľudský temperament. Sokratov mora-
lizmus vyrástol z bohatosti života, vo svojom základe bol 
podľa Nietzscheho neporovnateľne bohatším ako kresťan-
ská morálka, čo mali dosvedčovať aj jeho múdre výroky, 
viažuce sa na správne konanie človeka. Nietzsche teda 
Sokratovu osobu neodsudzuje, no čo mu na Sokratovi pre-
káža, je to, ako naložil so svojím rozumom. Ak Nietzsche 
v práci Súmrak modiel venuje jednu kapitolu práve prob-
lému Sokrata, to len dosvedčuje, že Sokrates bol preň ne-
jednoznačným problémom aj na sklonku svojho tvorivého 
života: V Sokratovi sa stretli krajnosti vysokého a nízkeho 
života, a zrejme navždy zostane tajomstvom, či stavu 
tohto napätia, teda stavu napätia a zápasu medzi nízkym 
a vysokým, resp. medzi hĺbkou a povrchom, mal zodpo-
vedať práve jeho spôsob myslenia, nový druh agonu, dia-
lektika. 

Nepochybne, bol to Sokrates, kto vytvoril ideové pod-
mienky pre ďalšie smerovanie gréckej kultúry. Výstižne 
o tom vypovedá § 194 v práci Ľudské, príliš ľudské II.: „Traja 
myslitelia ako jeden pavúk. – V každej filozofickej sekte na-
sledujú po sebe traja myslitelia v tomto vzťahu: prvý zo 
seba vyprodukuje šťavu a semeno, druhý z nich vypradie 
vlákno a utká umelú sieť, tretí v tej sieti čaká na obete, 
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1 NIETZSCHE, F.: Fragmenty z pozostalosti (leto 1872 až začiatok roku 

1873). „Pud poznania má morálny zdroj“. (In: Nietzsche, F.: O pravde 
a lži, nie však v morálnom zmysle. Prel. V. Koubová. Praha: Oikúmené 
2007, s. 39,) resp. „Pravda sa objavuje ako sociálna potreba...“. (Tamže, 
s. 38).  

2 NIETZSCHE, F.: Lidské, příliš lidské II., s. 179. 
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vynikal aj silou rozumu, a práve v tomto si cestu k filozofii 
svojho, voči starým Grékom nového životného pocitu ak 
nie uzavrel, tak dozaista pokazil.    

To, čo z pohľadu tragického umenia Grékov Sokrata 
diskvalifikovalo, nadmieru prevážilo v tradícii po ňom:  
Sokrates bol v dejinách filozofie prvým, kto obrátil pozor-
nosť k človeku, k životu človeka, ku konaniu a k zmyslu 
života. V Sokratovi sa stretli učený a neučený predsudok 
života, túžba po šťastí a dobre, poznanie konania, všetko, 
čo zasahuje každý ľudský temperament. Sokratov mora-
lizmus vyrástol z bohatosti života, vo svojom základe bol 
podľa Nietzscheho neporovnateľne bohatším ako kresťan-
ská morálka, čo mali dosvedčovať aj jeho múdre výroky, 
viažuce sa na správne konanie človeka. Nietzsche teda 
Sokratovu osobu neodsudzuje, no čo mu na Sokratovi pre-
káža, je to, ako naložil so svojím rozumom. Ak Nietzsche 
v práci Súmrak modiel venuje jednu kapitolu práve prob-
lému Sokrata, to len dosvedčuje, že Sokrates bol preň ne-
jednoznačným problémom aj na sklonku svojho tvorivého 
života: V Sokratovi sa stretli krajnosti vysokého a nízkeho 
života, a zrejme navždy zostane tajomstvom, či stavu 
tohto napätia, teda stavu napätia a zápasu medzi nízkym 
a vysokým, resp. medzi hĺbkou a povrchom, mal zodpo-
vedať práve jeho spôsob myslenia, nový druh agonu, dia-
lektika. 

Nepochybne, bol to Sokrates, kto vytvoril ideové pod-
mienky pre ďalšie smerovanie gréckej kultúry. Výstižne 
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vlákno a utká umelú sieť, tretí v tej sieti čaká na obete, 
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ktoré v nej uviaznu – a snaží sa z filozofie žiť.“1 Aj v tomto 
paragrafe je vyjadrený veľký obdiv Sokrata: Bez Sokrata 
by nebolo Platona a bez Platona Aristotela a celých dejín 
platonizmu. V tomto prípade Sokrates aj pre Nietzscheho 
predstavuje vrchol európskej kultúry, a práve k nemu, a 
nie k Platonovi by malo (prvotne) mieriť každé filozofické 
oko. Slovom, ak málo porozumieme Sokratovi, hrozí 
veľké nebezpečenstvo v tom, ako porozumieme Plato-
novi.  Nietzsche si to uvedomuje až príliš. Bolo mu zrejmé, 
že ako porozumieme úlohe Sokrata v starom Grécku, tak 
porozumieme aj dejinám európskeho filozofického ducha.  

Pre Nietzscheho bolo nesmierne dôležité vystopovať 
v Sokratovi každú jeho stránku temperamentu, každý od-
tieň, všetko, čo mohlo viesť (a donútiť ho) práve k dialek-
tike mocichtivého rozumu. Sokrates bol vo svojich buj-
ných a silných pudoch bohatý, ale toto bohatstvo, tieto rôz-
norodé stupne života pociťoval ako anarchiu, ako nebezpe-
čenstvo integrity vlastnej osoby. Z tohto pohľadu sa Nietz-
schemu dialektika ukázala ako útek od bohatstva života, 
ako okrajové myslenie, ktoré celú sféru pestrého života 
odmietlo, ba čo viac, usilovalo sa ho aj odstrániť. Fyziolo-
gické hľadisko Sokratovho myslenia malo byť pre Nietz-
scheho východiskom k pochopeniu Sokratovho morál-
neho rozumu, tohto učeného predsudku, ktorý sa postavil 
proti predsokratovskej tradícii neučených predsudkov.2 

Nietzsche práve na Sokratovi rozpoznáva zhubnosť 
miešania učených a neučených, zvykových predsudkov. 
Ukáže to na príklade miešania poznania a správneho kona-
nia. Ľudia si myslia, že poznajú, ako vzniká ľudské konanie, 

                                                 
1 Tamže, s. 80. 
2 Neučené predsudky v podobe vytvorených inštinktov nie sú dielom ro-

zumu, ale skôr výsledkom nevedomého existenciálneho a sociálneho 
tlaku. Naopak, učené predsudky vytvára rozum v podobe ním dedu-
kovaného predpokladu, z ktorého, ako axiómy, poznáva a dokazuje. 
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čo do dokonalosti doviedol Sokrates svojou tézou, že iba 
vedenie vedie k spravodlivému konaniu. Podľa Nietz-
scheho je to postoj málo kritického myslenia. V práci 
Ranné zore to interpretuje takto: „Neznámy svet subjektu. – 
Sokrates a Platon, v tejto oblasti veľkí pochybovači a obdi-
vuhodní novátori, boli napriek tomu bez ľsti dôverčiví, čo 
sa týka onoho osudného predsudku, onoho najhlbšieho 
omylu, že „po správnom poznaní musí nasledovať správne 
konanie“, – tento princíp zdedili ešte z všeobecnejšieho 
bludu a tmárstva: že existuje vedenie o podstate určitého 
konania.“1 Rozlišovanie medzi doxa (neučeným predsud-
kom) a epistémé (učeným predsudkom) nemohlo, podľa 
Nietzscheho, postačovať k spoľahlivému vedeniu, totiž že 
učeným predsudkom je možné oslobodiť sa od každého 
neučeného predsudku. Sokrates a Platon v tomto padli do 
veľkého bludu, vychádzajúceho z predstavy (neučeného 
predsudku), že konanie je to, čo sa nám javí. Lenže „kona-
nie nikdy nie je tým, čím sa nám javí!“.2 No Nietzsche aj 
v tomto prípade uvedie oboch ako obdivuhodných pochy-
bovačov a novátorov, čo nie je ničím iným, ako ich vyso-
kým ohodnotením. Ešte aj ich kritiku predvedie s rešpek-
tom.  

Neschopnosť dialektiky rozlišovať medzi sférou po-
znania a sférou konania je pre Nietzscheho schizmou ob-
ludného zamieňania príčiny a účinku. Každý dôsledok je 
vecou interpretujúcich síl, vrátane pudov, dobrého tráve-
nia, momentálnej nálady, avšak človek poznania za kaž-
dým dôsledkom hľadá logickú príčinu, jednoznačný dô-
vod a napokon aj fundamentálnu príčinu. Podľa Nietz-
scheho je to ten najstarší a najstrašnejší blud učeného pred-
sudku. Príčinu do sveta dôsledkov, tam kde nie je, vkladá 
človek. Povyšuje ju nad každý účinok a takto zamieňa svet 
                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Ranní červánky, s. 77. 
2 Tamže. 
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náhodných nutností za svet logických nutností. A toto 
kúzlo zámeny príčiny a účinku, najhroznejšieho zlomu 
v živote starých Grékov, priviedol na svet práve Sokrates. 
„Sokrates objavil [...] čaro príčiny a účinku, dôvodu a ná-
sledku: a my, moderní ľudia, sme na nevyhnutnú potrebu 
logiky natoľko zvyknutí, nakoľko sme k nej vychovaní, že 
ju máme na jazyku ako normálnu chuť...“1 Zámena príčiny 
a účinku vysvetľuje modus a ohnisko, z ktorých pramení 
viera v poznanie dobra ako nástroja pre dobré konanie. Kto 
nemá génia v hlave a démona v tele, kto nedisponuje ci-
tom pre napätie a potrebu napätia medzi nízkym a vyso-
kým, medzi prvým a posledným priečinkom rebríka ži-
vota, tento blud nerozpozná. Zámena poznania (ako prí-
činy) a konania (ako dôsledku poznania) priviedla Sokrata 
– a to už nie je estetické hľadisko, demonštrované v práci 
Zrodenie tragédie z ducha hudby, ale hľadisko filozofické – k 
zdôvodneniu, že rozum sa môže stať rozumným iba vtedy, 
ak je vedený príčinou novoobjaveného morálneho citu. 
Sokrates estetický cit starých Helénov porazil, ale iracio-
nálnosť morálneho citu prehliadol, a tým prehliadol aj to, 
že morálny cit odvodený a vyšľachtený rozumom, je v ži-
vote ľudského rodu niečím náhodným so svojím prílivom 
a odlivom, slovom, že nie je večný.          

Veľké omyly, o ktorých poznávajúci človek nevie, 
napr. zámena príčiny a účinku, plodia aj veľké chyby, ná-
vyky. Paradoxom je, tvrdí Nietzsche, že mravné prikáza-
nia sú prikázania proti chybám, chybnému mysleniu a ne-
vyhnutne aj proti chybnému konaniu.2 Postačí iba obrátiť 
osteň proti morálnemu citu a jeho váha stratí opodstatne-
nosť účinku – morálny cit je historickým fenoménom a ako 
taký nemôže byť príčinou seba samého. História morál-

                                                 
1 Tamže, s. 228. 
2 Tamže, s. 105. 
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neho citu začína štyrmi sokratovskými cnosťami – umier-
nenosťou, chladnou mysľou, zmyslom pre spravodlivosť 
a rozumnosťou. Na otázku, ako Gréci mohli byť vnímaví 
k sokratovským cnostiam, Nietzsche odpovie tým, že 
ochabnutý inštinkt starých Helénov ich potreboval, lebo 
im nerozumel.1 Nietzsche tieto štyri cnosti nahradil, už 
z pozície vlastnej filozofie,  štyrmi novými – poctivosťou, 
udatnosťou, veľkomyseľnosťou a zdvorilosťou.2 

Sokrates je pre Nietzscheho bezpochyby novým typom 
človeka. V tom Sokrates zostane veľkým a nesmrteľným 
navždy. Lenže Nietzsche, poctivý k sebe, nemohol nepo-
ctivo uveriť Sokratovi, nekriticky sa ním uniesť alebo 
vzdorovito ho iba odmietnuť. Sokrates je postavou, ktorá 
zmenila smerovanie gréckej kultúry a na dlhé storočia ur-
čovala a určuje ráz európskeho myslenia a cítenia. Nietz-
sche, poctivý k sebe, musí zápas so Sokratom, a aj s Pla-
tonom, viesť poctivo, do najmenších detailov, pochyb-
ností, ba aj dohadov. Sokrates je a zostáva temným, ťažko 
dešifrovateľným. V práci Radostná veda, ale aj v práci Súm-
rak modiel Nietzsche znova a nanovo premýšľa: Čím bol pre 
Sokrata jeho vlastný život? Bol to život úpadku alebo život 
vzmachu, zdravý alebo chorý výhonok gréckej kultúry? 
Sokrates bol veľký vo všetkom, aj v mlčaní. Pre Nietz-
scheho zostalo nepochopiteľným, z akého dôvodu Sokra-
tes pred smrťou prehovoril. Z akého popudu povedal: 
„Ach, Kriton, dĺžim Asklepiovi kohúta.“3 Nietzsche tieto 
Sokratove slová považuje za strašné a mali znamenať pre 
toho, „kto má uši: „Ach, Kriton, život je nemoc!... Sokrates 

                                                 
1 Tamže, s. 105–106. 
2 „Štvorica dobrých. – Poctiví voči sebe a tomu, čo je nám nadto priateľom; 

udatní voči nepriateľovi, veľkomyseľní voči porazenému; zdvorilí – stále: 
také nás chcú štyri kardinálne cnosti.“ (NIETZSCHE, F.: Ranní červánky, 
s. 235). 

3 NIETZSCHE, F.: Radostná věda, s. 183. 
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1 Tamže, s. 228. 
2 Tamže, s. 105. 
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1 Tamže, s. 105–106. 
2 „Štvorica dobrých. – Poctiví voči sebe a tomu, čo je nám nadto priateľom; 

udatní voči nepriateľovi, veľkomyseľní voči porazenému; zdvorilí – stále: 
také nás chcú štyri kardinálne cnosti.“ (NIETZSCHE, F.: Ranní červánky, 
s. 235). 

3 NIETZSCHE, F.: Radostná věda, s. 183. 
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trpel životom.“1 Sokrates tieto slová povedať musel, lebo tak 
žil. Najväčšou hodnotou mu bol morálny život.  

Pre Nietzscheho je symptomatické, že k Sokratovi (a 
tiež k Platonovi) sa vracia práve pri  najzložitejších otáz-
kach, teda otázkach súvisiacich s počiatkom hodnôt, s gene-
alógiou estetického a morálneho citu. Nie je tomu inak ani 
v práci Mimo dobra a zla, v ktorej píše, mimo iného, o pred-
sudkoch filozofov, o ich nekritickej viere v rozum a jeho 
univerzálny kánon (axióma) neprotirečenia. V § 191 cito-
vanej práce otázku viery v rozum skúma ako otázku hod-
notovú. Starý problém viery a vedenia nazerá ako prob-
lém inštinktu a rozumu. Podľa Nietzscheho primárne hod-
notia inštinkty, rozum už iba hľadá pre tieto hodnotenia 
dôvody. „Rozumnosť požaduje, aby sa hodnotilo a konalo 
podľa dôvodu, podľa nejakého „prečo“, skôr než podľa 
účelnosti a prospešnosti“,2 ktorými sa zápasiace inštinkty 
riadia. To je dávny problém viery a vedenia (inštinktu 
a rozumu), ktorý prvýkrát vystúpil v osobe Sokrata a „už 
dlho pred kresťanstvom rozdelil duchov na dva tábory.“3 
Morálne rozhodnutie môže byť rozhodnutie iba v me-
dziach za alebo proti, a to v každom náhľade a každom 
ohľade. Sokrates sa vysmial vznešeným ľuďom, ktorí boli 
ľuďmi inštinktu, ale napokon sa podľa Nietzscheho musel 
vysmiať aj sám sebe. Sokrates ani sám pre seba nevedel a 
nemohol uviesť pre svoje konanie dostatočné dôvody, 
dostatočné prečo?  

Neskorý Nietzsche v Sokratovom daimonióne vidí už 
iba sluchovú halucináciu,4 niečo patologické a pochopí ho 
ako patologicky vytvorený inštinkt, ktorý Sokratovi, kde 
už rozum nepostačoval, rozkazoval. Onen morálny inštinkt 

                                                 
1 Tamže. 
2 NIETZSCHE, F.: Mimo dobro a zlo, s. 86. 
3 Tamže. 
4 NIETZSCHE, F.: Soumrak model, s. 23. 
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v Sokratovi teda zohral primát pred rozumom. „Inštinkt 
je Sokratovi kritikom a vedomie tvorcom“,1 no Nietzsche 
pri otázke viery a rozumu, inštinktu a rozumu chce pouká-
zať na to, že ani Sokrates, tak ako vznešení Aténčania, ne-
vedel pre svoje konanie – vtedy, keď v ňom prehovoril dai-
monión – uviesť dostatočné dôvody a v tichosti, v skrytom 
sebaspytovaní musel uznať, že aj inštinkty majú svoje 
právo na život. Človek sa od inštinktov odpútať nemôže. 
Preto „... človek musí počúvať inštinkty, ale tak, že preho-
vorí rozum, aby im pri tom vypomohol dobrými dô-
vodmi. Toto bola vlastná falošnosť onoho veľkého tajupl-
ného ironika; dotlačil  svoje svedomie až tam, že sa uspo-
kojilo v oklamaním seba samého.“2  

Nietzsche svoj pátos dištancie od veľkého Sokrata pre-
ukáže práve pri odhalení Sokratovej duše, v jeho falošnosti 
zámeny úlohy nerozumných, neučených inštinktov a ro-
zumu ako rozumného, vediaceho, učeného inštinktu. Ak 
túto bludnú zámenu prenesieme do logiky, ukáže sa dos-
tatočne zrejmá a pochopiteľná Nietzscheho dištancia od 
poznávania logikou kauzálneho vyplývania, slovom, diš-
tancia od zámeny dôsledku za príčinu. V práci Mimo dobra 
a zla uvedie, o čom je skalopevne presvedčený, contradictio 
in adiecto,3 že v každom adjektíve, v prídavku, sa skrýva 
protirečenie zámeny príčiny a dôsledku alebo inak: za 
každým kognitívnym súdom dôsledku sa skrýva súd hod-
notový, oná príčina, ktorú človek do poznania sám vložil.  

Pre Nietzscheho je nanajvýš nepoctivé a falošné onú 
nelogickú príčinu inštinktu a jej subsumovanie do logiky 
vyplývania (ako príčinu logickú) považovať za niečo lo-
gické. Sokrates bol prvým, kto logikou zámeny inštinktu a 
vedenia prehodnotil svet konania svetom vedenia. Podľa 

                                                 
1 LEŠKO, V.: Filozofia dejín filozofie. Prešov: v. n. 2004, s. 137. 
2 NIETZSCHE, F.: Mimo dobro a zlo, s. 86–87. 
3 Tamže, s. 182. 
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Nietzscheho však niet žiadnej logickej, bezprostrednej prí-
činy, skrývajúcej sa za konaním, alebo inak, niet žiadnej 
hodnoty, ktorou by sme mohli ohodnotiť život. Skôr platí 
opak: hodnotí život, zarezáva sa sám do seba1 a filozof urobí 
dobre, ak sa naučí, čo stupňuje život, ktoré výhonky život 
podporujú a ktoré vedú k jeho úpadku. To je vlastný rá-
mec pre myslenie mimo dobra a zla a jasná dištancia od 
myslenia medzi dobrom a zlom. Ale Sokrates zostal veľkým 
aj v Nietzscheho kritike jeho zámeny úlohy inštinktov 
a úlohy rozumu, premietnutej do zámeny príčiny 
a účinku, teda do myslenia v protikladoch dobra a zla; zo-
stal veľkým, lebo toto myslenie neutkal do teórie – bránil 
mu v tom jeho novozrodený inštinkt. Akými hodnotami 
Sokrates vlastne premeriaval život?  

Iný obraz Sokrata Nietzsche vykreslí s tradíciou prok-
lamovanej fyziológie škaredého Sokrata. Škaredé je síce 
estetickým pojmom, no Nietzsche pomocou tohto pojmu 
chce ukázať priamu súvislosť Sokratovej fyziognómie 
s jeho vnútrom, ktoré muselo byť taktiež škaredé. Bol to 
vskutku škaredý, nízky duch, za ktorým sa logický Sokra-
tes musel skrývať? Nietzscheho odpoveď na danú otázku 
môže byť jedine pozitívna. Sokrates klamať musel – a robil 
to po celý život – musel byť vynaliezavým, slovom ume-
leckým. To je jedna stránka Sokratovej nízkosti. Sokratovu 
škaredosť Nietzsche neváha označiť aj za „fantasticky prí-
ťažlivú“,2 čím len potvrdil, že Sokrates za svoju hlbokú iró-
niu a majstrovský rozum vlastne môže vďačiť svojej níz-
kosti a škaredosti. Tento dvojaký a dvojznačný pohľad na 
jeden pojem (škaredé) nám môže poslúžiť aj širšie, pre ob-
jasnenie Nietzscheho stratégie dvojznačnosti každého fe-
noménu: Človek sa usiluje o dobro vďaka svojim zlým, 
vládychtivým inštinktom. V tomto zmysle aj pravda je iba 
                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Tak vravel Zarathustra, s. 179. 
2 NIETZSCHE, F.: KSA 1, s. 545. 
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jednou stránkou svojho pojmu. Jej odvrátenou stranou je 
svet nepravdy, resp. utajený svet inštinktov.    

Je nepochybné, že Nietzsche oceňuje Sokrata v tom, že 
obrátil pozornosť filozofie na život človeka, na druhej 
strane Sokrata kritizuje za to, že v otázke plnosti života, 
a to aj svojho, dostatočne neocenil význam a úlohu inštin-
ktov. Dozaista aj preto Sokrates nedokázal naplno oceniť 
umenie transfigurácie nízkeho v dobro, teda ne-logickú 
stránku života. Nietzsche síce pripúšťa, že umenie mohlo 
byť pre Sokrata „dodatkom vedy“1, že jeho snové zjavenie 
(Sokrates, venuj sa hudbe!) malo byť znakom znepokoje-
nia nad hranicami logiky, slovom, že za tým, čomu neroz-
umie, môže jestvovať aj ríša nerozumného, no Sokrates  
v Nietzscheho očiach sa napokon stal typom teoretického 
človeka, aj keď vo svojom vnútri musel byť umelcom. Do-
kázal to svojím filozofovaním, umením dialektického pý-
tania sa, svojím filozofujúcim životom, no Nietzsche už 
nedokáže akceptovať, že Sokrates vlastné vnútro utajil a 
tak zahubil v sebe všetko grécke. „... Sokrates je prvým 
veľkým Helénom, ktorý bol škaredý... Je otcom logiky, 
ktorá zo všetkého najostrejšie znázorňuje charakter čistej 
vedy: je ničiteľom hudobnej drámy, ktorá v sebe zhromaž-
ďovala lúče celého starého umenia.“2 Tým len potvrdil, že 
žil a myslel negrécky, moderne. Alebo ho takto podal len 
Platon? Neusiloval sa Nietzsche brániť živého Sokrata pred 
tradíciou, založenou Platonom? Osobu, ako tvrdil Nietz-
sche, zahubiť nemôžeme,3 ale čo môžeme a musíme kriti-
zovať, je učenie, ktoré stojí proti životu. Aj v tejto optike je 
potrebné vnímať Nietzscheho navonok takmer bezoh-
ľadnú kritiku Sokrata v práci Súmrak modiel.  

                                                 
1 LEŠKO, V.: Filozofia dejín filozofie, s. 138. 
2 NIETZSCHE, F.: KSA 1, s. 545. 
3 ANDREAS-SALOMÉ, L.: Friedrich Nietzsche ve svých dílech. Prel. A. Blá-

hová. Praha: Torst 1996, s. 9. 
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8. 2. „Problém Sokrates?“ alebo „Sokratov problém?“ 

 
Nietzsche v práci Súmrak modiel Sokratovi venuje celú ka-
pitolu a hneď úvodnú. Najskôr považujem za potrebné 
zdôrazniť, že túto prácu napísal (spolu s autobiografickou 
prácou Ecce homo) pár mesiacov pred svojím duševným 
zrútením, a aj vzhľadom na nastupujúcu nemoc by bolo 
zaujímavé, do akej miery si rozkladný proces svojho du-
cha uvedomoval. Všeličo tomu napovedá (pozri názvy ka-
pitol v práci Ecce homo), no duch oboch prác je, okrem ve-
likášstva, zreteľne čistý. V každom prípade obe práce zna-
menajú rekapituláciu života ich autora, jeho obzretie sa za 
vlastným dielom. V tomto ovzduší svojho jesenného života 
Nietzsche Sokrata obnažuje do poslednej nitky, samo-
zrejme po svojom: tak ako hádanku Sokrata-Sfingy uhádol 
on. 

Jadro uhádnutia hádanky Sokrata nachádzame už 
v práci Radostná veda, konkrétne v § 340. Umierajúci Sokra-
tes. Nietzsche tu Sokrata obdivuje ako najmúdrejšieho zo 
všetkých, čo kedy existovali, v tom čo povedal, ale aj čo 
nepovedal. A patril by ešte do vyššieho radu duchov, ak 
by v tom, čo nepovedal, vydržal aj pred svojou smrťou. Čo 
teda Sokrates povedal a povedať nemal? Odpoveď na túto 
otázku mala byť odpoveďou (uhádnutím) na hádanku 
Sokrata. 

Sokrates pred smrťou povedal: „Kriton, Asklepiovi1 dl-
hujeme kohúta, dajte mu ho, nezabudnite.“2 Pre Nietz-
scheho tieto strašné slová znamenali: „Ach, Kriton, život je 

                                                 
1 Asklepios bol synom kráľovnej Koronidy a boha Apolóna. Vynikal 

hlavne v lekárstve, Zeus ho však zahubil bleskom, aby nekonkuroval 
bohom. 

2 PLATON: Faidon. In: Platon: Dialógy I. Prel. J. Špaňár. Bratislava: Tatran 
1990, s. 795..  
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nemoc“,1 nezabudnite zaplatiť tomu, kto liečil môj život. 
Ako je to možné, pýta sa Nietzsche, že tak veselý človek 
mohol po celý svoj život skrývať pesimizmus a priznal sa 
k nemu až v deň smrti? Dozaista preto, lebo Sokrates trpel 
životom,2 a to, že trpel, dokazujú jeho posledné slová, za 
ktoré sa, podľa Nietzscheho, životu chcel pomstiť. Há-
danka Sokrates je teda uhádnutá: Sokrates trpel dekadent-
ným životom. Nietzsche si pri uhádnutí hádanky neod-
pustil sebaprojekciu: Musel i veľký Sokrates nazerať na ži-
vot cez pomstu, cez resentiment? „Chýbal mu v jeho pre-
bohatej cnosti orgán veľkorysosti? – Ach, priatelia! Mu-
síme prekonať ešte i Grékov.“3 

V ovzduší predstavenia jadra Sokrata-hádanky je kon-
cept kapitoly problém Sokrata (v práci Súmrak modiel) 
zrejmý a priehľadný – len ho rozvádza do konečnej po-
doby. Dokonca aj následné kapitoly a zvlášť posledná, 
ktorá má veľavravný názov Za čo som vďakou zaviazaný sta-
rým (Grékom, dopl. Š. J.). Nietzsche v uvedenej práci sa už 
o probléme Sokrata nevyjadruje, ale ukáže ho v obrátenej 
podobe, dokumentuje to názov kapitoly – Sokratov prob-
lém. V čom Sokratov problém spočíval? Nietzsche hneď 
v úvodnom paragrafe načrtne otázku postoja filozofov 
k životu. Nepochybne, pre Nietzscheho hľadisko života, 
resp. postoj k životu, predstavuje základné otázky, cez 
ktoré je možné obnažiť fundamentálny pôdorys toho-kto-
rého filozofa. Otázku Akú hodnotu má pre človeka život? si 
teda položí aj pri veľkom Sokratovi.  Nietzsche v príprave 
na jej zodpovedanie začne cielene: Tam, kde sa učený a 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Radostná věda, s. 183. 
2 Tamže. 
3 Tamže. 
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1 NIETZSCHE, F.: Radostná věda, s. 183. 
2 Tamže. 
3 Tamže. 
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neučený predsudok stavia na odpor najviac, je možné roz-
poznať, že všetci veľkí mudrci sú typy zániku,1 totiž pesi-
misti, ktorí si dovoľujú hodnotiť život, že život je k ničomu.2 
Nietzsche si z tohto pohľadu dovolí zaradiť medzi pesi-
mistov aj Sokrata a Platona, ktorých rozpoznal „ako úpad-
kové symptómy, ako nástroje gréckeho rozkladu, ako pse-
udogrécke, ako protigrécke“.3  

To, že sa v otázke potreby dobrého, cnostného života 
zhodovali, neznamenalo, že mali pravdu, skôr naopak, 
„rovnakým spôsobom stáli k životu záporne – stáť mu-
seli“.4 Prečo? Hodnotenia života pre alebo proti sú podľa 
Nietzscheho iba symptómy života, a ako také nemôžu byť 
v konečnom dôsledku nikdy pravdivé – „cena života ne-
môže byť oceňovaná“.5 Ocenenie je, gramaticky povedané, 
prídavok, adjektívum, ale nikdy nie substrát, esencia či 
prvá alebo posledná príčina. Nietzsche v tejto zámene vi-
del to najhlbšie protirečenie, akého sa môže dopustiť – 
a nevidieť ho – každý metafyzik. Pre Nietzscheho metafy-
zika predstavuje synonymum morálneho myslenia: meta-
fyzika svet hodnotí a je jasné, že hodnotí z morálneho hľa-
diska, z viery akéhosi posledného, čistého a transcendent-
ného zmyslu sveta.6 Metafyzik je nevyhnutne dekaden-
tom, úpadkovým typom života práve tým, že svoj učený 
predsudok dokazuje a obhajuje z túžby po tom, čo sa jeho 
životu nedostáva, totiž plnosť zdravia vlastného ducha. 
A bol to aj prípad Sokrata. 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Soumrak model, s. 20. 
2 Tamže, s. 19. 
3 Tamže, s. 20. 
4 Tamže. 
5 Tamže, s. 21. 
6 KOUBA, P.: Smysl konečnosti, s. 31–32. 
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Staré pravdy sa nedajú vyvrátiť logicky – a ak, tak iba 
ťažko. Skôr je možné ich obnažiť psychologicky – v potre-
bách človeka, za čím človek ide, čomu prisudzuje najvyš-
šiu hodnotu.    Ako teda na Sokrata nazerá Nietzscheho 
psychologické oko? Sokrates pochádzal z plebejskej vrstvy 
Aténčanov. K duchovným zdrojom fenoménu Sokrata ako 
nového typu Nietzsche zaraďuje vedľa jeho fyziológie 
(škaredé) aj spoločenské motívy, úpadok demokracie 
v Aténach a tiež jeho ženu Xantipu. Spoločenské pod-
mienky vytiahli na povrch práve taký typ človeka, ktorý 
svojím duchovným zameraním najviac zodpovedal ich 
riešeniu. Sokrates našiel v spoločenských podmienkach 
živnú pôdu k riešeniu problému svojho ducha, a to, čo 
skrýval v sebe a videl v spoločnosti, ho priviedlo k onej, 
pre Nietzscheho bizarnej a nepochopiteľnej rovnici: klade-
nie rozumu na roveň cnosti a šťastia. Pre Sokrata bol lie-
kom na nízke, zlé, ohyzdné iba rozum, lebo len on dokáže 
skrotiť a zmravniť pudy, ba aj samého seba, a to vo svetle 
všeobecného dobra (dobro ako rozumnosť rozumu), a tak 
privodiť človeku šťastie a zmysel života. Táto rovnica má 
proti sebe „všetky pudy staršieho Heléna“,1 stojí proti tra-
gickému a umeleckému citu, ktoré dokázali prijať život 
v celej jeho pestrosti a bohatstve, predovšetkým nie jed-
nostranne.  

Čo pre Nietzscheho znamená oná Sokratova rozum-
nosť za každú cenu? Šťastie? Definitívne oslobodenie sa 
od tyranie pudov? Nie, podľa Nietzscheho rozumnosť, 
oná osloboditeľka, ktorou Sokrates fascinoval (a ako potka-
niar omamoval gréckych mládencov), bola posledným pro-
striedkom,2 poslednou možnosťou voči tyranii pudov. Ro-
zumnosť priviedla Sokrata k tomu, že sama sa stala (no-

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Soumrak model, s. 23. 
2 Tamže, s. 28. 
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1 NIETZSCHE, F.: Soumrak model, s. 23. 
2 Tamže, s. 28. 
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vým) tyranom, a to aj pre Sokratov rozum. Účinnou zbra-
ňou proti temným, skrytým žiadostiam bolo denné svetlo 
rozumu, totiž Sokratov vynález dialektického myslenia. 

Sokratom sa zvrhol grécky vkus v prospech  dialek-
tiky.1 Nietzsche schizmu v gréckom myslení (tragické mys-
lenie kontra dialektika) a jej riešenie demonštroval už 
v práci Zrodenie tragédie z ducha hudby, v ktorej Sokrata viní 
za smrť tragédie. V § 5 práce Súmrak modiel  si hneď dva-
krát položil otázku: Čo sa to tu vlastne stalo? Na jednej 
strane vidí vznešený vkus starých Helénov – tých, ktorí 
svoje konanie zdôvodňovať nepotrebujú – na strane dru-
hej vkus plebejca Sokrata, ktorý sa neustále pýta, čím svoje 
konanie zdôvodniť, čím ho ospravedlniť. O vznešenom 
cite starých Grékov sa Nietzsche vysloví na mnohých 
miestach svojich prác, ale azda najvýstižnejšie to vyjadrí 
v predslove k druhému vydaniu svojej práce Radostná 
veda, a to pri interpretácii hodnoty poznania a hodnoty 
pravdy. „Neveríme už, že pravda zostane naďalej prav-
dou, keď odstránime jej závoj [...] Dnes pokladáme za vec 
slušnosti, že človek nechce vidieť všetko nahé, nemusí byť 
pri všetkom, nechce tomu rozumieť a všetko »vedieť«.“2 
Nahá pravda by mohla byť možno niečím nízkym, obscén-
nym.3 K vznešenému postoju k životu starým Grékom 
postačovala ilúzia povrchu, ona krásna maškaráda masiek 
prírody. „Tí vedeli žiť: k tomu je potrebné zostať pri po-
vrchu, záhybe, pleti, zbožňovať zdanie, veriť vo formy, 
tóny, slová, v celý Olymp zdania! Títo Gréci boli povrchní 
– z hĺbky“.4 Starí Gréci vedeli, že všetko, čo sa ponúka 

                                                 
1 Tamže, s. 23. 
2 NIETZSCHE, F.: Radostná věda, s. 14. 
3 „Možno je pravda ženou, ktorá má dôvod neukazovať svoje dôvody? 

Možno znie jej meno v gréčtine Baubo?“ (NIETZSCHE, F.: Radostná 
věda, s. 14).  

4 Tamže. 
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zraku, uchu a predstave, všetko, čo je krásne – je zdanie 
a klam a tešili sa tomu. Vedeli, výrazom toho bol ich Apo-
lón, že oceniť krásu zdania, krásu foriem a mnohorakosti, 
je možné iba z hĺbky, ktorá má svoje dôvody neukazovať 
svoje dôvody, ako vtipne uviedol Nietzsche. Oceniť povrch, 
zdanie života z nikdy nepoznanej hĺbky, to je Nietzscheho 
postoj k starým Grékom, takto porozumie vznešenosti ich 
ducha; pre svoje konanie nepotrebovali dodatočné vysvet-
lenie. Tento podstatný znak aristokratického ducha sa 
z dialektiky vytratil, lebo dialektika len tyransky a done-
konečna dokazuje.  

Sokrates zvrhol grécky vkus v prospech dialektiky, 
znehodnocujúcej umelecké hľadisko života, ktorá  mohla 
poslúžiť práve vtedy, keď už nebolo iného prostriedku. 
Dialektika môže byť len obranou  z núdze1 tých, ktorí museli 
hľadať a vysvetľovať dôvody pre dobré konanie – a to je 
hľadisko plebejskej morálky. Poslúžil vynález dialektiky 
len ako nástroj pomsty? Podľa Nietzscheho áno. Dialektik 
má v rukách bezohľadný nástroj, ktorým sa môže hrať na ty-
rana: stavia na pranier, zatiaľ čo víťazí.2 Dialektika rozkladá 
intelekt protivníka, je teda formou pomsty. Túto temnú 
stránku dialektiky jej majstri prehliadli. No Nietzsche na 
Sokratovej dialektike nemohol neoceniť, že aj ona – ako 
nový variant agonálneho zápasenia starých Grékov – je 
umením, novou umeleckou formou, ktorou si  podmanil, 
presnejšie, omámil vznešené kruhy Aténčanov.  

Sokrates svojou dialektikou vzrušoval – aj v tomto ho 
Nietzsche ocení – a  vzrušoval najmä mladých ľudí. Sok-
rates bol teda veľkým erotikom.3 Lenže Sokrates vedel ešte 
viac, pochopil, že jeho prípad nie je iba jeho prípadom. 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Soumrak model, s. 24. 
2 Tamže, s. 25. 
3 Tamže, s. 26. 
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1 Tamže, s. 23. 
2 NIETZSCHE, F.: Radostná věda, s. 14. 
3 „Možno je pravda ženou, ktorá má dôvod neukazovať svoje dôvody? 

Možno znie jej meno v gréčtine Baubo?“ (NIETZSCHE, F.: Radostná 
věda, s. 14).  

4 Tamže. 
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zraku, uchu a predstave, všetko, čo je krásne – je zdanie 
a klam a tešili sa tomu. Vedeli, výrazom toho bol ich Apo-
lón, že oceniť krásu zdania, krásu foriem a mnohorakosti, 
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1 NIETZSCHE, F.: Soumrak model, s. 24. 
2 Tamže, s. 25. 
3 Tamže, s. 26. 
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Staré Atény dokonávali. Jeho liečenie ducha, obratnosť v se-
bazáchove sa stalo nádejou pre všetkých. Každá doba si 
vynesie na svoje plecia mysliteľa, ktorého potrebuje.1 Sok-
rates vedel, že rozklad aristokratického ducha Atén bol 
výsledkom anarchie pudov, že každý pud sa chce hrať na 
tyrana, že každý pud chce a aj filozofuje. Rozpoznal toto 
veľké nebezpečenstvo, a preto k moci inštinktov hľadal 
protityrana, od nich silnejšieho. Sokrates v tomto zaujal; si-
lou svojho rozumu a irónie sa stal vládcom nad všetkými.2 To 
nie je všetko. Kto urobí z rozumu tyrana, je tu ďalšie ne-
bezpečenstvo, spočívajúce v tom, že aj voči rozumu môže 
byť niečo, čo bude jeho tyranom. Nietzsche v Sokratovi 
ono nové nebezpečenstvo našiel v jeho rozumnosti za 
každú cenu. Rozumnosť – rozum s mierou, s citom pre 
dobro – mala byť tou liečiteľkou, ktorá bude posledným 
prostriedkom tak k pudom, ako aj k rozumu. Lenže tento 
posledný prostriedok pre Nietzscheho znamená krutý fa-
natizmus: buď zahyniem, alebo sa stanem absurdne rozum-
ným.3 Sokrates sa javil lekárom a spasiteľom nie pre tento 
fanatizmus, ale tým, ako svojím fanatizmom omamoval. 
Radosť z optimizmu teoretického človeka teda spočívala 
v onom vzrušení z dialektiky. No  Nietzsche za týmto 
podvodom, za zámenou fanatizmu a omamného nadšenia 
videl ducha dekadencie, ducha úpadku, ducha nemoci. 
Sokrates bol nemocou – priviedla ho k vypätej rozumnosti, 
jeho poslednej možnosti záchrany –, ale ani ona ho nevy-
liečila. Sokratom takto na svetlo sveta nastúpil, ako vládca 
a rozhodca života, morálny cit, morálne hľadisko, obranná 
miera pre pudy, denné svetlo rozumu, slovom, rozumnosť. 

                                                 
1 Tamže. 
2 Tamže, s. 27. 
3 Tamže, s. 28. 
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Nietzsche rozumnosť za každú cenu (moralizmus, 
denné svetlo rozumu), vyjadrenú onou bizarnou rovni-
cou: „Rozum = cnosť = šťastie“,1 považuje za patologickú 
výnimku života. Iste, aj Nietzsche – svojou myšlienkou 
o večnom návrate toho istého v jej ne-jednote s myšlien-
kou vôle k moci, svojím iným citom pre tvorbu nových 
hodnôt, ktorý je potrebné ešte len vypestovať a upevniť, sa 
považuje taktiež za výnimku, no pred každú výnimku klá-
dol ešte hľadisko života, pátos dištancie, hľadisko kto tu 
hodnotí? Život úpadku, ono buď-alebo, ono buď zahynúť, 
alebo byť bezpodmienečne rozumným a iba tak cnostným 
a šťastným, či život vzmachu, ono životu večné Áno? Je 
sebaklamom filozofov, tvrdí, že ak vedú boj proti deka-
dencii, tak jej aj uniknú. Oni menia iba jej výraz.2 Odpor 
k pudom, k ich fyziológii, k ich skrytej, temnej histórii, je 
pre Nietzscheho zreteľným prípadom nemocného ducha 
a nemocného života. Viera v rozumnosť za každú cenu, 
tým, že zmravňuje pudy, sa vlastne stavia proti ich funkcii 
uchovať život. Sokrates teda lekárom života byť vraj nemo-
hol, potvrdil to postojom k vlastnej smrti. Sokrates chcel 
zomrieť – nie Atény ho donútili k tomu, aby vypil pohár 
jedu. On to chcel.3 Chcel zomrieť nie preto, aby ospravedl-
nil cenu svojho života, ale skôr preto, že až v hodine smrti 
si uznal, že jediným lekárom života je smrť. Toto hodnote-
nie temnej stránky Sokrata už nemohli ospravedlniť ani 
Nietzscheho dávnejšie projekcie do osoby Sokrata, v kto-
rých, cez Sokratov opakovaný sen pred smrťou („Sokrates, 
venuj sa hudbe!“)4 proklamoval, že za morálnym Sokra-
tom sa predsa len skrýva jeho utajená stránka, potenciál 
umelca. 

                                                 
1 Tamže. 
2 Tamže, s. 29. 
3 Tamže, s. 30. 
4 NIETZSCHE, F.: Zrod tragédie z ducha hudby, s. 68. 
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Je nepochybné, že Nietzsche celkovým prístupom 
k veľkému, no nenávidenému Sokratovi videl – samého 
seba, vlastné zrkadlo, vlastnú sebaprojekciu a tiež hranicu 
filozofickej reflexie života. Nevaroval Sokrates svojimi 
hranicami aj Nietzscheho pred jeho vlastnými násled-
kami, pred jeho vlastnou nemocou?    

Každý veľký filozof, každý nový filozof je ten, kto do-
káže žijúcej elite ukázať jej hranice. To platilo za čias Sok-
rata a zobral si to za svoje aj Nietzsche. „Za Sokratových 
časov, medzi samými ľuďmi ochabnutého inštinktu [...] 
bola pre veľkosť ducha nutná irónia, oná sokratovská zlo-
voľná istota starého lekára a plebejca, ktorá nešetrne reže 
do vlastného mäsa ako do mäsa a srdca »vznešených«, 
s pohľadom, ktorý prehováral celkom zrozumiteľne: »Ne-
pretvarujte sa predo mnou! Tu – sme si rovní!«“1 Táto nád-
herná poklona Sokratovi zreteľne poukazuje na jeho veľ-
kosť. Sokrates svojou iróniou, svojou dištanciou ku vše-
tkému dovtedajšiemu vedeniu ukázal hraničné možnosti 
tohto vedenia, za ktoré sa už samo nedokázalo dostať, no 
zároveň Sokrates svojou iróniou vymedzil nové hranice 
reflexie a teda aj nové hľadisko života. V tomto Nietzsche 
Sokrata za vinného nepovažuje. Ak by sme teda chceli vy-
jadriť Nietzscheho základný postoj k Sokratovi z hľadiska 
vymedzovania nových hraníc filozofického rozumu, po-
tom by sme mohli tento postoj k Sokratovi nazvať nenávis-
tnou láskou. V jednom z fragmentov z roku 1875 Nietzsche 
uvedie: „Sokrates, len si to priznajme, stojí mi tak blízko, 
že s ním takmer vždy vediem boj.“2 Slovom, Sokrates bol 
svojou filozofickou povahou Nietzschemu oveľa bližší 
ako Platon, onen vznešený protivník, vďaka ktorému Nietz-
sche mohol vymedziť hraničné možnosti filozofie a doby 
19. storočia, resp. vytýčiť hranice nové. Každý veľký filozof 
                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Mimo dobro a zlo, s. 114. 
2 NIETZSCHE, F.: KSA 8, s. 97. 
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disponuje určitou hierarchiou duševných stavov, zodpo-
vedajúcich aj hierarchii problémov, ktoré si kladie, a práve 
jeho najvyššie problémy ho vedú k odvrhnutiu starého, 
starých hraníc vedenia. V tomto Nietzsche Sokrata ocení, 
v tomto ho miluje, no zároveň ho i nenávidí, lebo Sokrates, 
ako bod jednej epochy (predsokratovcov) a zároveň novej 
epochy, bol martýrom pravdy, a ako pokojne vypil jed, 
chcel, aby ho vypili aj celé Atény. 

 
* * * 

 
Nietzscheho postoj k Sokratovi je možné považovať za cit-
livý a poctivo nekompromisný. V Sokratovi vidí novátora, 
ale aj nihilistu, nový variant dionýzovskej dvojznačnosti 
života, ale aj učený predsudok, rozumnosť. Skutočnosť, že 
v Aténach zvíťazila Sokratova dialektika, bolo pre Nietz-
scheho neklamným potvrdením, že odteraz sa namiesto 
optiky plnosti života bude klásť učený predsudok, ktorý 
by mal byť mierou života, totiž blud dedukovaný ro-
zumom vo svetle rozumnosti, vo svetle vyššieho dobra. 
Od Sokrata, presnejšie od Platonovho Sokrata, visí nad 
Európou blud, učený predsudok, ktorý do svojich systé-
mov vkladajú filozofi. Lenže oni do svojich filozofií vkla-
dajú predovšetkým seba, svoj prípad života a nechávajú sa 
klamať, že vyjadrujú hodnotu života a sám život v nád-
here veľkej pravdy. Teda – vkladajú do sveta svoje ja, ako 
príčinu vysvetľovania všetkých následkov. Prvým z týchto 
filozofov bol veľkolepý Platon, pôvodca viac ako dvetisíc-
ročnej tradície, no podľa Nietzscheho nielen pôvodca. Pla-
ton bol tým, kto osobu Sokrata zatienil vlastnou schémou 
Sokrata, kto oddelil Sokratovo učenie od zdrojov jeho filo-
zofického života.                                           
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9. Nietzscheho Platon 
 

Nietzsche sa v predslove k práci Mimo dobra a zla o Plato-
novi vyjadrí ako o filozofickom velikánovi, ktorému 
Nietzsche je vďačný, lebo len vďaka nemu bolo možné vy-
tvoriť ono veľké napätie ducha (z ktorého sa zrodila Nietz-
scheho filozofia). Platon v Nietzscheho očiach zostal veľ-
kým, lebo dokázal vytvoriť nové hodnoty, nové hodno-
tové hľadisko na život a svet, slovom, stal sa veľkým zá-
konodarcom. Platon je zároveň Nietzscheho veľkým, 
vznešeným protivníkom, ktorého pre kreovanie svojej fi-
lozofie nástojčivo potreboval, lebo, ako veril, iba v zápase 
s najsilnejšími sila ducha rastie najviac. Nietzsche Platona 
aj nenávidí; nedokáže mu odpustiť, že svoju veľkosť tran-
sfiguroval v prospech sily slabých, nesamostatných, odká-
zaných na veľké metafyzické postuláty. 

Táto stručná charakteristika Nietzscheho vzťahu k Pla-
tonovi, prirodzene, nepostačuje. Nepostačuje, lebo hneď 
pri nej sa vynárajú otázky prinajmenšom v tej podobe, či 
Nietzscheho filozofia je len obráteným platonizmom, alebo 
niečím novým, čím sa od Platona celkom odpútal. Teda 
čím a ako sa odpútal, resp. čím a ako sa odpútať nemohol? 
V túto chvíľu považujem za potrebné, podobne ako pri 
Nietzscheho interpretáciách Sokrata, predstaviť Nietz-
scheho skrytú stratégiu boja proti Platonovi a platonizmu, 
čiže už nielen umenie pátosu dištancie, ale vlastný zmysel 
jeho filozofie budúcnosti. Táto filozofia budúcnosti by sa 
v stručnosti dala vyjadriť ako filozofia dvojznačnosti kaž-
dého okamihu (nielen budúceho), každej konkrétnej situ-
ácie, každého fenoménu, ktorú Nietzsche odvodí z dvoch 
opačných, no rovnocenných hľadísk sveta. Objav vzá-
jomne sa podmieňujúcich hľadísk predstavuje jeho prie-
pastná myšlienka večného návratu toho istého, spojená 
s dvoma verziami času (ku ktorým sa podrobnejšie ešte 
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vrátim) a ktorej výrazom je nadčlovek. Priepastným roz-
dielom, od Platonovho morálneho konceptu sveta, v kto-
rom je zakomponovaný jeho absolútny zmysel, je to, že 
Nietzscheho koncept dvoch opačných hľadísk sveta vy-
jadruje pohyblivý charakter teraz už nie absolútneho 
zmyslu, ale zmyslu situačného. Nietzscheho zákonodarstvo 
hodnôt je teda založené na zvratnosti zmyslu každej situá-
cie, t. j. na tom, že situácia, v ktorej sa pohybuje človek, raz 
zmyslom disponuje a raz nie, pričom záleží na človeku 
(nadčloveku) či dokáže zmysel svojej situácie tvorivo ob-
novovať, resp. pretvárať do jeho nových podôb.         

Platon je v Nietzscheho očiach veľkým zákonodarcom 
nových, najvyšších hodnôt, odvodených z učeného pred-
sudku morálneho výkladu sveta, ktorý je si isté samo se-
bou, lebo je totožné s Dobrom osebe. Podľa Nietzscheho 
Platonova viera poznania Dobra sa dostala do rozporu so 
Sokratovou filozofiou morálneho konania práve v tom, že 
sa odklonila od situačného zmyslu. Nietzsche si cení viac 
Sokrata ako Platona nielen preto, že Sokrates zostal pri 
zemi, ale že svojou filozofiou života bol bližšie k tej po-
dobe utvárania morálky, ktorú predstavovala tradícia, zá-
kon formovania neučených predsudkov. Nietzsche dlho 
tápa, ale napokon rozpozná, napr. pri skúmaní ustanove-
nia Manuovho zákonníka,1 že dlhý čas omylov, dlhý čas 
nevydarených pokusov ako správne žiť, je nakoniec koru-
novaný vydareným omylom, ktorý sa ustanoví za zákon, za 
nové pravidlo života, novú tradíciu a v jej uchovávaní, 
prenášanej z generácie na generáciu, naostatok začne pô-
sobiť inštinktívne, automaticky. Nietzsche nepochybuje – 
čo potvrdí v celom svojom diele a zvlášť pri svojom chá-
paní metafyziky –, že neučené alebo učené predsudky, 
ktorými človek nazerá na svet a svet aj nimi hodnotí, sú 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Soumrak model, s. 76–81. 
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žriedlom najvyšších hodnôt a nadobúdajú podobu inštin-
ktu, predpokladu myslenia, poznávania či konania. Teda 
za každým pre a proti sa skrýva moc inštinktu. V prípade 
Platona takýmto novovytvoreným inštinktom, ktorý sa po 
dlhých generáciách – a potvrdzujú to dejiny platonizmu –  
dostal človeku pod kožu, je učený predsudok morálneho in-
štinktu, vyšľachtený ideou Dobra ako nositeľa absolút-
neho, nemenného zmyslu. 

Nietzsche rozpoznal, že za každým spôsobom mysle-
nia, za každým typom hodnotenia sa skrýva nerozumný 
svet inštinktu – neučený alebo učený predsudok. A ak, 
ohlásením dvestoročného obdobia nihilizmu,1 potvrdí, že 
morálny inštinkt v európskom človeku vychladol a sedi-
mentoval do abstraktných pojmov, postulátov alebo ap-
riórneho imperatívu, potvrdí v tom i to, že transcenden-
tálny rozum sám od seba nemôže prekonať svoje hranice 
a vytvoriť nové hodnotové hľadisko sveta, ktorým by sa 
človek sám, bez vonkajšieho musíš, stal dokonalým. Dô-
vtip a vynaliezavosť ducha priviedli Nietzscheho k zá-
veru, že nepostačuje kritika morálneho myslenia v proti-
kladoch, v ktorom toto myslenie proklamuje zlo – svojím 
ťahom k dobru – ako zdanie či nevedenie. Ba nepostačuje 
ani kritika kauzálneho myslenia, ktoré za každou udalos-
ťou, za každou situáciou, za každým javom hľadá bezpro-
strednú príčinu – pravdu. Pre Nietzscheho bolo nevyhnut-
ným morálny inštinkt učeného predsudku Platonovho 
konceptu morálnej interpretácie sveta nahradiť celkom 
iným inštinktom, ktorý v práci Radostná veda nazval bož-
ským citom, v práci Mimo dobra a zla citom mimo dobra a zla 
a v práci Súmrak modiel zasa citom tragickým, resp. dioný-
zovským a to zvrchovane v jeho dvojznačnej a zvratnej po-
dobe. A ako veril, potvrdí to v dityrambickom diele Tak 
                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Fragmenty o nihilismu. In: Filosofický časopis, roč. XL, 

č. 4, 1992, s. 636.   
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riekol Zarathustra, tento novovytvorený cit, táto šťastná vý-
nimka, môže sa dlhým experimentovaním, tisícorakými 
omylmi umocniť a prerásť do pravidla a zákona, slovom, 
do automatizmu a nového inštinktu. Ba čo viac, iba tento 
imorálny inštinkt môže usporiadať novú hierarchiu hodnôt 
človeka, jeho novú integritu a ono nové myslenie, ktorého 
sa dnes takmer beznádejne dožaduje vyprahnutý a nespo-
kojný človek. 

Imorálne hľadisko života, zbavené morálneho kon-
ceptu sveta, ako som už predznamenal, Nietzsche odvodí 
zo svojej myšlienky večného návratu toho istého,1 ktorej 
filozofický pôdorys predstavuje koncepcia dvoch verzií 
času2 a z nej odvodená myšlienka nadčloveka, t. j. pána si-
tuačného zmyslu, oslobodeného od nároku na zmysel ab-
solútny. Zaiste, myšlienku večného návratu je ťažko (ak 
vôbec) dokázať. V každom prípade Nietzsche ju neodvodí 
z cyklického opakovania dejov v prírode. „Všetko dianie 
je v rámci kolobehu, a preto také falošné analógie vznika-
nia a zanikania ako sú hviezdy, prílivy a odlivy, noc a deň 
alebo zmeny ročných období nie sú primerané na charak-
terizovanie večného návratu.“3 Charakteristika večného 
návratu toho istého spočíva v niečom inom. Ako sa dom-
nieva G. Tatár (myslím, že oprávnene), skôr, ako by sme 
Nietzscheho myšlienku chceli dokázať, resp. vyvrátiť, 
mali by sme si uvedomiť, že táto myšlienka je určená pre 
nadčloveka, a nie pre nás.4  Napokon rukolapne to potvrdí 
aj Nietzsche: „Vytvorili sme najobťažnejšiu myšlienku – 
teraz vytvorme bytosť, pre ktorú bude ľahká, blažená...“.5 
                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Tak vravel Zarathustra, s. 110–114.  
2 KOUBA, P.: Smysl konečnosti, s. 32–34. 
3 NIETZSCHE, F.: Briefe. Kritische Gesamtausgabe. (Hrsg): Colli, G. – Mon-

tinari, M. Berlin und New York, Band 11, s. 157. Následne len KGB. 
4 TATÁR, G.: Smrť Boha: najťažšie bremeno. In: Kritika & Kontext č. 35, 

XII roč., s. 82. 
5 NIETZSCHE, F.: KSA 10, s. 602. 
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Ak Nietzsche myšlienku večného návratu pripíše nadčlo-
veku, pánovi situačného zmyslu, chce tým upriamiť po-
zornosť na centrum života, na konkrétnu situáciu, na tento 
tu okamih, ktorý na jednej strane predstavuje to, že svet je 
v ňom dokonalý, „... večne sa stavia ten istý dom bytia ... 
Všade je stred. Krivolaký je chodník večnosti“,1 na druhej 
strane zasa predstavuje výzvu k tomu,  aby človek svoju 
dokonalosť dokázal tvorivo pretvoriť do nových podôb 
a to vzhľadom na novú a novú konkrétnu situáciu. Toto 
krivolaké pravidlo večného návratu toho istého však neu-
nesie každý, predovšetkým nie posledný človek. Je to pra-
vidlo pre každého a nikoho, ako nesie podtitul práce Tak rie-
kol Zarathustra. 

Iným aspektom myšlienky večného návratu je jej filo-
zofické zvládnutie, ktorého prvým krokom je kritika Pla-
tonovho typu morálky (založenej na morálnom kon-
štrukte sveta, v ktorom je zakomponovaný absolútny 
zmysel). „Je jeden starý blud, a ten sa volá dobro a zlo. 
Okolo veštcov a vykladačov hviezd sa dosiaľ krútilo ko-
leso tohto bludu. Kedysi sa verilo veštcom a vykladačom 
hviezd: a preto sa verilo, že »Všetko je osud: máš to tak ro-
biť, lebo musíš!«. Potom sa zas nedôverovalo všetkým veš-
tcom a vykladačom hviezd: a preto sa verilo, že »Všetko je 
dovolené: môžeš to tak robiť, lebo chceš! «...“2 To, že 
všetko je dovolené a záleží len od konkrétneho človeka, čo 
si dovolí, vyriekne Zarathustra, lebo niečo také môže vy-
sloviť iba onen Peržan, ktorý prvý v dejinách „pretlmočil 
morálku do metafyzických pojmov“, a práve ten, kto 
„stvoril tento najosudnejší omyl“, musí byť tiež „prvým, 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Tak vravel Zarathustra, s.156. 
2 Tamže, s. 143. 
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kto ho pozná“1 a odvolá ho. Metaforicky povedané: Zom-
rel kráľ Zoroaster, nech žije kráľ Zarathustra! Človek musí 
zaniknúť, aby sa mohol zrodiť nadčlovek. 

Nietzsche nadčloveka chápe v pluráli (krivolaký je 
chodník bytia), nadčloveka stotožní  s novým ľudstvom, 
ktorého zmyslom – v étose jeho seba tvorby a seba preko-
návania – malo byť ľudstvo majúce svoj cieľ, vedenie o do-
konalosti ľudstva v celku. „Ó, bratia moji, o hviezdach 
a budúcnosti boli dosiaľ len bludy a nie vedomosti...“2 Ne-
malo to byť ľudstvo nejakého vyššieho stupňa v biologic-
kom význame. Už v práci Radostná veda uvedie, že každá 
výnimka – myslel tým seba – sa bez priateľov „zdravého 
ľudského rozumu“ nezaobíde, lebo ľudstvo by bez „zá-
kona zhody“ vyhynulo.3 Čo pre Nietzscheho znamená 
nové ľudstvo, predstaví zrozumiteľnejšie než v práci Tak 
riekol Zarathustra v svojom nedokončenom texte Vôľa 
k moci pod titulom Antikrist. Aj v ňom vyriekne svoju zá-
hadnú formulu – spojenú s myšlienkou večného návratu 
toho istého –, že „svet je dokonalý“,4 že je dokonalý v kaž-
dom okamihu. Z tejto pozície uzná, že nielen najduchov-
nejší ľudia sú dokonalí. Dokonalým je i čandala.5 Každý 
vo svojej kaste je dokonalý, jednoducho, nemôže byť dru-
hým, iným. Človek je sám sebou, nemôže byť urobený na 
spôsob druhých, inak by bola príroda zhanobená. „Každé 
právo je výsadou. V tom, aký je, má každý tiež svoju vý-
sadu.“6 Každý človek je dokonalý tým, aký je, každá kul-
túra je dokonalá tým, aká je. A ak Nietzsche o novom ľud-
stve píše ako o troch stavoch, zrejme si dobre uvedomuje, 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Ecce homo, s. 150. 
2 NIETZSCHE, F.: Tak vravel Zarathustra, s. 144. 
3 NIETZSCHE, F.: Radostná věda, s. 76. 
4 NIETZSCHE, F.: Antikrist. Prel. J. Fischer. Olomouc: Votobia 2001, s. 93.  
5 Najnižšia indická kasta.  
6 NIETZSCHE, F.: Antikrist, s. 94. 
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Ak Nietzsche myšlienku večného návratu pripíše nadčlo-
veku, pánovi situačného zmyslu, chce tým upriamiť po-
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v ňom dokonalý, „... večne sa stavia ten istý dom bytia ... 
Všade je stred. Krivolaký je chodník večnosti“,1 na druhej 
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zofické zvládnutie, ktorého prvým krokom je kritika Pla-
tonovho typu morálky (založenej na morálnom kon-
štrukte sveta, v ktorom je zakomponovaný absolútny 
zmysel). „Je jeden starý blud, a ten sa volá dobro a zlo. 
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leso tohto bludu. Kedysi sa verilo veštcom a vykladačom 
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tcom a vykladačom hviezd: a preto sa verilo, že »Všetko je 
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morálku do metafyzických pojmov“, a práve ten, kto 
„stvoril tento najosudnejší omyl“, musí byť tiež „prvým, 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Tak vravel Zarathustra, s.156. 
2 Tamže, s. 143. 
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2 NIETZSCHE, F.: Tak vravel Zarathustra, s. 144. 
3 NIETZSCHE, F.: Radostná věda, s. 76. 
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že dokonalosťou nižšieho stavu zostane tiež morálny in-
štinkt, ale v tej podobe, že už nebude výsadou pre najvyš-
šie duchovných ľudí. Aj preto uvedie: „Vysoká kultúra je 
pyramída“,1 no nie založená na jednote, ako tomu veril 
Platon, ale na ne-jednote. Nietzsche tým potvrdí, že aj nové 
ľudstvo sa bez pyramídy kást, bez pyramídy najnižšie a 
prostredne duchovných ľudí nezaobíde a je to aj nevy-
hnutné, veď stupňovanie života sa bez nízkeho nezaobíde. 

Prirodzene, Nietzsche so svojou skrytou, utajenou stra-
tégiou šľachtenia nového, imorálneho inštinktu, na verej-
nosť nevyšiel. Iba ju kde-tu, nehlučne, naznačí. To, že 
s ňou – ako s bubnom – na verejnosť nevyšiel, myslím, ru-
kolapne vystihol Hubík: „Akademická diskusia na tému 
Friedrich Nietzsche – predjazdec postmodernizmu?  sa teda 
podľa Nietzscheho odohráva v sloji štandardnej logiky, 
ktorá je oveľa chudobnejšia než život sám, na trhovisku 
názorov, ktoré znižuje ponúkanú cenu hodnôt a ideí 
podľa hry ponuky a dopytu bez ohľadu na skutočnú po-
trebu a hodnotu“,2 pričom sa odvolá na Nietzscheho text 
z práce Tak riekol Zarathustra. „Keď som po prvý raz prišiel 
k ľuďom, dopustil som sa pochabosti pustovníkov, tej ich 
veľkej pochabosti: postavil som sa na trh... S novým rá-
nom mi však vzišla nová pravda: naučil som sa povedať: 
»Čo ma do trhu a spodiny a hluku spodiny a dlhých uší 
spodiny!«... Vyšší ľudia, odíďte z trhu!“3 Nové, ešte slabé, 
neupevnené myšlienky môže trh iba zhanobiť. Čítanie 
Nietzscheho textov je riskantné už tým, že Nietzsche voči 
modernej dobe a jej kultúre vystupuje negativisticky. So 
svojou skrytou stratégiou riskovať nechce, nechce ju odkryť, 

                                                 
1 Tamže.  
2 HUBÍK, S.: Príliš ľudské, postmoderné. Čítanie Nietzscheho postmo-

dernistom. In: Hubík, S.: Dejiny filozofie ako nové čítanie starých písaní. 
Prel. Z. Bocanová. Košice: UPJŠ v Košiciach 2014, s. 57. 

3 NIETZSCHE, F.: Tak vravel Zarathustra, s. 204–205. 
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aby nebola zhanobená metafyzickým jazykom. Aj preto 
napíše: „Veľké udalosti – to nie sú naše najhlasnejšie, ale 
najtichšie hodiny. Nie okolo vynálezcov nových hlukov: 
okolo vynálezcov nových hodnôt sa krúti svet: nečujne sa 
krúti.“1 Teda stratégia výnimky, tvorenia nového imorál-
neho citu, viazaného na udržanie alebo obnovu zmyslu 
konkrétnej situácie, aby sa pre najduchovnejšiu kastu no-
vého ľudstva stala automatizmom a inštinktom, mala byť 
pre posledných ľudí utajená, ale iba cez ňu, pátosom dištan-
cie, je možné porozumieť, o čo sa Nietzsche svojím filozo-
fickým výkonom usiluje. 

Skúsme sa teda na Nietzscheho interpretácie Platona 
pozrieť optikou jeho utajenej stratégie a tejto podoby skry-
tého, zakázaného myslenia. Zdá sa, že bez ďalšieho exkurzu 
do genézy Nietzscheho filozofického myslenia to nebude 
asi možné.                 

Nietzsche v predhovore k práci Genealógia morálky vy-
sloví niekoľko myšlienok, ktoré môžu byť istým vodidlom 
práve pre hľadanie jeho základných východísk k Plato-
novi a jeho filozofii.2 V prvom paragrafe predhovoru si 
                                                 
1 Tamže, s. 93. 
2 Prirodzene, interpretácia Nietzscheho náhľadu na úlohu Platona v sta-

rom Grécku a dejinách filozofie môže byť vedená z rôznych hľadísk. 
Uvediem tu autorov dvoch prístupov. Jednou je A. Lossi, autorka práce 
Nietzsche und Platon: Begegnung auf dem Weg der Umdrehung des Plato-
nismus (LOSSI, A.: Nietzsche und Platon: Begegnung auf dem Weg der Um-
drehung des Platonismus. Würzburg: Königshausen und Neumann 
2006), ktorá k predmetnej téme pristúpila z pozície hermeneutickej fi-
lozofie, pričom za základ, z ktorého vyšla, si zvolila Nietzscheho chá-
panie nihilizmu. Cez analýzu tohto pojmu chcela poukázať na Platona 
nielen ako na ideológa, ktorým sa manifestuje metafyzická tradícia 
a zánik európskej kresťanskej kultúry (pohľad dopredu), ale aj to – čo 
je možné považovať za cennú myšlienku –, že Nietzscheho tvrdá kritika 
tejto teoretickej formy nihilizmu, smeruje aj naspäť, k Sokratovi a Pla-
tonovi, k otázke pravej filozofie a cez ňu k pravému, autentickému ži-
votu. Druhou je inšpiratívna štúdia S. Hubíka (HUBÍK, S.: Príliš ľudské, 
postmoderné, s. 54–72.), v ktorej si autor kladie naliehavú otázku, do akej 
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položí otázku poznania, otázku ako poznávame a dodáva, 
že údery hodín nášho bytia nám pri poznávaní unikajú, 
lebo až dodatočne, ex post ich prepočítavame a prepočíta-
vame sa pri tom – nepoznávame sa, sami k sebe poznávajúci 
nie sme.1 V druhom paragrafe zasa vysloví – a ten sa vzťa-
huje už k pôvodu našich morálnych predsudkov –, že skôr 
ako začneme hodnotiť veci, ľudí a svet a vyslovovať o nich 
pravdy (čo podľa Nietzscheho znamená „poznávať“), je 
vhodnejšie sa najskôr pýtať, z akého koreňa, z akej vôle po-
znania vyrastajú. Azda zo súcitu? Veď súcitom netrpel ani 
Platon, zakladateľ morálnej koncepcie sveta.2  

Nietzsche v uvedenom predhovore priznáva, že už 
ako trinásťročný bol prenasledovaný myšlienkou pôvodu 
zla, pričom vo svojich prvých filozofických cvičeniach3 sa 
klonil k zlu ako k svojmu možnému otcovi. Bolo to jeho 
prvé a priori, prvé hľadisko, z ktorého pocítil hlbokú nedô-
veru k hodnote ideálneho, čistého, absolútneho dobra. Musel 
najskôr odlíšiť teologický predsudok od predsudku mo-
rálneho, aby sa mu zreteľnejšie ukázalo, že hodnotou do-
bra nie je možné hodnotiť jej koreň, hodnotu tohto hodnote-
nia. Preto hodnotou, z ktorej vyrástlo Platonovo morálne 
hodnotenie, bolo skôr ospravedlnenie slabého, zhrbeného 
a ukrivdeného človeka vo svete zla, ako nejaké Dobro 
osebe. Nietzsche sa v tejto súvislosti dovoláva poctivosti 
kritického myslenia filozofov. To, z čoho vyrástla morálka 
odvodená z morálnej koncepcie sveta, môže rozpoznať iba 
ten, kto má odvahu k otázke: Je takáto morálka dobrá? Nie 

                                                 
miery je (môže byť alebo nie) Nietzsche predjazdcom postmodernizmu. 
Domnievam sa, že práve v optike Hubíka sa odkrývajú zásadné prob-
lémy moderny a postmoderny, ktoré sú ešte stále plodmi Platona a pla-
tonizmu (napr. problém racionalizmu). 

1 NIETZSCHE, F.: Genealogie morálky. Prel. V. Koubová. Praha: Aurora 
2002, s. 7. 

2 Tamže, s. 11. 
3 Tamže, s. 9. 
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je v nej zakomponovaný aj symptóm úpadku života? Po-
tlačuje alebo podporuje takáto hodnota dobra rast ľud-
ského života?1 To je druhé hľadisko, ktoré môžeme využiť 
pri identifikácii Nietzscheho vzťahu k Platonovi a k jeho 
filozofii. Je Platon, resp. jeho filozofia  symptómom 
úpadku alebo nárastu života? Aký inštinkt v Platonovi 
hodnotil? Sila úpadku a dekadencie alebo sila stupňovania 
života? 

Hodnota hodnoty dobra platila od Platona až po Nietz-
scheho súčasnosť ako danosť, ako fakt, ako sama večnosť, 
ideál a idealita sveta. Nikdy nebola spochybnená a na-
hliadnutá hodnotou života. A ak nebola spochybnená, ne-
jestvovala ani možnosť rozpoznať, že poznanie vychádza-
júce z hľadiska danosti večnej hodnoty dobra je prvým, zá-
kladným metafyzickým predsudkom človeka, ktorý do 
svojho života a poznania sveta vniesol on sám a dodatočne  
poznal iba to, čo doň vložil. (Za týmto Nietzscheho posto-
jom je potrebné vidieť aj jeho inšpiráciu z Kantovej Kritiky 
čistého rozumu).2  Človek do sveta vložil hodnotu dobra, 
príčinu, ktorá vo svete nie je, ba z tejto domnelej príčiny si 
vypestoval inštinkt príčinného myslenia, doslova automa-
tický náhľad na všetko, na každú udalosť ako na niečo, čo 
v sebe skrýva príčinu, ktorú je potrebné poznať a ňou si na 
svet posvietiť a porozumieť mu. Lenže to je dodatočné po-
znanie. Čo ak by fakt dobra vo svete nejestvoval, čo ak by 
bol pravdou opak?3 Čo ak by v dobre boli aj sily úpadku, 
jed, narkotikum? Potom by spoločnosť budujúca na tejto 
morálnej, tejto najvyššej hodnote žila na úkor budúcnosti.4 

                                                 
1 Tamže. 
2 „... vo veciach poznávame apriórne len to, čo sami do nich vkladáme.“ 

KANT, I.: Kritika čistého rozumu. Prel. T. Münz. Bratislava: Pravda 1979, 
s. 44. 

3 NIETZCHE, F.: Genealogie morálky, s. 12. 
4 Tamže. 
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položí otázku poznania, otázku ako poznávame a dodáva, 
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je v nej zakomponovaný aj symptóm úpadku života? Po-
tlačuje alebo podporuje takáto hodnota dobra rast ľud-
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Takáto spoločnosť by bránila rozmachu a rozkvetu života 
ľudského typu. Ak je to tak, potom morálka dobra, mysle-
nie a poznanie vzťahujúce sa k tejto základnej domyslenej, 
vymyslenej, vybásnenej metafyzickej príčine, bola by pre 
budúceho človeka vskutku veľkým, ba možno najväčším 
nebezpečenstvom.  

Právo onoho opaku, onoho prevrátenia základných 
hodnôt, základu poznávania, Nietzsche zoberie vážne 
a príjme ho za základ svojej pozitívnej filozofie (t. j. filozofie 
budúcnosti). Z tohto hľadiska rekonštruuje aj svoj postoj 
k Platonovi, obráti ho, aby cez kritiku jeho filozofie rozpo-
znal nielen to, že Platon a platonizmus predstavujú svet síl 
úpadku, ale zvlášť to, že vedľa síl úpadku jestvujú i sily 
nárastu života a to vo vzájomnej podmienenosti. Vôľa 
k moci, druhá Nietzscheho myšlienka, zahŕňa v sebe ak-
tívne sily nárastu, no zároveň aj aktívne sily úpadku, re-
aktívne sily – ako na to poukázal už Deleuze1 a po ňom iní. 
Vôľa k moci je teda svetom aktívnych a úpadkových síl 
v ich vzájomnej podmienenosti. Táto dvojznačná hodnota 
počiatku a počiatok dvojznačných (zvratných) hodnôt je 
k nárokom jednoznačného myslenia a poznania niečo, čo sa 
vzájomne potrebuje, vzájomne podmieňuje, ale netvorí ni-
kdy jednotu alebo ich zavŕšenie v nejakej prvej či posled-
nej príčine. Z hľadiska vôle k moci sa Platon ukazuje ako 
omyl a platonizmus ako dejiny jedného veľkého omylu, no 
omylu potrebného.                         

Ak povieme, že Nietzscheho vzťah k Platonovi je hl-
boko dvojznačný, musíme ihneď dodať, že aj sily úpadku 
majú svoju hodnotu, bez týchto síl k zániku by aktívna sila 
bola bez zdroja k dynamike diania, nemala by čím merať 
(hodnotiť) svoj rast. Je zrejmé, že mladý Nietzsche ešte 
Platona a jeho filozofiu nevnímal takto pozitívne, totiž ako 
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podmienku či podmienenosť k svojej filozofii dvojznačnosti, 
zvratnosti zmyslu každej situácie (ktorá má zmysel alebo 
ho mať nemusí). Raný Nietzsche onú dvojznačnosť, vzdia-
lenú dialektike poznania, prezentoval dionýzovsko-apo-
lónskym princípom, v podobe umeleckej metafyziky. Už 
to, umelecký náhľad na teoretickú vedu mu postačoval 
k dištancii od teoreticky fundovanej metafyziky. Ale ako 
uvedie v predhovore práce Ľudské, príliš ľudské II.,1 iba sa-
motný odstup nepostačuje. Dištancia síce oslobodzuje, no 
ak sa takýto postoj dogmatizuje (ako danosť k svojmu pro-
tikladu), je celkom isté, že sa napokon ukáže (v optike ži-
vota) ako dekadentný. Slovom, raný Nietzsche vedel, že za 
(Platonovým) morálnym konceptom sveta sa skrýva svet 
iný, no ešte nevedel, akou metódou myslenia onen morálny 
koncept sveta rozlomiť z vnútra a oslabiť ho. Preto, ako 
sám uzná, takmer do konca sedemdesiatych rokov trpel  
dekadenciou, vlečúcou sa nemocou, v ktorej už neveril na 
nič,2 no vyliečil sa z nej v období písania prác od Ľudské, 
príliš ľudské až po Radostnú vedu.  

V práci Ranné zore, predstavujúcej už nové nádeje, 
nové zdravie Nietzscheho ducha, zreteľnejšie načrtne me-
tódu, spôsob prelomenia myslenia v protikladoch. Z toho, 
že vo svete niet žiadnych protikladov – do sveta ich vkladá 
iba naše myslenie –, že vo svete jestvujú nanajvýš stupne 
tohto istého fenoménu, vytvorí umenie dvojznačnosti 
myslenia, spočívajúce na zvratnosti hľadísk na akýkoľvek 
fenomén. Na skúmaný fenomén je možné nazerať z jeho 
najvyššieho stupienka, no zároveň možné a nutné nazerať 
aj z jeho najnižšieho stupňa. To ale nepostačuje; aj tieto 
stupne je potrebné vidieť cez celý rebrík ich medzistup-
ňov, slovom, pátosom dištancie. Napríklad metafyzický po-

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Lidské, příliš lidské II., s. 8. 
2 Tamže. 
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jem účelu sa dá spochybniť z jeho najnižšieho stupňa, z ná-
hody. Výsledkom tohto pohľadu je záver, že jestvuje iba 
svet nie ľubovoľných, ale nutných náhod, z ktorých, ak 
prejdú do pravidla, sa niektoré stanú tzv. účelom. Preto 
mohol tvrdiť, že existuje iba ríša náhod a hlúposti, ale nie 
účely, ktoré sme si vymysleli iba my.1 Ale to, že existuje ríša 
náhod, ešte nie je Nietzscheho posledným hľadiskom.  

Svet náhod existuje iba vo vzťahu k rozumu. Vo svete 
náhody ako také nejestvujú, aj náhody sú symptómy urči-
tej vôle k moci. V práci Mimo dobro a zlo v otázke Čo si má 
vytyčovať dnešná veda? uvedie, že odpoveď na ňu môže po-
skytnúť nie naša vôľa k vedeniu, ale skôr vôľa k ne-vede-
niu.2 Vo svete existujú iba stupne a jemná rozmanitosť odtie-
ňov.3 Svet účelov a protikladov je úplne umelým, veľmi 
zjednodušeným, vybásneným a falšovaným, prispôsobe-
ným svetom a ničím iným. Ak je svet účelov fikciou, prečo 
by sme nemali byť trochu ironickí aj k jeho pôvodcovi, 
k subjektu?4 Nietzsche tu mieri priamo na zákony kauzál-
neho myslenia ako na základný epistemologický omyl. 
Veď čo je kauzálne hľadisko, teda to, že za každou udalos-
ťou hľadáme jej bezprostrednú príčinu, totiž skrytý účel? 
Nie je ono kauzálne hľadisko, dlho pestovaný cit pre 
skryté účely, istým automatizmom subjektu, predpokla-
dom myslenia, ktorým svet hodnotíme a iba z tohto hľa-
diska svetu rozumieme? Nie je onen cit, prevtelený do 
účelu dobra a pravdy, našou najvyššou hodnotou, kore-
ňom našej morálky? Áno, lenže tento cit bol vypestovaný 
ako učený predsudok rozumu, ako spôsob nadvlády ro-
zumu nad človekom, ba celým svetom. Pre Nietzscheho 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Ranní červánky, s. 87. 
2 NIETZSCHE, F.: Mimo dobro a zlo, s. 30. 
3 Tamže. 
4 Tamže, s. 40. 
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takýto cit odporuje životu večného, rozumom neuchopi-
teľného diania a bol to preň aj vážny dôvod k tomu, aby 
o príčinnom myslení, za ktorým je ukrytá moc morálnych 
hodnôt, začal pochybovať.     

Kde nie sú účely, tam nemôžu byť ani ich príčiny. Ne-
vypočítateľný svet diania si teda vyžaduje obrat od pozna-
nia sveta účelov a príčin k hľadisku tvorby života, v kto-
rom už musí byť zakomponovaná nielen minulosť a z nej 
projektovaná najbližšia budúcnosť, ale celá história ľud-
stva, vrátane jeho budúcnosti. Nietzsche v koncepcii celej 
histórie zhrnutej v každom okamihu1 formuluje celkom iné 
historické hľadisko, ako ho predstavil vo svojej filozofii de-
jín Hegel. Náhľad na súčasnosť z optiky dejín, ktoré sú de-
jinami kauzálneho a dialektického myslenia, nepostačuje. 
Príčinné myslenie je iba dodatočná práca rozumu spotre-
bovaná k tomu, aby rozum dokázal príčinu, ktorú toto 
myslenie už pred svojím výkonom predpokladalo a do sveta 
diania vložilo.2 Nietzsche základ príčinného myslenia na-
šiel v cite pre morálnu príčinu vo svete a v človeku, ktorý 
sa od čias Platona upevňoval, presadil a prerástol do mo-
rálneho inštinktu. 

Podľa Nietzscheho každý cit človeka nie je ničím iným 
ako symptómom vôle k moci. City sú teda pupočnou šnú-
rou, spájajúcou svet a človeka. Pre život znamenajú viac 
ako pocity. Pocity sú až prvotnou reflexiou rozumu, vedo-
mím, že sa človeku niečo páči, alebo nepáči. Krása alebo 
ošklivosť predstavujú krajné stupne a odtiene hodnotia-
ceho citu, no až reflexívny rozum príčinného myslenia ich 
pretvorí na protiklady. Ak si Nietzsche vo svojej dnes už 
okrídlenej téze „pozrieť sa na vedu cez umelcovu optiku, ale na 
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2 NIETZSCHE, F.: Soumrak model, s. 62. 
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umenie cez optiku života“1 vymedzí pôdorys pre svoju kon-
cepciu prehodnotenia a prehodnocovania hodnôt, chce 
tým zdôrazniť priepastný rozdiel medzi inštinktívnym ci-
tom pre naše hodnotenia a prvotnou reflexiou rozumu 
tohto citu, tohto ne-rozumne vytvoreného predpokladu 
myslenia. Prirodzene, krása alebo príjemný pocit rozum 
zvádzajú, vábia ho do svojich osídiel: pôsobia aj ako stimu-
lans pre smerovanie rozumu k pravde, resp. odpudzujú 
ho od nepríjemného, škaredého a zlého. Rozum stotož-
nený s hľadiskom krásy nikdy nedovolí, aby priznal 
pravdu aj škaredému. Teda už pri vytváraní prvotného 
pocitu (krásy) sa rozum usiluje, tam kde vymedzil proti-
klad krásy a škaredého, zdôvodniť svoj príklon ku kráse 
a eliminovať, zamiesť pod prah, všetko nehodnotné, 
nízke, škaredé, zlé. Napokon to dosvedčuje aj Aristotelov 
pojem katarsis v umení, kde spor medzi pekným a škare-
dým mal plniť funkciu očistenia duše od nečistých afek-
tov.2  

Nietzsche postulovaním základného hľadiska optiky ži-
vota sa usiloval nielen rehabilitovať vedľa krásy aj svet 
škaredého. Jeho úsilím bolo preukázať – a to je fenomén, 
ktorý sprevádzal vznik umenia dve storočia pred vzni-
kom filozofie –, že prvotné umenie, choreia, protoumenie, 
vyrástlo z expresívnej, mimorozumovej, spontánnej, cito-
vej zložky človeka.3 Expresívne sily človeka poňal ako hlb-
šie než síly konštruktívne (s čím sa Tatarkiewicz nestotož-
nil), v ktorých dominuje už rozum. Hľadisko umenia malo 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Zrod tragédie z ducha hudby, s. 18. 
2 ARISTOTELES: Poetika. Prel. M. Mráz. Praha: Oikúmené 2008, s. 37. 
3 „Expresívne umenie bolo súhrnom poézie, hudby a tanca, tvoriacich je-

den celok... Toto umenie spočívalo vo vyjadrovaní ľudských citov a re-
flexov rovnako zvukmi ako pohybmi, rovnako slovami ako melódiou 
a rytmom...“. TATARKIEWICZ, W.: Dejiny estetiky I. Prel. J. Marušiak. 
Bratislava: Tatran 1985, s. 34. 

 149  

byť tým dištinktívnym hľadiskom, ktorý rozum vedy, ro-
zum príčinného myslenia, usvedčí z jednostranného, príliš 
zúženého pohľadu na svet. A nielen to, hľadisko umenia 
malo obnažiť vedecký rozum, založený na pojmoch a ich 
príčinnom reťazení, ako vybásnený svet, stojaci proti 
svetu diania. Nuž, čo pre Nietzscheho znamenalo nazerať 
na umenie optikou života? 

Všetko, čo chce básniť, vzlietať k výšinám, je fenomé-
nom vôle k moci. Všetko sa chce presadiť, byť pre iné pra-
vidlom, zákonom. Čo však urobila prvotná, Platonova es-
tetika s krásou expresívneho umenia tanca, spevu a poé-
zie? Neodvrhla túto krásu ako iluzívnu, klamlivú, vybás-
nenú? Nietzsche v práci Súmrak modiel uviedol: „Človek sa 
domnieva, že samotný svet je zahrnutý krásou – zabúda 
seba ako jeho príčiny.“1 Krásu si vymyslel človek! Všetko 
vo svete je klam a ilúzia, ako to uviedol vo svojej dlho uta-
jovanej eseji  O pravde a lži, nie však v morálnom zmysle. Ako 
je to teda s básnením, s vymýšľaním, s klamom u človeka 
a ako je to s klamaním v prírode? Nietzsche v uvedenej 
eseji a na mnohých miestach svojich prác z osemdesiatych 
rokov koncipoval svoju teóriu metaforickej pravdy. V nej 
vystupuje do popredia zvlášť otázka arbitra jazykového 
výrazu, ktorý je dvojznačný práve metaforickou povahou 
jazyka. Jazykový výraz je z hľadiska logiky sémantikou 
pojmu, no z hľadiska metaforickej povahy jazyka zasa ne-
logickým prenosom významu z úplne inej a s pojmom ne-
porovnateľnej oblasti do logiky, bez nároku ich kauzálnej 
súvislosti.  

Kto alebo čo rozhoduje o pravdivosti jazykového vý-
razu? Na tento problém upozornil vo svojej štúdii Rétorika, 
hudba a reč v raných textoch z Nietzscheho pozostalosti R. Ro-
reitner, odvolávajúc sa na fenomenologickú interpretáciu 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Soumrak model, s. 118. 
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pravdy Koubu1 a iných renomovaných autorov. V pred-
metnej štúdii tvrdí, že metaforický prenos významu z jed-
nej do úplne inej oblasti nevytvára priamu súvislosť medzi 
nimi a ich prípadná korešpondencia sa môže javiť ako cel-
kom náhodná.2 No náhodná nie je. Metaforika jazykového 
výrazu ukazuje na akúsi svojvoľnú skratku medzi dvoma 
odľahlými oblasťami, a to tak v priestore ako aj v čase. Na 
otázku Aká je to sila?, ktorá takto svojvoľne spája obe ob-
lasti, Nietzsche odpovie, že je to sila určitej vôle k moci, 
čím chce demonštrovať, že touto silou nie je ani inštin-
ktívny cit a už vôbec nie „nervový vzruch“.3 Aj inštin-
ktívny cit pre pravdu sa musel vytvoriť a podľa Nietz-
scheho vznikol ako pravidlo a zákon až po tisícich omy-
loch, tisícich klamlivých ilúziách, tisícich nevydarených 
pokusoch, aby sa napokon jeden z nich presadil ako prav-
divý a mohol byť všeobecne uznaný za pravdu. Metaforika 
jazykového výrazu teda nenesie v sebe iba sémantiku po-
jmu, túto redukciu vedenia, ale aj a predovšetkým jeho 
dlhú a skrytú históriu omylov, vrátane toho, ktorý sa pre-
sadil a zautomatizoval ako pravda. Nietzsche dvojznač-
nosť jazykového výrazu napokon previedol, ako na to 
upozornil napr. E. Müller vo svojej práci Gréci a Nietz-
scheho myslenie, do diferencie pátosu citu a pátosu logu, 
pomocou ktorej rozlomil, akoby z vnútra, pojem tragic-
kého, resp. pomocou hry dištancie od jednej či druhej po-
doby pátosu premiestnil dionýzovské do podoby filozofického 
pátosu.4 

                                                 
1 KOUBA, P.: Nietzsche. Filosofická interpretace, s. 177–238.  
2 ROREITNER, R.: Rétorika, hudba a řeč v raných textech z Nietzschovy pozů-

stalosti, s. 15. 
3 NIETZSCHE, F.: O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním, s. 12. 
4 MÜLLER, E.: Die Griechen im Denken Nietzsches, s. 54. Sumárnejšie pozri 

GERHARDT, V.: Pathos und Distanz. Studien zur Philosophie Friedrich 
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Hra dištancie medzi pátosom citu a logom predstavuje 
jednu zo základných podôb Nietzscheho stratégie, pomo-
cou ktorej jazykový výraz rozlíšil na oblasť zobrazovania 
a oblasť definícií. A práve zobrazovanie malo ukázať 
ozajstné, no skryté dejiny filozofie,1 históriu svojvôle omy-
lov, pnutí k nepravde, prevteľovanie jedných na úkor 
iných, slovom hĺbku, dištančné hľadisko od právd definí-
cií, odvodených logom. Zo skrytých dejín filozofie sa malo 
rozpoznať, že takto pracuje vôľa k moci, jedna zo stránok 
dvojznačného, t. j. problematického charakteru bytia. Dru-
hou stránkou, ktorou je možné sa priblížiť k povahe bytia, 
mala byť priepastná myšlienka večného návratu toho is-
tého. O čo vlastne Nietzschemu pri vymedzení bytia – cez 
metaforiku pravdy – išlo? Nemalo to byť jeho úsilie rozlo-
miť a prekonať Platonov dualizmus sveta ideí a sveta zda-
nia, Platonovo myslenie v protikladoch dobra a zla?  

Platonova myšlienka sveta ideí bola dôvtipná, lebo 
predstavovala riešenie poznania diania tohto neustále me-
niaceho sa sveta. Vskutku, svet bez bytujúcna, bez stoja-
tosti poznať nie je možné. S tým súhlasil aj Nietzsche.2 Pla-
tonov problém, podľa Nietzscheho, spočíval v tom, že by-
tujúcna, idey, uprednostnil pred ich mimesis. Platon síce 
elegantne vyriešil herakleitovský svet diania, ale tak, že ho 
vyhlásil za zdanie, za klam zmyslov. Tento Platonov krok 
v jeho filozofii Nietzsche považoval za neuralgický; 
zmysly predsa neklamú a ak neklamú, potom klame Pla-
tonov rozum. Preto prvá zásadná úloha spočinula v 
otázke: Ako vyriešiť problém diania ako diania, bez k nemu 
nadradeného bytujúcna?         

Nietzsche predmetnú otázku poňal cez svoju myš-
lienku vôle k moci; celé dianie je fenoménom vôle k moci, 
sily, disponujúcej chcením presadiť sa. Na prvý pohľad sa 
                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Duševní aristokratismus, s. 60.  
2 NIETZSCHE, F.: Vôľa k moci ako poznanie, s. 95. 
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zdá, že vôľa k moci je modelom bytia ako najvyššieho jes-
tvujúcna. No nie je to tak. Nietzsche k tejto myšlienke pri-
radil ešte priepastnú myšlienku večného návratu toho is-
tého, a práve ňou chcel vyjadriť, že ak dianie nie je osebe, 
že dianím dianie uchopiť nie je možné, musí tu byť ešte 
niečo ako večný návrat toho istého, istý druh stojatosti, ale 
ani ten nemôže byť bytím osebe, resp. takým bytím, ktoré 
by potvrdilo samo seba. Obe Nietzscheho myšlienky mali 
vypovedať vlastnú povahu problematického bytia, pres-
nejšie, priblíženie sa k takejto podobe bytia. Bytie je prob-
lematické, lebo potrebuje tak vôľu k moci, ako aj večný ná-
vrat toho istého, tak svet diania, zmeny na základe po-
hybu, ako aj svet zmeny bez pohybu (počiatok a koniec po-
hybu pohybom nie sú, ale sú zmenou, ktorá pohyb za-
kladá). Obe myšlienky teda osebe neplatia; ich spolupat-
ričnosť je založená na ich ne-jednote, v ktorej raz prevláda 
jedna, raz druhá, preto ak niet jediného či jednotného by-
tia, nadradeného dianiu, potom nemá zmysel hovoriť o je-
dinom a jednotnom Dobre, či o jedinej a jednotnej Pravde. 

Je zrejmé, že obe myšlienky, zakladajúce fundament 
nemorálneho konceptu života, boli namierené zvlášť proti 
Platonovej filozofii, proti jeho základným filozofickým vý-
chodiskám, proti vynálezu čistého ducha a vynálezu dobra 
osebe.1 Doslova, Nietzscheho premýšľanie o Platonovi 
a jeho zápas s Platonom bol vedený v tomto duchu. Pred-
pokladom Platonových filozofických východísk bolo 
uprednostnenie logu nielen pred mienkou, ale jeho abso-
lutizovaním, absolutizovaním vedenia, cez ktoré bolo po-
trebné korigovať aj samotný život. Platon Sokratov filozo-
fický postoj viem, že nič neviem odklonil od života človeka 
tak, že z nej vypreparoval viem. Ja, Platon, som pravda.2 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Mimo dobro a zlo, s. 8. 
2 NIETZSCHE, F.: Soumrak model, s. 41. 
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Nietzscheho zápas proti Platonovmu vynálezu čistého du-
cha a vynálezu dobra osebe začal, popri skúmaní Platonovej 
aristokratickej osoby, kritikou dialektiky, ba hlbšie, kriti-
kou logiky. Opakom tézy Ja, Platon, som pravda, sa Nietz-
schemu stala téza logika je len druh omylu, logika je zalo-
žená na nepravde, rozum vyrástol nerozumne, z neroz-
umu.1 Nietzsche Platona obrátil, no k jeho odpútaniu sa od 
Platona to nepostačovalo. Aj v optike svojich dvoch myš-
lienok, vôle k moci a večného návratu toho istého, musel 
uznať, že Platon svojím životom zostane večným, ale aj jeho 
filozofia, založená na učenom predsudku morálneho citu, 
odvodeného z morálneho konceptu sveta, mala svoje his-
torické opodstatnenie, lebo tento omyl umožnil, aspoň na-
čas, stabilizovať svet európskeho človeka a poskytnúť mu 
oporu. Z hľadiska večného návratu toho istého aj Platonov 
svet bol dokonalý, aj jeho svet si nesie každý okamih. No 
z hľadiska vôle k moci a jej perspektivizmu (metaforickej 
koncepcie pravdy), z biológie pudu poznania, potvrdzu-
júcej, že pravda je druh omylu,2 no nie v morálnom zmysle, 
ale nutného omylu, ktorý je prostriedkom zachovania člo-
veka – a teda vôľou k moci – sa Platonov vynález ukáže 
ako úpadkový, stačí na jeho sedimenty (platonizmus) po-
klopať kladivom a rozpadnú sa. Pod nimi už Platona nená-
jdeme inak ako dutú modlu. 

Nietzsche, ako sa domnievam, chce oboma myšlien-
kami povedať, že sú tiež klamom, ale ako bol presvedčený, 
mali mu poskytnúť nový, neplatonský druh poznania, po-
znanie ako vôľu ku klamu,3 tak ako tvorí príroda. Vôľa ku 
klamu (enigmatický charakter poznania) umožňuje diš-
tanciu od nejakej na človeku nezávislej pravdy a tiež od 
významu omylu ako protikladu k nej. Priznanie sa vôli ku 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Radostná věda, s. 106.  
2 NIETZSCHE, F.: Vôľa k moci ako poznanie, s. 23. 
3 Tamže, s. 95.  
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klamu oslobodzuje od každého nábehu k absolutistickým 
alebo relativistickým hodnotám či koncepciám života. 
V otázke takého a takého poznania (ako vôle ku klamu) 
rozhodne napokon život sám; rozhodne, ktorý klam, ktorá 
ilúzia sa v konkrétnej situácii, resp. v istom čase presadia: 
raz v potrebe život stabilizovať a dianie ochudobniť a raz 
v potrebe sily diania uvoľniť. K tomuto umeniu sa človek 
môže učiť najskôr od tých, ktorí pomocou ilúzií tvoria, to-
tiž od umelcov.  

Práve médium umenia je tým – v čom vynikali už 
Gréci, tvorcovia tragického pocitu života, zobrazeného vo 
veľkolepom umení gréckej tragédie –, čo umožňuje naze-
rať na veci, na povrch, výjavy ako na svet krásneho zdania, 
ale z hĺbky, skrývajúcej v sebe veľké hádanky a pestré ne-
istoty.1 Hľadisko  hĺbky predstavuje jeden z pôdorysov ob-
ratu Platonovej filozofie, koncipovanej v nazeraní na svet 
z výšky. Lenže Platon nebol iba filozofom, Platon bol aj 
umelcom. Nietzsche to vedel a v tomto teoretický Platon 
zostal preň dlho ak nie nepochopiteľný, tak dozaista filo-
zofom, od ktorého sa, ani v podobe obráteného platonizmu, 
nevedel odpútať.2  

Je bez akýchkoľvek pochýb, že Nietzscheho vzťah 
k Platonovi sa kryštalizoval práve v dramatickom rozpore 
a hlbokom napätí medzi Platonovým životom umelec-
kého založenia a jeho filozofickým myslením. Ako uviedla 
v práci Friedrich Nietzsche vo svojich dielach  L. Andreas-
Salomé, Nietzsche v Bazileji, kde prednášal aj dejiny gréc-
kej filozofie, s obľubou hovoril svojim poslucháčom: 
„»Tento systém je vyvrátený a mŕtvy, ale osoba za ním je 
nevyvrátiteľná, osobu zabiť nie je možné« – napríklad Pla-
tóna.“3 Podľa tradície Platon po stretnutí so Sokratom, po 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Radostná věda, s. 14. 
2 MÜNZ, T.: Nietzscheho vôľa k moci ako poznanie, s. 108. 
3 ANDREAS-SALOMÉ, L.: Friedrich Nietzsche ve svých dílech, s. 9. 

 155  

očarení jeho dialektickým umením, spálil svoje umelecké 
drámy, no ako preukázal vo svojom filozofickom diele, pí-
saným umeleckou formou, umeleckého zobrazovania filo-
zofických myšlienok sa zbaviť nedokázal a dokázať ne-
chcel. Dokonca Platon svoje najvyššie postuláty, poznanie 
ideí Dobra, koncipoval umeleckým podobenstvom.1  Pre 
Nietzscheho bol Platon vznešeným typom, sebestačným 
človekom umeleckého inštinktu, ale aj záhadou a hádan-
kou: Ako mohol takýto typ človeka podľahnúť plebejskej 
zbrani šermiarskeho rozumu, namiereného proti silným, 
proti tým, ktorí svoje konanie nepotrebujú pred nikým 
zdôvodňovať.  

Nietzsche na uvedený rozpor v Platonovej osobe pou-
kázal aj v práci Ľudské, príliš ľudské  cez sentenciu, smeru-
júcu k záveru, že hlboký človek buď svoje názory skrýva, 
alebo sa skrýva za svojimi názormi.2 Nepochybne, Platon 
bol človekom, ktorý svoje názory neskrýval. Je možné, že 
sa za svojimi názormi iba skrýval a že toto skrývanie bolo 
čosi náhodné, čo k jeho filozofii nepatrí? Platon vo svojom 
Siedmom liste uviedol: „Kto totiž nepochopí aspoň štyri 
z tých piatich vecí (meno, definícia, obraz, vedenie, nepro-
tirečivá podstata, dopl. Š. J.), nikdy nebude môcť úplne 
poznať piatu. Okrem toho pre nepatrné jazykové mož-
nosti tieto štyri veci objasňujú nielen akosť, ale aj podstatu 
každej veci. Preto sa nikdy nijaký rozumný človek neod-
váži uložiť svoje myšlienky do slov, navyše nezmeniteľ-
ných, ako je to pri písomnom zázname.“3 Platon, milovník 
logu, musel uznať, že podstatou všetkých vecí je niečo ne-
vypovedateľné. Lenže to, čo je nevypovedateľné, je podľa 

                                                 
1 PLATON: Štát. In: Platon: Dialógy II., s. 224–237.     
2 NIETZSCHE, F.: Lidské, příliš lidské II, s. 122. 
3 PLATON: Siedmy list. In: Platon: Dialógy III. Prel. J. Špaňár. Bratislava: 

Tatran 1990, s. 621. 
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Nietzscheho samotný Platon, jeho predpoklad a predsu-
dok, že on je pravda. To Platon musel zamlčať a týmto sa 
skryť aj za svoje názory. V Nietzscheho očiach takáto stra-
tégia má síce svoje čaro, no za predpokladu, že to, čo veľkí 
ľudia v sebe skrývajú, je najtemnejšou jaskyňou duše, do 
ktorej svetlo rozumu nikdy neprenikne a čo rozumu ne-
kauzálne predchádza ako jeho nerozumný predpoklad: 
urážlivosť, pýcha, egoizmus, pretvárka, klamanie, slo-
vom, celý svet inštinktov. „Z čoho vznikla v ľudskej hlave 
logika? Isto z nelogiky, ktorej ríša  musela byť pôvodne ne-
smierna.“1 Ľudský život, celé dejiny pred vznikom filozo-
fie sa odohrávali v nerozumnom svete inštinktov. To malo 
platiť aj pre poznávací pud: Základom logiky je nelogický 
sklon zamieňať podobné za rovnaké.2 

Prečo sa však Nietzsche zdôveril Overbeckovi, že Pla-
tonovi ešte stále nerozumie a  „ako málo“ ešte „pozná“ Pla-
tona a „ako veľmi je Zarathustra platonský“?3 Je možné sa 
domnievať, že vysoké ocenenie Platona ako človeka 
a rázne odmietnutie jeho filozofie skrýva ešte iný druh 
protirečenia, s ktorým Nietzsche bol nútený zápasiť. Už 
v roku 1870 vo svojich poznámkach uviedol, že jeho filo-
zofia je iba obráteným platonizmom.4 Nietzsche musel uznať, 
že Platon nie je v dejinách filozofie náhodným omylom. 
Platon, otec pojmového myslenia, reprezentuje pátos logu, 
oddanosť tej krajnosti ľudského ducha, voči ktorej je 
možné postaviť celý svet jeho inštinktov, lebo človek je 
viac ako bytosť oddaná rozumu. Platon bol pre Nietz-
scheho filozofiu nevyhnutným, aby bolo čo obrátiť. 
V tomto zmysle môžeme povedať, že Nietzscheho filozo-
fia predstavuje, zlomyseľne povedané, Platona dvakrát, 
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2 Tamže. 
3 NIETZSCHE, F.: KSB, s. 449.  
4 NIETZSCHE, F.: KSA 7, s.199. 
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raz  Platona logu a raz Platona skrytého, raz metafyziku 
jednoty počiatku rozumu a bytia a raz  odvrátenú tvár me-
tafyziky, vyjadrenú v podobe ne-jednoty rozumu a inštin-
ktov človeka. Nietzsche za skrytým Platonom videl celý 
svet jeho inštinktov a za obráteným Platonom zasa potrebu 
všetky jeho sily – ktoré Platon zavrhol a pre svoju filozofiu 
nevyužil – odkryť. V Platonovej filozofii sa totiž oná nád-
herná polyfónia ducha z tragického obdobia Grékov vy-
tratila a pre Nietzscheho bolo nevyhnutné preskúmať 
práve polyfóniu ducha, ktorú Platon v sebe utajil. 

Podľa Nietzscheho človek je sám prírodou,1 je mnohým, 
všetko, vrátane inštinktov chce v ňom filozofovať. Aj 
v Platonovi mohli filozofovať inštinkty, no napätie Plato-
novho ducha bolo spôsobené vzrušením len jedného z in-
štinktov, inštinktu teoretického poznania, a toto vzrušenie 
sa mohlo uvoľniť iba v oddanosti pravde tohto inštinktu. 
No príroda, jej šírava, jej hĺbky a výšky, sa stala temnou, 
lebo nemali sme cesty.2 

Nietzsche v obrátení Platona (vo význame ako oráč rad-
licou obracia zeminu) chcel ho poznať, resp. vidieť 
z hĺbky. Pre poznanie Platonovej osoby Nietzschemu jeho 
veľkolepá syntéza dovtedajšieho gréckeho myslenia ne-
postačovala. No Nietzscheho cieľom nebolo poznanie Pla-
tona – v optike obráteného Platona. Bol Nietzscheho naj-
vznešenejším protivníkom, lebo bol prostriedkom k no-
vému cieľu: rozozvučať všetky temperamenty v človeku. 
Porozumieť Platonovi nepostačuje, lebo chápať nie je ešte 
statočnosťou; chápať podľa Nietzscheho znamená nevedieť 
kam.3 Platona bolo potrebné prekonať – k tomu bolo po-
trebné napätie, (erotické) vzrušenie všetkých síl človeka, 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Antikrist, s.10. 
2 Tamže. 
3 Tamže. 
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1 NIETZSCHE, F.: Radostná věda, s. 106. 
2 Tamže. 
3 NIETZSCHE, F.: KSB, s. 449.  
4 NIETZSCHE, F.: KSA 7, s.199. 
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bez odovzdanosti k akejkoľvek pravde. Toto rozozvuča-
nie všetkých síl človeka, všetkých síl prírody v človeku, 
ako som uviedol už pri čítaní Sokrata, Nietzsche nachádza 
v ne-jednote metódy pátosu dištancie. A práve tak, zdá sa, 
Nietzsche číta Platonovu filozofiu, ako číta aj jeho osobu. 

Čo táto ne-jednota, vyjadrená zvratnosťou hľadísk zna-
mená v konkrétnejšej podobe, sa pokúsim ukázať pri 
Nietzscheho náhľadu na teoreticko-pojmové myslenie opti-
kou umenia a na sféru umenia optikou ním koncipovanej 
filozofii budúcnosti.    

 
9. 1. Umelecké hľadisko na teoretického Platona 

 
Nietzschemu umelecké hľadisko na teoretickú vedu má 
poslúžiť zvlášť k rehabilitácii sveta zdania a skrze ňu k od-
súdeniu Platonovho ducha osebe,  ktoré považuje za naj-
väčšie prekliatie európskej filozofie.1 Už v prvých podo-
bách svojej filozofie, ktoré neopustil po celý svoj tvorivý 
život, sa nekompromisne stavia (a vedie útok) proti viere 
v ducha osebe, oslobodeného od zmyslov a zmyslovosti, t. 
j. od telesnosti. Na mnohých miestach svojich prác tvrdí, 
že nefilozofuje iba rozum, ale filozofujú aj pudy, vrátane 
pudu pohlavného. Filozofuje každá stránka telesnosti, ba 
život v tom najširšom slova zmysle, vrátane života anor-
ganickej prírody. Každý pud je svojím založením a udr-
žiavaním vlastných síl agonálny, súťaživý, bojovný, 
a v tomto zmysle egoistický. Platon vynálezom Dobra 
osebe viedol zápas proti zmyslom a zmyslovosti, proti 
svetu, ktorý označil za svet zdania.  

Nietzsche zasa za svet zdania označí svet ideí. Svet ideí 
vníma ako svet vybájený imagináciou umelecky tvore-

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Filosofie v tragickém období Řeků, s. 55. 
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ných predstáv, vybičovaných do krajnej dokonalosti. Pla-
ton teda umelecký pátos, pnutie umelecky povznášajú-
ceho citu premiestnil na pôdu pojmov, na pôdu všeobec-
nej platnosti logu, čím sa zároveň usiloval preukázať pred-
nosť logu pred umeleckým citom. K nárokom logickej pre-
voditeľnosti umeleckej imaginácie predstáv do abstrakt-
ných pojmov je Nietzsche skeptický už od svojich raných 
prác. Nebol, a nemohol zostať úplne skeptickým k osobe 
Platona, v ktorom videl nielen racionálneho filozofa, ale 
tiež umelca. Podľa Nietzscheho svet zmyslov nie je nižším 
stupňom rozumového poznania, ako bol o tom presved-
čený Aristoteles. Medzi svetom zmyslov a svetom ab-
straktných pojmov je svet predstáv, svet krásneho zdania, 
svet ilúzií, slovom, svet umenia. Platon tento svet zdania 
odmietol tým, že vzniesol námietku proti starým ume-
niam, ktoré ono zdanie napodobňujú, a tým chcel aj preu-
kázať, že sa nachádzajú v ešte nižšej sfére než empirický 
svet.1 Zároveň dúfal, že proti umeniu jeho filozofie nebude 
možné túto námietku uplatniť. Jeho idey, iba ony mali byť 
skutočné, mali zmyslový svet a aj svet krásnych predstáv 
ukázať ako pseudoskutočnosť. Prvé protirečenie, ktoré 
Nietzsche objaví v Platonovej filozofii, je to, že Platon vy-
tvoril vlastný svet zdania, zmyslovému svetu nadradený. 
Ak Nietzsche už v práci Zrodenie tragédie z ducha hudby de-
maskuje Platonov svet ideí ako svet zdanlivý, umelecky 
vybásnený, v nedokončenej práci Vôľa k moci doplní, že 
vedľa sveta krásnych predstáv, ktorým premeriavame 
svet zmyslov, jestvuje, v podobe logických pojmov, zdan-
livý svet ešte raz.2 Vybásnené sú nielen predstavy, ale básni 
aj teoretický rozum. Aj za týmto Nietzscheho postojom je 
potrebné vidieť potrebu obráteného platonizmu, alebo inak, 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Zrod tragédie z ducha hudby, s. 63. 
2 NIETZSCHE, F.: Vôľa k moci ako poznanie, s. 33. 
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potrebu rehabilitovania zmyslového, a v tomto zmysle je-
diného sveta. 

Nietzsche už vo svojej knižnej prvotine Zrodenie tra-
gédie z ducha hudby sa usiluje preukázať, že prvotný pôdo-
rys gréckej kultúry vyrástol z apolónskej predstavy sveta 
ako krásneho zdania. Apolónska miera,1 ktorou podľa 
Nietzscheho grécky človek vymedzil hranice dionýzov-
skému (neobraznému) živlu, vytvorila svet individualizá-
cie, hľadisko individuálnych predstáv, nové videnie sveta, 
novú perspektívu nazerania, ktorou sa grécky človek vy-
medzoval voči celku sveta. Zákon individuácie môžeme 
považovať za prvý domov Grékov, za ich zázemie a stabi-
litu. Zákon individuácie v Nietzscheho očiach predstavuje 
obrátenie mýtickej podoby vnímania sveta – v nej zreteľne 
vládla nediferencovanosť medzi indivíduom a svetom 
celku – do  diferencie, ktorú vytvorilo hľadisko novokreo-
vaného umeleckého citu. Grék apolónskej miery, krásnych 
predstáv, zdania a ilúzií sa vzťahoval k svetu vecí cez ich 
zdanie, ale z dionýzovskej hĺbky.2 Starí Gréci teda zmys-
lom a predmetnosti verili, ale ako umelci.  

Umelecký koncept metafyziky, ktorý Nietzsche pred-
staví v práci Zrodenie tragédie z ducha hudby, sa stal platfor-
mou pre jeho prvý (verejne prezentovaný) kritický postoj 
k Platonovej filozofii.3 Zárodky Nietzscheho pochybností 
o Platonovej filozofii poznania pravého sveta, a teda aj 
jeho vynálezu sveta zdania sú prítomné už v jeho raných 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Zrod tragédie z ducha hudby, s. 34. 
2 NIETZSCHE, F.: Radostná věda, s. 14. 
3 Nietzscheho prvotný vzťah k Platonovi bol priaznivý. Už ako študent 

Schulphorty, resp. univerzitný študent v Bonne a v Lipsku Platona mi-
loval, najmä jeho Hostinu, v ktorej je vykreslená sublimácia chlapčenskej 
lásky do lásky dokonalého poznania. Pozri KÖHLER, J.: Tajemný Zarat-
hustra. Prel. I. Fiala-Fürst a kol. Olomouc: Votobia 1995, s. 74. 
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prácach o reči a hudbe.1 Pri analýze vzťahu rétoriky a po-
znania Nietzsche poznamená, že cieľom rétoriky nie je po-
vedať pravdu, ale presvedčiť poslucháča,2 z čoho vyvo-
dzuje záver, že rétorika je umenie, založené viac na su-
gescii, na básnickej hre s pojmami ako na prísnych pravid-
lách poznania. „Platon má toto umenie v nenávisti“.3 Pla-
ton rečníctvo priradil k umeniu kuchárstva, kozmetiky 
a sofistiky, pretože lahodí. Nietzsche to dokumentuje Pla-
tonovým dialógom Gorgias,4 ale aj dialógom Faidros,5 
v ktorých ich autor od rečníka požadoval, aby pomocou dia-
lektiky získal jasné pojmy o všetkých veciach. Filozof si má 
osvojiť poznanie, nie pravdepodobnosť, ktorú pripisoval ré-
torike. Dialektika má prebúdzať vášne u tých, ktorí počú-
vajú, ale tak, aby sa naučili ich ovládať. Rétorika mala byť 
teda (podľa Platona) poddruhom dialektiky, no Nietzsche, 
teraz už navzdory Platonovi, trvá na potrebe hľadania jed-
ného pojmu pre filozofiu a rétoriku, pre umenie mať pravdu 
a umenie povedať ju. V tejto súvislosti sa Nietzsche odvolá 
na Aristotelela, podľa ktorého rétorika je schopnosť vypozo-
rovať možnú presvedčivú stránku každej jednotlivej veci.6 
Nietzsche tak dospieva k záveru, že dialektika sa zdá byť po-
drubrikou rétoriky.7 Na druhej strane, pokiaľ ide o filológov, 
je potrebné ich podnecovať k čítaniu Platona (Nietzsche: 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Rané texty o hudbě a řeči. Prel. R. Roreitner. Praha: Oi-

kúmené 2011, s. 57–122. 
2 NIETZSCHE, F.: Přednášky o rétorice (1872/1873). In: Nietzsche, F.: 

Rané texty o hudbě a řeči, s. 58–59.  
3 Tamže, s. 59. 
4 PLATON: Gorgias. In: Platon: Dialógy I., s. 408. 
5 PLATON: Faidros. In: Platon: Dialógy I., s. 815 a n.. 
6 ARISTOTELES: Rétorika; Poetika. Prel. A. Kříž, Praha: Petr Rezek 1999, 

s. 31. 
7 NIETZSCHE, F.: Prednášky o rétorice (1872/1873), s. 61. 
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2 NIETZSCHE, F.: Radostná věda, s. 14. 
3 Nietzscheho prvotný vzťah k Platonovi bol priaznivý. Už ako študent 

Schulphorty, resp. univerzitný študent v Bonne a v Lipsku Platona mi-
loval, najmä jeho Hostinu, v ktorej je vykreslená sublimácia chlapčenskej 
lásky do lásky dokonalého poznania. Pozri KÖHLER, J.: Tajemný Zarat-
hustra. Prel. I. Fiala-Fürst a kol. Olomouc: Votobia 1995, s. 74. 
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prácach o reči a hudbe.1 Pri analýze vzťahu rétoriky a po-
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1 NIETZSCHE, F.: Rané texty o hudbě a řeči. Prel. R. Roreitner. Praha: Oi-

kúmené 2011, s. 57–122. 
2 NIETZSCHE, F.: Přednášky o rétorice (1872/1873). In: Nietzsche, F.: 

Rané texty o hudbě a řeči, s. 58–59.  
3 Tamže, s. 59. 
4 PLATON: Gorgias. In: Platon: Dialógy I., s. 408. 
5 PLATON: Faidros. In: Platon: Dialógy I., s. 815 a n.. 
6 ARISTOTELES: Rétorika; Poetika. Prel. A. Kříž, Praha: Petr Rezek 1999, 

s. 31. 
7 NIETZSCHE, F.: Prednášky o rétorice (1872/1873), s. 61. 
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K dejinám literárnych štúdií v staroveku a modernej dobe),1 to-
tiž učiť sa od filozofov. Aj v otázke pôvodu reči (O pôvode 
reči (1869/1870) ako ľubovoľného pomenovania vecí sa odvo-
lal na Platona (dialóg Kratylos).2  

Nietzsche teda vo vzťahu k Platonovej filozofii kolíše už 
vo svojich raných prácach. No v náčrte Dionýzovský pohľad 
na svet 4 (1970) sa k Platonovi postaví už zreteľne kriticky: 
Pojem v dionýzovskom svete je bezduchý. Príjemný alebo 
nepríjemný pocit je súhrnom nevedomých predstáv, a to, 
čo si z nich osvojí pojem, je len ich vedomá zložka. To, čo 
neprešlo z nich vedomím, je inštinktívne.3 Nábehom 
k svetu inštinktov Nietzsche chce síce obhájiť skrytú vôľu 
prírody, no je nepochybné, že príklonom k umeleckej 
tvorbe inštinktov sa postaví proti nárokom Platonovej te-
oreticko-pojmovej konštrukcie sveta. Ako v predmetnom 
náčrte uvedie, dionýzovský, neobrazný svet vôle môžeme 
zachytiť iba cez symboliku hudby, rozvinutú do  umenia 
krásneho zdania pomocou  jej vonkajších stránok, rytmiky 
a dynamiky, pričom jej nerozložiteľný zostatok, harmó-
nia, vypovedá o vôli mimo i vo vnútri všetkých javových 
foriem, a preto sa hudobná harmónia stáva symbolikou nie 
pocitu a javu, ale sveta.  „Pojem je v jej sfére celkom bez-
mocný“.4 Je zrejmé, že mladý Nietzsche (pod vplyvom 
svojho konceptu umeleckej metafyziky) svet krásneho 
zdania obhajuje, no aj z tejto pozície mohol povedať, že 
symbolika idealizovaného pojmu sa stáva bezmocným ná-
strojom pre poznanie sféry, ktorá pojmu predchádza. Lo-
gický blud zámeny (že rozum, mocný a spoľahlivý nástroj 
                                                 
1 NIETZSCHE, F.: K dejinám literárních studií ve starověku a v moderní 

době (1868). In: Nietzsche, F.: Rané texty o hudbě a řeči, s. 97.  
2 NIETZSCHE, F.: O původu řeči (1869/1870). In: Nietzsche, F.: Rané texty 

o hudbě a řeči, s. 104. 
3 NIETZSCHE, F.: Dionýský pohled na svět 4 (1870). In: Nietzsche, F.: 

Rané texty o hudbě a řeči, s. 115. 
4 Tamže, s. 117. 
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poznania, môže poznať aj svoj ne-logický predpoklad) tak 
poslúžil poznaniu ako jeho učený predsudok pravdy, až 
napokon zakorenil v tradícii ako zautomatizovaný in-
štinkt, najvyššie hodnotové hľadisko poznania a vedenia.  

Čo Nietzsche oným zautomatizovaným inštinktom vede-
nia myslí, uvedie pri otázke vzniku vedomia v práci Ra-
dostná veda. Obyčajne si myslíme, že vedomie tvorí jednotu 
organizmu, pritom je iba posledným a najneskorším vývo-
jovým článkom organickej ríše.1 Predsudok, že vedomie je 
centrom človeka, vedie k istote, že pravé, ozajstné vedenie 
je iba to, ktoré je vedomé. Ale to je, podľa Nietzscheho, 
veľkým omylom, iba sme si tento omyl privtelili a urobili 
ho automatickým, inštinktívnym hľadiskom pre poznáva-
nie pravdy. Lenže je to ilúzia, totiž pravda iba jedného z 
inštinktov. Nietzsche v tejto súvislosti rigorózne rehabili-
tuje svet inštinktov a dôvodí to tým, že bez inštinktov by 
človek neprežil. To je jeden aspekt. Druhým, ktorý mô-
žeme uplatniť aj pre vymedzenie úlohy umeleckého in-
štinktu, je skutočnosť, že každý druh vedenia je privtelený 
a žiadny z inštinktov nemôže platiť za pravé vedenie. Tre-
ťou stránkou podľa Nietzscheho je záver, že každý in-
štinkt, vrátane rozumového poznania, je tvorený ume-
lecky, ilúziami, omylmi, nie však v morálnom zmysle. Vi-
díme, že Nietzsche iluzívny a klamlivý charakter prírody 
a zmyslov neodmietol, čo bolo dôvodom k tomu, aby vy-
hlásil, že svet je nepravdou. To bolo jeho odpoveďou na Pla-
tonov svet zdania a na Platonovu zámenu sveta predstáv 
a sveta zmyslov.                             

Hlboké pochybnosti o Platonovom idealizme Nietz-
sche nadobudol zvlášť štúdiom práce A. Langeho Dejiny 
materializmu, ktorá v ňom vyvolá silný dojem.2 Pod Lan-

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Radostná věda, s. 39. 
2 Pozri KOUBA, P.: F. Nietzsche. Filosofická interpretace, s. 32.  
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geho vplyvom a tiež inšpirovaný teóriami nemeckej jazy-
kovedy o pôvode a vzniku reči, ktoré viedli Nietzscheho 
k napísaniu skice O pravde a lži, nie však v morálnom zmysle 
a v nej formulovanej myšlienky o metaforickom (ne-logic-
kom) základe jazyka, objaví niečo, čo možno najviac vysti-
huje jeho prvá časť práce Ľudské, príliš ľudské, pôvodne 
označená názvom Radlica. Ide tu o metódu obratu, náh-
ľadu na ten istý fenomén z jeho opačnej strany. To, čo je 
hore, obracia dole, to, čo je dole, vyzdvihuje; obracia veci, 
aby v nich objavil ich opak, nové hľadisko, ktoré k veci 
taktiež prináleží. Veci teda nemajú iba jednu stránku 
a jedno smerovanie. Nietzsche v tomto postoji chce potvr-
diť, že ak opomenieme túto dvojznačnosť, tento základný 
rámec prístupu k veciam, obyčajne sa prikloníme k jednej 
stránke, ktorú rozvíjame do nebotyčných rozmerov – ako 
božskú pravdu. Vo filozofii takýmto hľadiskom (a výsled-
kom) mal byť Platonov idealizmus.1 

A ako sa Platon, podľa Nietzscheho, k idealizmu do-
pracoval? Už v knihe Zrodenie tragédie z ducha hudby uve-
die, že Platon odsúdil tragické umenie, čím mal iba potvr-
diť, že úlohe umenia v živote neporozumel. Platonova 
hlavná námietka proti starým umeniam spočívala v tom, že 
sú napodobňovaním zdania a že sa nachádzajú ešte nižšie 
než empirický svet.2 Pritom veril, že pri novom, vyššom 
umení dialektiky túto námietku nie je možné uplatniť. Čo 
však novým umením dialektiky Platon docielil? Usiloval 
sa povzniesť nad umelecký svet zdania, aby si vytvoril 
pravú skutočnosť. Bola to však pseudo-skutočnosť, ilúzia, 
                                                 
1 K pochybnostiam o Platonovej filozofii, ktoré rozpracoval vo svojom 

koncepte umeleckej metafyziky, viedli aj jeho prednášky ku  
gréckej filozofii v Bazileji, kde prednášal mimo iného aj Úvod do platon-

ských dialógov (FINK, E.: Filosofie Friedricha Nietzscheho.  
Prel. D. Petříčková. Praha: Oikúmené 2011, s. 43), ktoré tvorili prvé ná-

črty k práci Filozofia v tragickom období Grékov.      
2 NIETZSCHE, F.: Zrod tragédie z ducha hudby, s. 63. 

 165  

klam, zdanie vyššieho stupňa, čo v Nietzscheho očiach ne-
bolo nič iné ako karikatúra sveta zdania. Tým sa Platon 
dostal tam, proti čomu bojoval. Platon však nemohol pri-
pustiť, aby uznal životu aj vôľu ku klamaniu, ktorej výra-
zom je umelecký svet  krásnych ilúzií a klamu. V tomto 
bol najväčším nepriateľom umenia.1 Ako by sa dokázal pri-
znať, že sa usiloval – síce nedobrovoľne – urobiť božským 
aj tento zdanlivý svet klamu? Platon sa priklonil k logu a 
k poznaniu pravdy, a tým si ich odvrátenú stránku, svet 
klamu a nepravdy, zastrel, presnejšie, považoval za zda-
nie. Aj keď tento svet nepravdy inštinktívne pociťoval, za-
tvoril pred ním oči a svet nepravdy stotožnil so svetom 
nevedomosti. Pre Nietzscheho vôľa ku klamaniu (bez mo-
rálneho pátosu) mala predstavovať svet umenia, svet 
tvorby mnohého, slovom, svet bohatého života.  

Nietzsche sa k filozofii a k osobe Platona a jeho vzťahu 
k umeniu vráti aj v práci Genealógia morálky. V nej tvrdí 
a podčiarkne, že ak by Platon bol uznal, že umenie, tak 
ako ilúzie, k životu patria, musel by svoje dielo spáliť, lebo 
preňho v asketickom úsilí o absolútnu pravdu ilúzie 
miesto nemajú. Lenže Platon nemal dosť poctivosti predo-
všetkým k sebe – sám, svojimi umeleckými dialógmi sa 
prezentoval aj ako umelec. Platon v tomto skrytom proti-
rečení sa ukázal ako najväčší nepriateľ umenia, akého kedy 
zrodila Európa.2 Na jednej strane mysliteľ stojaci nad týmto 
svetom a životom, najväčší ohovárač života, na strane druhej 
umelec, nedobrovoľný zbožňovateľ života, ktorý vytvoril 
pojmové básnenie (náuku o ideách). Platon aj v tej najkraj-
nejšej duchovnosti potreboval umenie – aby tento svet vô-
bec vydržal, dokázal zniesť. Ako Nietzsche uvedie v inej 
súvislosti, vo svojich poznámkach, Platon ako umelec dá-
val prednosť zdaniu (sveta ideí, dopl. Š. J.) ... neskutočnému 
                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Geneologie morálky, s. 127. 
2 Tamže. 
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1 NIETZSCHE, F.: Geneologie morálky, s. 127. 
2 Tamže. 
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pred existujúcim!1 On bol ale o tomto druhu a tejto hodnote 
zdania tak pevne presvedčený, že nekriticky k nemu pri-
pojil pojmy bytia, dobra a pravdy.        

Nietzsche dobre vedel, že Platon bol nielen filozofom, 
ale aj umelcom. Dráždila ho však otázka, ako Platon so 
svojím umeleckým citom naložil. Oproti Sokratovi, ktorý 
sa metódou dialektiky dopytoval pravého vedenia teore-
ticky, hľadajúc prvých teoretických ľudí (Euripides), Pla-
ton zo svojho majstra vytvoril umelecký obraz, ktorým 
Sokratove dialógy previedol z ulice do média dokonalosti 
filozofického spisovateľstva. V tomto počine môžeme Pla-
tona považovať za sokratovské umelecké dielo. Nietzsche 
však literárny obraz Sokrata (v Platonových umeleckých 
dialógoch) nechápe ako najvyššiu formu umenia, ale ako 
predobraz románu,2 v ktorom poézia bola v podobnom po-
stavení k dialektike, ako filozofia po mnoho storočí vo 
vzťahu k teológii, totiž ako slúžka. V Platonovom umelec-
kom dialógu prevládol tak teoretický koreň dialektiky. 
Platon bojoval proti tragickému umeniu, ale funkcii krásy 
sa vo filozofii nevzdal, obhajoval ju ako plodiacu silu, eros, 
inak by nebola a nemohla existovať najvyššia možná do-
konalosť sveta, pravda. Krása v tomto poňatí však nebola 
spájaná nevyhnutne iba so svetom zdania, vo svojej pod-
state predstavovala ontologický charakter. 

Podľa Nietzscheho Platonova dialogická forma filozo-
fického umenia preukázala, že nebol len teoretickým filo-
zofom. Nietzsche uznáva a uznať musí, že Platonov vzťah 
k umeniu bol preň vnútorne protirečivým a v tomto (pre 
Nietzscheho) hádankou. Platon popieral umenie krásnych 
predstáv, no klamal opojnou krásou dokonalých pojmov 
(ideí). Odkiaľ pramenila oná sila opojnej a mámivej krásy? 
Platon síce bojoval proti zmyslom, chcel sa stať ich pánom, 
                                                 
1 NIETZSCHE, F.: KSA 12, s. 253. 
2 NIETZSCHE, F.: Zrod tragédie z ducha hudby, s. 64. 
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ale za cenu blúznivého erotického opojenia dialektickým 
poznaním, súdi Nietzsche. Toto opojenie našlo svoj zdroj 
a vrchol – do krajnosti vystupňovaného zduchovnenia 
zmyslovosti – v čírej kráse, stojacej teraz už proti zmys-
lom. Nietzsche moc Platonovej dialektiky ocení, lebo aj pri 
triezvej logike pojmov dokázala očariť a opojiť. Nietzsche  
toto božské umenie1 dialektiky uznal, no nemohol uznať iba 
túto formu umenia. Dialektické myslenie má svoju silu 
a čaro, iba ak slúži moci autority večného, nemenného ob-
sahu, totiž Dobra a Pravdy. Pre takéto umenie myslenia 
zostáva len možnosť meniť formy tohto obsahu.  

Nietzsche už v práci Zrodenie tragédie z ducha hudby 
uvedie, že Platon bol tvorcom novej umeleckej formy,2 no 
vtedy ešte súdi, že to nebola forma odvodená z idey Do-
bra, ale skôr zmesou všetkých, už pred Platonom vytvore-
ných foriem, zmesou oscilujúcou medzi rozprávaním, ly-
rikou, drámou, medzi prózou a poéziou. V zásade nová 
umelecká forma platonského dialógu bola slúžkou teore-
tickej idei.3 Toto božské umenie, zajaté mravným ro-
zumom, rozumnosťou za každú cenu, bolo vybojované na 
poli umeleckých foriem, alebo inak: v Platonovej predráž-
denej zmyselnosti. Pre Nietzscheho dialektické myslenie 
predstavovalo ideálnu formu uctievania pojmov a ideálnu 
formu moci rozumu nad inštinktami a pudmi človeka. 
Napriek vybičovaniu rozumu rozumom samým, ktorý ná-
jde uspokojenie výlučne vo svete čistého ducha, Nietzsche 
uzná, že v tomto bol Platon veľkej a silnej vôle: zobrazil mé-
dium filozofického písania, ktoré už nebolo obyčajným 
napodobňovaním logu, naopak, ono zobrazenie malo 
predstavovať dramatickú cestu k jeho víťazstvu. V tomto 
bol Platon väčším majstrom ako Aristoteles. Aristoteles už 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Ranní červánky, s. 228. 
2 NIETZSCHE, F.: Zrod tragédie z ducha hudby, 63.  
3 Tamže, s. 64. 
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nezobrazoval, už iba definoval. Jeho rozum bol príliš chladný 
k tomu, aby vo filozofii priznal miesto umeleckému pá-
tosu. Nietzsche dokáže Platona ospravedlniť ako veľkého 
ducha v tom, že médiom zobrazovania preukázal – hoci ne-
uvedomene – umenie vyšších ľudí, ľudí nesmiernej vôle 
vtlačiť človeku svoju vlastnú pečať. Veď čo robil Platon? 
Boj proti svetu zdania viedol pod zástavou boja proti sta-
rým hodnotám života. Napokon aj jeho zápas o nové hod-
noty bol zápasom o nový život, o prekonanie starého helén-
skeho človeka.    

Nietzsche svoj zrelý postoj k otázke vzťahu zmyslov 
a umenia formuluje až od práce Ľudské, príliš ľudské. 
V predslove k práci Mimo dobro a zlo predmetný vzťah pre-
cizuje takto: Zmysly neklamú a aby nás neoklamal rozum, 
potrebujeme k pocitom, získaných zmyslami, primeraný 
jazyk. Nie jazyk vyblednutých pojmov, ale citlivejší na 
všetky dobré veci, nevinný, detinský, detský,1 totiž citlivý 
pre svet nepravdy. Proti chápaniu umenia nemeckými 
vzdelancami (ktoré malo povznášať) kládol umenie po-
smešné, ľahké, prchavé, božsky bezstarostné,2 ktoré chýba aj 
umelcom, lebo umelci tvoria príliš vážne. K novému ume-
niu je potrebná božská veselosť, trvácne opojenie zo zabú-
dania na pravdy. Pravé umenie nemá odkrývať, stavať veci 
do jasného svetla. Podľa Nietzscheho takto chápali ume-
nie aj starí Gréci pred Platonom. Z umenia krásneho zda-
nia sa radovali, avšak k tajomstvám a hádankám prírody 
boli zdržanliví – na pravdu prírody neverili a k svojmu ži-
votu nič podobné pravde ani nepotrebovali. Nietzsche to 
demonštruje na príklade Baubo, ženskej postavy z orfickej 
povesti o Demetre, ktorá smutnú bohyňu plodnosti rozve-
selila tým, že sa pred ňou obnažila. Gréci zdanie zbožňo-
vali – ale z hĺbky. Celý svet prírody vnímali ako maškarádu 
                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Mimo dobro a zlo, s. 13. 
2 NIETZSCHE, F.: Radostná věda, s. 14.  

 169  

bohov, t. j. prírodu, ktorá má  dôvody svoje dôvody neukazo-
vať.1 Ozajstné umenie zmysly nefalšuje, je k nim plné ra-
dosti, vynaliezavé a povrchné, ale tento povrch je potrebné 
vidieť z hĺbky, o ktorej treba cudne mlčať, neukazovať ju. 
Zmysly, tak ako to prezentoval Platon, neklamú. Až z hľa-
diska umenia života sa ukáže, že ilúzie nie sú iba fenomé-
nom zábavného umenia, proti ktorému Platon namietal, 
ale umeleckými ilúziami a umeleckým klamom tvorí a žije 
celá príroda.2 Až pravé, vyššie umenie dokáže rozum člo-
veka vyliečiť z jeho vlastných ilúzií a otvoriť sa svetu ne-
rozumu, svetu nepravdy, čo Nietzsche považuje za 
ozajstnú cestu k nadobudnutiu odvahy znášať v živote aj 
to desivé a nerozumné.3     
 
9. 2. Zdroj idealizmu. Dialektika ako erotický závrat  

rozumu? 
 

Nietzsche v súvislosti s poňatím krásy u Schopenhauera, 
ktorá mu mala byť vysloboditeľkou od vôle a jej ohniska, 
pohlavnosti – v kráse videl popretie plodiaceho pudu – nie 
náhodou uvedie Platona a jeho myšlienku, že každá krása 
dráždi k plodeniu.4 Krása bola pre Platona proprium, 
vlastné podstatné meno jej účinkov, a to od najzmyselnej-
ších až po tie najduchovnejšie. To, čo dráždilo Platonovu 

                                                 
1 Tamže. 
2 „Pre povrchnosť svojho intelektu žijeme však v trvalej ilúzii: t. j. v kaž-

dom okamihu potrebujeme k životu umenie. Naše oko nás púta k for-
mám. Pokiaľ sme si takéto oko pozvoľna sami vypestovali, potom 
v sebe vidíme vládnuť umeleckú silu. V prírode samej teda nachádzame 
mechanizmy proti absolútnemu vedeniu: filozof p o z n á v a  reč prírody 
a vraví: »potrebujeme umenie« a »stačí nám len časť vedenia«.“ (NIE-
TZSCHE, F.: Fragmenty z pozůstalosti. In: Nietzsche, F.: O pravdě a lži 
ve smyslu nikoli morálním, s. 33).     

3 NIETZSCHE, F.: Genealogie morálky, s. 127. 
4 NIETZSCHE, F.: Soumrak model, s. 123. 
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dušu k onomu najduchovnejšiemu plodeniu, mala byť 
krása aténskych mládencov. Ak by nebolo v Aténach krás-
nych mládencov, nebolo by ani Platonovej filozofie.1 Až po-
hľad na krásnych mládencov mal byť tým, čo dokáže za-
páliť filozofickú dušu erotickým závratom a nedopraje jej 
pokoja dovtedy, pokiaľ do tejto krásy nezaseje semeno 
všetkých vznešených vecí. To ale nie je všetko. V Aténach 
sa filozofovalo inak (ako dnes), predovšetkým verejne. 
Práve verejný priestor agory, tvrdí Nietzsche, bol novou, 
negréckou silou pudiacou k obratnému rozumu, k tkaniu 
siete pojmov, ktorých výrazom bol amor intellectualis dei, 
láska k dokonalému pojmu. Platonovu filozofiu by bolo 
treba, podľa Nietzscheho, správne definovať ako erotické 
pretekanie, ako zvnútornenie starej agonálnej gymnastiky 
a jej predpokladov – tragického, dionýzovsko-apolón-
skeho života starých Grékov. Nová umelecká forma gréc-
keho agonu, šermiarske umenie dialektiky, ktorou bolo 
možné vystúpiť až do sféry ideálneho pojmu, vyrástla 
teda z filozofickej erotiky Platona. V tejto súvislosti si Nietz-
sche cení viac Platona, ako Schopenhauera. Platon silu 
svojho pohlavného pudu sublimoval do lásky k ideálnym 
pojmom, Schopenhauer však pohlavný pud zavrhol. 
A ako  je to v prípade Nietzscheho?  

Nietzsche v texte s titulom Antikrist, hneď v 1. § uve-
die, že fatum človeka (spojeného s osudom celého ľud-
stva) je oveľa silnejšou erotikou ako závrat aténskych mlá-
dencov z dialektiky, lebo v prvom prípade dochádza 
v človeku k plnosti, k napätiu a (erotickému, dopl. Š. J.) na-
držaniu2 všetkých jeho síl. A nielen ako indivídua. Toto 
vzplanutie ľudského ducha, búrka, z ktorej vyšľahne 
blesk, malo byť osudom celého ľudstva a tiež cestou k jeho 
naplneniu. Erotické vzrušenie z celej prírody v človeku, 
                                                 
1 Tamže. 
2 NIETZSCHE, F.: Antikrist, s. 9.  
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tej minulej, ako aj budúcej, malo byť závratom nepomerne 
plnším a zmysluplnejším, ako vzrušenie aténskych mlá-
dencov, lebo ich vzrušenie z dialektiky prebudilo v nich iba 
sily teoretického rozumu. Nietzsche takéto vzrušenie na-
zve šťastím oddaných, a v tomto zmysle slabých. Erotika 
osudu ľudstva, erotika cieľa ľudstva, mala byť vzmachom 
vyššieho druhu šťastia ako erotika oddaných pravde, čiže 
závislých na jej opätovaní. 

Nietzsche v práci Ecce homo v kapitole Prečo som tak 
múdry napíše: „Šťastie môjho žitia, či skôr jeho jedinečnosť, 
spočíva v jeho osudovosti: aby som to vyjadril hádankou, 
ako svoj otec som už zomrel, ako svoja matka ešte žijem 
a starnem.“1 Čo má teda predstavovať jeho erotické opoje-
nie a spojitosť so svojím osudom? Už v chlapčenskom 
veku, ako to sám uvedie v predhovore k práci Genealógia 
morálky, pociťoval v sebe idiosynkráziu ku kresťanskej 
morálke. Pri tomto postoji k morálke založenej na morál-
nom koncepte sveta, pri jeho podozrievavosti voči takto 
koncipovanému pojmu dobra, sa musel zastaviť tiež pri 
otázke Akého pôvodu je vlastne naše dobro a zlo?2 Svoje roz-
položenie, súvisiace s pôvodom a tvorbou našich najvyš-
ších hodnôt, pojme za svoj osud, ba čo viac, za osud ľud-
stva, za poklad, ktorý je potrebné chrániť, pestovať a zve-
ľaďovať. Nietzscheho formula erotického závratu, vyjad-
rená v láske k osudu tak jednotlivca ako aj ľudstva, mala 
svoju genézu, a to už od prác Zrodenie tragédie z ducha 
hudby a Filozofia v tragickom období Grékov. 

Nietzsche už pri interpretácii predplatonských filozo-
fov tvrdí, že im lepšie porozumieme, ak nebudeme klásť 
dôraz na ich systémy, ale na to, čo je v nich jedinečné, 
z čoho sa zrodili, slovom, čo je na nich nevyvrátiteľné, lebo 
vyrástli zo života, a ten poprieť nie je možné. Skutočnosť, 
                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Ecce homo, s. 94. 
2 NIETZSCHE, F.: Genealogie morálky, s. 8–9. 
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dušu k onomu najduchovnejšiemu plodeniu, mala byť 
krása aténskych mládencov. Ak by nebolo v Aténach krás-
nych mládencov, nebolo by ani Platonovej filozofie.1 Až po-
hľad na krásnych mládencov mal byť tým, čo dokáže za-
páliť filozofickú dušu erotickým závratom a nedopraje jej 
pokoja dovtedy, pokiaľ do tejto krásy nezaseje semeno 
všetkých vznešených vecí. To ale nie je všetko. V Aténach 
sa filozofovalo inak (ako dnes), predovšetkým verejne. 
Práve verejný priestor agory, tvrdí Nietzsche, bol novou, 
negréckou silou pudiacou k obratnému rozumu, k tkaniu 
siete pojmov, ktorých výrazom bol amor intellectualis dei, 
láska k dokonalému pojmu. Platonovu filozofiu by bolo 
treba, podľa Nietzscheho, správne definovať ako erotické 
pretekanie, ako zvnútornenie starej agonálnej gymnastiky 
a jej predpokladov – tragického, dionýzovsko-apolón-
skeho života starých Grékov. Nová umelecká forma gréc-
keho agonu, šermiarske umenie dialektiky, ktorou bolo 
možné vystúpiť až do sféry ideálneho pojmu, vyrástla 
teda z filozofickej erotiky Platona. V tejto súvislosti si Nietz-
sche cení viac Platona, ako Schopenhauera. Platon silu 
svojho pohlavného pudu sublimoval do lásky k ideálnym 
pojmom, Schopenhauer však pohlavný pud zavrhol. 
A ako  je to v prípade Nietzscheho?  

Nietzsche v texte s titulom Antikrist, hneď v 1. § uve-
die, že fatum človeka (spojeného s osudom celého ľud-
stva) je oveľa silnejšou erotikou ako závrat aténskych mlá-
dencov z dialektiky, lebo v prvom prípade dochádza 
v človeku k plnosti, k napätiu a (erotickému, dopl. Š. J.) na-
držaniu2 všetkých jeho síl. A nielen ako indivídua. Toto 
vzplanutie ľudského ducha, búrka, z ktorej vyšľahne 
blesk, malo byť osudom celého ľudstva a tiež cestou k jeho 
naplneniu. Erotické vzrušenie z celej prírody v človeku, 
                                                 
1 Tamže. 
2 NIETZSCHE, F.: Antikrist, s. 9.  

 171  

tej minulej, ako aj budúcej, malo byť závratom nepomerne 
plnším a zmysluplnejším, ako vzrušenie aténskych mlá-
dencov, lebo ich vzrušenie z dialektiky prebudilo v nich iba 
sily teoretického rozumu. Nietzsche takéto vzrušenie na-
zve šťastím oddaných, a v tomto zmysle slabých. Erotika 
osudu ľudstva, erotika cieľa ľudstva, mala byť vzmachom 
vyššieho druhu šťastia ako erotika oddaných pravde, čiže 
závislých na jej opätovaní. 

Nietzsche v práci Ecce homo v kapitole Prečo som tak 
múdry napíše: „Šťastie môjho žitia, či skôr jeho jedinečnosť, 
spočíva v jeho osudovosti: aby som to vyjadril hádankou, 
ako svoj otec som už zomrel, ako svoja matka ešte žijem 
a starnem.“1 Čo má teda predstavovať jeho erotické opoje-
nie a spojitosť so svojím osudom? Už v chlapčenskom 
veku, ako to sám uvedie v predhovore k práci Genealógia 
morálky, pociťoval v sebe idiosynkráziu ku kresťanskej 
morálke. Pri tomto postoji k morálke založenej na morál-
nom koncepte sveta, pri jeho podozrievavosti voči takto 
koncipovanému pojmu dobra, sa musel zastaviť tiež pri 
otázke Akého pôvodu je vlastne naše dobro a zlo?2 Svoje roz-
položenie, súvisiace s pôvodom a tvorbou našich najvyš-
ších hodnôt, pojme za svoj osud, ba čo viac, za osud ľud-
stva, za poklad, ktorý je potrebné chrániť, pestovať a zve-
ľaďovať. Nietzscheho formula erotického závratu, vyjad-
rená v láske k osudu tak jednotlivca ako aj ľudstva, mala 
svoju genézu, a to už od prác Zrodenie tragédie z ducha 
hudby a Filozofia v tragickom období Grékov. 

Nietzsche už pri interpretácii predplatonských filozo-
fov tvrdí, že im lepšie porozumieme, ak nebudeme klásť 
dôraz na ich systémy, ale na to, čo je v nich jedinečné, 
z čoho sa zrodili, slovom, čo je na nich nevyvrátiteľné, lebo 
vyrástli zo života, a ten poprieť nie je možné. Skutočnosť, 
                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Ecce homo, s. 94. 
2 NIETZSCHE, F.: Genealogie morálky, s. 8–9. 



172 

že gréckych filozofov neinterpretoval z otázky bytia, ako 
to bolo obvyklé v nemeckej tradícii, bolo dostatočným 
znakom toho, že kladením dôrazu na jedinečnosť života (a 
nie na jeho všeobecnú stránku) začne filozofovať inak. K 
umeleckému a filologickému náhľadu na grécku kultúru 
a zdroje jej vzniku priradí filozofujúce hľadisko, totiž po-
znanie, že človeka nemôže vychovávať tradícia, ale človek 
sa musí vychovávať sám. To dokáže iba ozajstný filozof, 
filozof novej vedy, filozof bezpodmienečnej afirmácie ži-
vota, a to aj v jeho najnižších, či najhroznejších prejavoch. 
„Mládeži je treba sprostredkovať skutočnú vedu“,1 očis-
tenú od rôznych zahmlených výmyslov filológov, histori-
kov a aj filozofov, všetkých tých, ktorí na Grékov nazerali 
príliš optimisticky, a preto Grékom rozumieť ani nemohli. 
„Ľudskosť, ktorú nám ukazuje starovek, sa nesmie zamie-
ňať s humánnosťou.2 Tento Nietzscheho protiklad je po-
trebné zdôrazniť, lebo podľa neho všade, kde sa presa-
dzuje humanita, stráca sa základný zdroj ľudského života. 
Nietzsche od novej vedy požaduje – a túto úlohu vztiahne 
aj na seba – dôraz na výchovu, na zušľachťovanie každej 
jedinečnej sily človeka, k čomu neskôr, v predslove k práci 
Ľudské, príliš ľudské I., dodá aj potrebu hierarchie síl človeka,3 
ktorých poradie určujú jeho najvyššie hodnoty. Tak sa do-
siahne nielen priestor pre celkovú bohatosť života človeka, 
ale aj priestor pre jeho zmysel, pre jeho zápas o vlastné naj-
vyššie hodnoty. Naopak, hľadisko všeobecnosti tento jedi-
nečný priestor v človeku zahubí, a tým zahubí aj samot-
ného človeka. 

Ako je známe, Nietzsche v práci Filozofia v tragickom ob-
dobí Grékov nazve Platona prvým zmiešaným charakterom. 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: My filologové, s. 107. 
2 Tamže, s. 60. 
3 NIETZSCHE, F.: Lidské, příliš lidské I., s. 15. 
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To je aj jeden z podstatných dôvodov, prečo si dovolí uká-
zať na priepastný zlom medzi predplatonskou filozofiou a 
filozofiou Platona, t. j. zlom, ktorý bude mať neblahý do-
pad na celé dejiny filozofie. Nietzsche sa diferencie medzi 
filozofmi pred Platonom, čerpajúcimi svoju filozofiu z je-
dinečnosti vlastného života, a Platonovou filozofiou ne-
vzdáva po celý svoj tvorivý život, a to zvlášť v demasko-
vaní ozajstnej úlohy Platonovej filozofie v kontexte dejín 
európskeho filozofického myslenia. Predmetnú diferenciu 
formuluje v práci Ranné zore, v § 497, v podobe rozdielu 
medzi váhou hľadiska na život rozumom a váhou hľa-
diska na život jedinečným naturelom každého človeka. 
Podľa Nietzscheho sú filozofi, ktorých duch je voľne prira-
dený k ich charakteru a temperamentu, a tak sa môžu 
ľahko od nich odpútať (prípad Platona) a sú filozofi, myslí 
tu Schopenhauera, ktorí sa od svojho temperamentu ne-
odpútali a aj keď niekam odleteli, vždy tam našli seba.1  

V práci Mimo dobro a zlo, v § 211 rozlišuje medzi filozo-
fickými robotníkmi (učencami) a filozofmi (tvorcami).2 
V § 248 citovanej práce zasa uvedie, že existujú dva druhy 
géniov – jeden druh, ktorý plodí a druhý, ktorý sa dáva 
oplodniť.3 A napokon v nedokončenom spise Vôľa k moci 
napíše, že sú dva druhy filozofov – prví, ktorí nachádzajú 
úlohu filozofie v poznávaní bez toho, aby rozpoznali, že 
poznávanie je iba logické či morálne hodnotenie nerozum-
ného života, a druhí, ktorí úlohu filozofie vidia v tvorbe 
nových hodnôt – ako ich zákonodarcovia.4 Prví zhrňujú 
rôznotvárnosť udalostí do skratiek, znakov, pojmov, aby 
sa im svet stal jasným a zrozumiteľným, a všetko minulé 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Ranní červánky, s. 211. 
2 NIETZSCHE, F.: Mimo dobro a zlo, s. 112. 
3 Tamže, s. 150. 
4 NIETZSCHE, F.: Duševní aristokratismus, s. 31.  
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1 NIETZSCHE, F.: My filologové, s. 107. 
2 Tamže, s. 60. 
3 NIETZSCHE, F.: Lidské, příliš lidské I., s. 15. 
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4 NIETZSCHE, F.: Duševní aristokratismus, s. 31.  
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využívajú v prospech budúcnosti v presvedčení, že bu-
dúcnosť je iba predĺžením minulosti. Takíto filozofi svojím 
poznaním len potvrdzujú, že hodnota dobra pre všetkých 
je predovšetkým dobrom pre seba. Nietzsche aj v tomto 
prípade uvedie za príklad Platona.1 Druhí, vzácnejší, sú tí, 
ktorí inštinktívne rozkazujú a všetko minulé im slúži len 
ako prostriedok k tvoreniu. Ich hodnotenia vychádzajú 
nie z úžitku toho a toho človeka, ale z úžitku celého ľud-
stva, vrátane budúceho.        

Je potrebné mať na zreteli, že Nietzscheho vzťah k Pla-
tonovi nie je nevraživým apriori. Už v prvotnej filozofickej 
indícii, ktorou Platona označí za filozofa zmiešaného cha-
rakteru a zmiešanej filozofie, zároveň ho uznáva za veľ-
kého filozofa. Nie preto, že si svoj charakter, svoju aristo-
kratickú sebestačnosť pokazil Sokratovou iróniou, namie-
renou voči vznešeným Aténčanom, ktorí nevedia, a ani nie 
preto, že sa nechal oplodniť pytagorovcami či Herakleitom. 
Platona uznáva za veľkého filozofa pre jeho obdivuhodný 
filozofický výkon syntetizovania tak rozdielnych, až pro-
tikladných konceptov myslenia raných gréckych filozofov 
a uznáva ho aj ako veľkého erotického tyrana ducha, ne-
závisle od toho, kde ho táto tyrania ducha doviedla. Platon 
zostáva v Nietzscheho očiach prvým výrazným filozofom 
dištancie od jedinečného, prvým typom teoretického člo-
veka. Od predsokratovcov vo svojej filozofickej koncepcii 
využil iba to, čo zodpovedalo prísnej logike pojmov, totiž 
to, čo malo byť záväzné ako všeobecná platnosť. Platon 
takto celú predsokratovskú polyfóniu filozofického ducha 
skomprimoval do jedného systému, pričom až aktom 
tohto spájania vydiferencoval a etabloval pojmy, bez kto-
rých je európska filozofia nemysliteľná. 

                                                 
1 Tamže, s. 32. 
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Nietzschemu neunikne ani rozpor medzi osobou Pla-
tona a platonizmom a cez tento rozpor aj vysoké ocenenie 
Platona. Platonizmus nadviazal na teoretického Platona, na 
obsah jeho diela, ale unikol mu umelecký Platon. Práve 
v tejto otázke sa ukazuje, že v dialógoch, v médiu filozo-
fického písania, je rozlišovanie formy a obsahu – vo vý-
zname ako ich teoreticky sformoval platonizmus – neudr-
žateľné. Nietzsche si túto paradoxnú formu Platonovho 
diela (platonizmom) uvedomí až vo svojom neskoršom 
diele. V práci Genealógia morálky napíše, že zásadnejším 
protikladom asketického ideálu než veda a jej vôľa 
k pravde je umenie, v ktorom je posvätená ilúzia, vôľa ku 
klamaniu. Tak to musel cítiť, podľa Nietzscheho, aj Platon 
a že to cítil – aj keď nevedome, bez dostatočnej reflexie – 
práve tak, Nietzsche chce aj preukázať a k tejto otázke sa 
niekedy a obšírnejšie vrátiť.1 K danej otázke sa však nevráti 
a obšírnejšie ju nerozpracuje, naopak, jeho kritický vzťah 
k Platonovi ešte zosilnie.  

Nietzsche stratégiu umeleckého hľadiska na teoreticky 
kreovanú filozofiu prehĺbi optikou života na umenie, 
ktorú pojme ako filozofiu budúcnosti, skrývajúcu to, čo je 
hodné milovania, totiž erotickú opojnosť, nesmierne vzru-
šenie z prekonania človeka, vzrušenie z cieľa ľudstva, z 
extatickej slasti nadčloveka, bytosti nového božského citu, 
extrémne blízkeho charakteru bytia, teraz už v jeho rôz-
nych podobách.    

 
9. 3. Platon v optike Nietzscheho filozofie budúcnosti 

 
Nietzscheho umelecký náhľad na prírodu, na ľudský rod, 
na Grékov, Sokrata či Platona alebo na morálku nebol je-
diným, a už vôbec nie absolútnym kritériom života. Už 
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využívajú v prospech budúcnosti v presvedčení, že bu-
dúcnosť je iba predĺžením minulosti. Takíto filozofi svojím 
poznaním len potvrdzujú, že hodnota dobra pre všetkých 
je predovšetkým dobrom pre seba. Nietzsche aj v tomto 
prípade uvedie za príklad Platona.1 Druhí, vzácnejší, sú tí, 
ktorí inštinktívne rozkazujú a všetko minulé im slúži len 
ako prostriedok k tvoreniu. Ich hodnotenia vychádzajú 
nie z úžitku toho a toho človeka, ale z úžitku celého ľud-
stva, vrátane budúceho.        

Je potrebné mať na zreteli, že Nietzscheho vzťah k Pla-
tonovi nie je nevraživým apriori. Už v prvotnej filozofickej 
indícii, ktorou Platona označí za filozofa zmiešaného cha-
rakteru a zmiešanej filozofie, zároveň ho uznáva za veľ-
kého filozofa. Nie preto, že si svoj charakter, svoju aristo-
kratickú sebestačnosť pokazil Sokratovou iróniou, namie-
renou voči vznešeným Aténčanom, ktorí nevedia, a ani nie 
preto, že sa nechal oplodniť pytagorovcami či Herakleitom. 
Platona uznáva za veľkého filozofa pre jeho obdivuhodný 
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využil iba to, čo zodpovedalo prísnej logike pojmov, totiž 
to, čo malo byť záväzné ako všeobecná platnosť. Platon 
takto celú predsokratovskú polyfóniu filozofického ducha 
skomprimoval do jedného systému, pričom až aktom 
tohto spájania vydiferencoval a etabloval pojmy, bez kto-
rých je európska filozofia nemysliteľná. 
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Nietzschemu neunikne ani rozpor medzi osobou Pla-
tona a platonizmom a cez tento rozpor aj vysoké ocenenie 
Platona. Platonizmus nadviazal na teoretického Platona, na 
obsah jeho diela, ale unikol mu umelecký Platon. Práve 
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fického písania, je rozlišovanie formy a obsahu – vo vý-
zname ako ich teoreticky sformoval platonizmus – neudr-
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a obšírnejšie ju nerozpracuje, naopak, jeho kritický vzťah 
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extatickej slasti nadčloveka, bytosti nového božského citu, 
extrémne blízkeho charakteru bytia, teraz už v jeho rôz-
nych podobách.    
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v období písania nečasových úvah a zvlášť pri nedokonče-
nej – My filológovia – formuluje problém historického hľa-
diska. Práca My filológovia bola síce namierená k otázke vý-
chovy génia, od ktorej sa Nietzsche neskôr odpúta, ale už 
v nej nachádzame predobraz života a kultúry nečasovej prí-
tomnosti. Iba z nej, z jej hľadiska je možné oceniť hodnotu 
života. Staroveku teda neporozumieme tým, že budeme 
naň hľadieť z našej (časovej) prítomnosti, lebo doň vkla-
dáme už inú prítomnosť. Staroveku môžeme porozumieť 
len z jeho prítomnosti. K tomu, podľa Nietzscheho, je po-
trebné zbaviť sa vedy histórie, lebo sa stala prebytočnou. 
„Na jej miesto musí nastúpiť veda o budúcnosti.“1          

Zrelší pohľad na problém historického hľadiska Nietz-
sche podá v práci Radostná veda v § „Budúca »ľudskosť«“. 
Aj pri tomto pohľade potvrdí to, čo už uviedol v práci My 
filológovia, že na Grékov a všetko minulé musíme hľadieť 
z ich prítomnosti, nie naopak. Historický zmysel – obja-
vený novovekom a veľkolepo prezentovaným Hegelovou 
dialektickou logikou jeho slávnej Fenomenológie ducha – 
Nietzsche považuje za „podivnú cnosť a nemoc“,2 z ktorej 
by mohla  nakoniec vyrásť pozoruhodná rastlina, vďaka 
ktorej by sa na našej Zemi žilo zdravšie, radostnejšie ako 
doposiaľ. Chorým výhonkom tejto rastliny malo byť to, že 
históriu chápeme nie ako históriu tejto tu prítomnosti, ale 
ako históriu toho, čo bolo, čo aktuálnej prítomnosti časovo 
predchádza. Preto Nietzsche mohol o onom novom cite, 
o zdravom význame historického hľadiska napísať, že „kto 
dokáže precítiť históriu ľudí v celku ako svoju vlastnú his-
tóriu“,3 dokázal by všetko to minulé, radosti a zármutky 
niesť hrdinsky ako človek, ktorý po každej bitke nachádza 
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vždy ranné zore svojho šťastia. Bol by to človek s horizon-
tom mnohých tisícročí pred sebou a za sebou, ako dedič 
všetkej minulosti ľudského ducha a zároveň „prvý výho-
nok novej šľachty“,1 ktorej podoba ešte na svete nebola. 
Zobrať to všetko, to najstaršie a najnovšie, totiž straty a ná-
deje, zisky, víťazstvá ľudstva, do svojej duše (čo sa opa-
kuje a je aj budúcim), tvrdí Nietzsche, a stlačiť v jeden pocit, 
z toho by muselo vzísť šťastie, aké človek doposiaľ nepo-
znal, „– božské šťastie plné moci a lásky, plné sĺz a smie-
chu“, šťastie, lebo aj pre toho najchudobnejšieho rybára by 
bolo zlatým veslom. „Tento božský pocit by sa potom nazý-
val – ľudskosť!“2  

Je nepochybné, že onen nový životný pocit Nietzsche 
odvodil a zároveň jeho opodstatnenosť verifikoval prie-
pastnou myšlienkou večného návratu toho istého – myš-
lienkou, ktorú posledný, moderný človek neunesie, ale je 
ľahkou iba pre nadčloveka. Táto myšlienka nie je určená 
nám, posledným! A je symptomatické, že myšlienku več-
ného návratu toho istého prvýkrát zverejní práve v práci 
Radostná veda, v čase svojho veľkého uzdravenia, dnes už 
v slávnom paragrafe „Najväčšia záťaž“3, v ktorom kladie 
dôraz na význam jej prijatia: Akým dobrým vo svojom ko-
naní by sa musel sebe samému a životu človek stať, ak by 
po ničom inom netúžil viac, ako po tomto poslednom več-
nom potvrdení a spečatení, totiž po najvyššej a najhlbšej 
podobe dokonalosti. Chceš alebo nechceš, položí si Nietz-
sche otázku, svoj život žiť tak, aby si ho chcel žiť nielen te-
raz, ale večne? Nebola by to radostná veda?   

V závere práce Radostná veda sa k novému historic-
kému zmyslu, vyjadreného myšlienkou večného návratu 
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toho istého, k onomu božskému citu, ktorým by bolo po-
trebné na život nazerať a hodnotiť jeho pre a proti, vráti 
v paragrafe „Veľké zdravie“. Veľkým zdravým, oproti opti-
mizmu vedy či pesimizmu dnešného človeka, má byť ne-
pochybne ono veľké šťastie, veľká radosť. Také šťastie člo-
vek nielenže má, to by nepostačovalo, lebo zakrátko, pod 
ťarchou každého dňa by vyprchalo, ale také šťastie musí 
človek neustále získavať, „pretože sa ho neustále znova 
vzdáva, musí vzdávať!...“1 Ide o druh – oproti tradícii – 
celkom nového ideálu, „ideál ducha, ktorý sa naivne, teda 
spontánne a z prekypujúcej plnosti a sily hrá so všetkým, 
čo sa doposiaľ nazývalo dobrým, nedotknuteľným, bož-
ským“.2 Nietzsche napokon celkový koncept radostnej vedy 
(myšlienky večného návratu) predstaví, prirodzene, v di-
tyrambickom tanci a speve, v práci Tak riekol Zarathustra, 
a to v koncepcii dvoch verzií celku času nahliadnutého 
z okamihu, z ktorých nie je žiadna privilegovaná, abso-
lútna, ale sú si vájomne rovnocenné a vzájomne podmie-
nené. Na tejto dvojznačnosti (každého fenoménu) Nietz-
sche ukázal, že človek môže žiť cnostne a zodpovedne aj 
bez náboženského či vonkajšieho (spoločenského)  musíš! 

Podľa Nietzscheho teda základom sveta nie je abso-
lútne, ničím nepodmienené hľadisko, absolútna pravda či  
absolútny zmysel sveta. Naopak, základné dejstvo sveta 
predstavuje vzájomná podmienenosť dvoch opačných 
stránok každej situácie, jej zmyslu či bez zmyslu, vrátane 
otázky zmyslu ľudskej existencie. Pokiaľ ide o otázku ľud-
skej existencie – ktorá predstavuje v tejto práci otázku do-
minantnú – môžeme nateraz jej dvojznačný charakter for-
mulovať ako jej ne-jednotu a túto ne-jednotu ako zdroj nad-
bytku sily, zdroj prekročenia človeka vymedzeného postu-
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látom jednoty jeho existencie. Prirodzene, Nietzscheho zá-
pas so sebou samým, s vymedzením charakteru vlastnej 
existencie, nie je priamočiary – ten sa odohráva na kolbišti 
boja s veľkým Platonom.            

* * * 
Genéza Nietzscheho filozofického myslenia od nečaso-
vých úvah až po myšlienku večného návratu je neustále 
konfrontovaná v zápase so Sokratom a zvlášť s Platonom. 
A že je to tak, je badateľné pri ich dvojakom a dvojznač-
nom hodnotení. Platona, tak ako jeho učiteľa, nikdy neod-
súdi, naopak, usiluje sa preukázať, že obaja k životu a k fi-
lozofii patria, ale iba v takej podobe, v akej zostávajú pro-
duktívni i pre Nietzscheho súčasnosť. Tak napríklad, 
Nietzsche odmietne Platonovo morálne hodnotenie sveta, 
ale nemôže odmietnuť jeho aristokratického ducha, od-
mietne jeho teoretický koncept sveta, ale nemôže odmiet-
nuť Platonov nárok odpovede na sokratovskú otázku.  Za 
každou charakteristikou Platona či jeho filozofie sa neu-
stále skrýva Nietzscheho dvojznačné hľadisko, jeho filozo-
ficko-existenciálna skúsenosť, že za každým povrchom vecí 
či udalosti (t. j. jedným hľadiskom) sa ukrýva ich odvrá-
tená stránka, že každý situačný zmysel, dobro či pravda 
sú podmienené hrozbou, t. j. neprítomnou prítomnosťou 
bez zmyslu, zla či nepravdy a naopak. Slovom, za každým 
obrazom Platona či jeho filozofie je utajená, absentujúca prí-
tomnosť, ktorá tieto obrazy podmieňuje a k nim nevy-
hnutne prináleží (ako ich skryté pozadie).  

Nietzsche v práci Genealógia morálky napíše: „Je prav-
depodobné, že predmety náboženského, morálneho a es-
tetického cítenia tiež patria k povrchu vecí, pričom človek 
rád verí, že sa nimi prinajmenšom dotýka srdca sveta.“1 
Ne-časové hľadisko, teraz už hľadisko ne-jednoty času, 
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predstaveného večným návratom toho istého mu umožní 
tak dištanciu od morálky1 a umenia, ako aj od logiky 
a vedy. Ani veda nemôže byť protipólom asketického ide-
álu morálneho človeka. Skôr je jeho najmladšou formou, 
ku kňazskému ideálu tiež najvznešenejšou.2 Nietzsche aj 
preto spochybní novoveký platonizmus a vedu viac ako 
Platona. V tejto dobe sa veda, pre svoju demokratickosť, 
stala protipólom vznešeného cítenia, dôsledkom čoho 
bolo, že úlohu filozofie si nárokoval prevziať vedec. Svoju 
úlohu k oslabeniu filozofie, k oslabeniu citu pre históriu si-
tuačného zmyslu (história ako tvorba zmyslu, podmiene-
ného jeho opačnou stránkou, t. j. skrytou prítomnosťou 
bez zmyslu  a naopak), zohral tiež pozitivizmus a filozofi 
skutočnosti.3 Ako ďaleko sa nárok filozofie stať vedou 
vzdialil od takých pustovníkov ducha, akými boli Herak-
leitos, Platon, Empedokles,4 položí si Nietzsche otázku. 
Skutočný filozof musí od seba požadovať nielen súd 
o vede, ale o živote a jeho hodnote, musí mať múdry od-
stup aj od samotnej filozofie, merať filozofiu aj nefilozo-
ficky, lebo cíti povinnosť stoviek pokusov a pokúšaní ži-
vota, vystavuje seba riziku, „on túto zlú hru hrá...“5  

Nietzsche už v práci Ľudské, príliš ľudské nazve pravých 
filozofov tyranmi ducha, napr. Pytagora, Anaximandra, 
Parmenida, Empedokla, no tiež Platona.6 Tí buď určovali 
zákony, alebo zakladali mestá. „A Platon bol stelesneným 
prianím stať sa najvyšším zákonodarcom a zakladateľom 
štátu...“,7 aj keď jeho sen založiť štát sa nenaplnil. Grécki 

                                                 
1 K Nietzscheho kritike morálky viď: JUSKO, Š.: Nietzsche a grécka filozofia, 
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6 NIETZSCHE, F.: Lidské, příliš ľidské I., s. 158.  
7 Tamže. 

 181  

filozofi, vrátane Platona, predstavovali výnimky, ale iba 
veľký Platon sa stal pravidlom, zákonodarcom nových, ba 
čo viac, večných hodnôt. Viazaním sa na večné hodnoty sa 
tyrania Platonovho ducha zvrhla, stala sa nemocou, úpad-
kom, popierajúcim mohutnú rieku diania, budúcnosť pre 
tvorbu nových výnimiek. Podľa Nietzscheho vrcholná 
grécka filozofia začala strácať moc tým viac, čím viac tr-
pela nemocou. Preto je preňho záhadou, prečo si dnes 
myslíme, že prvotné dejiny Grékov mali tzv. prirodzený, 
pozvoľný priebeh, ak v skutočnosti Gréci pred Sokratom 
a Platonom mali sklon pre rozmanité nadania, svojou pes-
trosťou obohacujúce a znásobujúce život a nepotrebovali 
k tomu žiadny cieľ,  ktorým by vážili, čo je v ich živote 
dobré a čo zlé. Ak by aristokratický Platon nebol ovplyv-
nený Sokratom, uvažuje Nietzsche, mohol vypestovať v 
sebe ešte vyšší typ filozofického človeka – a ten je už na-
vždy stratený. Čo sa vlastne udialo, že zanikli tyrani du-
cha, že sa stratila umelecká sila gréckej kultúry? Bol Platon 
vo svojej povahe výlučne metafyzikom? Nie, odpovie si 
Nietzsche. Platon bol tyranom ducha, pokiaľ ním mohol 
byť. Tým, že sa oddal moralizovaniu, stal sa slabým, úplne 
odchýleným od všetkých helénskych pudov.1 Grécka filozofia 
teda nevrcholí v Platonovi, naopak, Platon predstavuje 
symptóm úpadku2 a grécka filozofia od čias Platona ne-
môže predstavovať nič iné ako dekadenciu gréckeho inštin-
ktu.3         

Nietzscheho vyzdravenie ducha znamenalo predo-
všetkým jeho vyzdravenie z metafyziky, z viery v prvé 
a posledné príčiny. Toto docielil, ako tvrdí v práci Ľudské, 
príliš ľudské tým, že za duchom poznania objavil históriu 
ľudskej pýchy a z nej generovanú dvojakú morálku. Až 
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moralisti, ktorí skúmali ľudstvo a svet v celku, zasadili v 
človeku koreň metafyziky a ten prerástol do stromu po-
znania1 a napokon do poznania ako úlohy filozofie. Nietz-
sche však proti tomuto stromu poznania postaví strom ži-
vota: staňte sa, odkazuje filozofom, dobrými susedmi naj-
bližších vecí, 2 a nie milovníkmi odkrývania závojov a ob-
nažovania prvých príčin, ktorých vo svete niet. Pri každej 
filozofii prehovára skrytá pýcha a nie túžba po čistom 
poznaní, túžba po poctivom rozmotávaní klbka problémov, 
ako si myslia moralisti. „Keby mal Platon menej potešenia 
z rozpriadania, mali by jeho čitatelia viac potešenia z Pla-
tona.“3 Dialóg nás môže upútať, môže v nás vyvolávať po-
cit potešenia, no ak prednostne vnímame, z akých per-
spektív je vedený, zistíme, že je iba obrazom samých faloš-
ných perspektív. Filozofia morálnych filozofov totiž nevy-
rástla z histórie stromu života. Táto dištancia od Platona 
však neznamená stratu záujmu o Platonov zjav, o tento typ 
filozofa. Platon zostáva v Nietzscheho očiach veľkým filo-
zofom naďalej, no už nie ako slobodný duch. Svoju filozo-
fiu nepriadol zo seba, ale zo šťavy Sokratovho semena. 
Z neho napokon vysúkal vlákno a utkal umelú sieť, z kto-
rej mohol Aristoteles a celá platónska tradícia filozoficky 
žiť.4                                    

Nietzsche v § 271 druhej knihy Ľudské, príliš ľudské vy-
kreslí zasa Platona ako filozofa stredného obdobia života,5 
v ktorom obyčajne narážajú na seba myslenie mladosti 

                                                 
1 „O strome poznania. – Pravdepodobnosť, ale žiadna pravda: slobode po-

dobnosť, ale žiadna sloboda – práve kvôli týmto plodom nie je možné 
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příliš lidské II, s. 141.    
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3 Tamže, s. 140. 
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a myslenie starších ľudí. Dodajme, že predmetná senten-
cia predstavuje Nietzscheho z druhej polovice sedemde-
siatych rokov ako slobodného ducha, ako ducha neustále ra-
dostne mladého. Platonov duch zostarol priskoro, čo malo 
potvrdiť, že jeho filozofia priskoro stratila vôľu premeria-
vať sa so životom. Pre Nietzscheho to bol ďalší symptóm 
Platonovej filozofie, ako úpadkovej a nihilistickej v sa-
mom jej základe. Ani toto dištinktívne hodnotenie Plato-
novej filozofie neznamená odmietnutie Platonovho génia 
v celku. Nietzsche v § 408 práce Ľudské, príliš ľudské uvedie 
štyri dvojice filozofov, medzi nimi aj Platona, s ktorými, 
síce už mŕtvymi, môže naďalej hovoriť, aj keď svoju 
vlastnú krv pri nich nešetrí. „Čokoľvek poviem, usúdim či 
pre seba a druhých vymyslím: k tým ôsmim upínam zrak 
a ich pohľady cítim uprené na seba.“1 Aj keď za svojho ži-
vota boli životom unavení, aj keď snívali a túžili po večnom 
živote, zostanú vo večnej životnosti, pretože po svojej smrti 
už unavení životom byť nemôžu. Nietzsche tu zdôrazní, 
a uvedie to aj v práci Ecce homo, že jedna vec je filozof 
a druhá vec je jeho filozofia, a práve v tomto nie je možné 
ich zamieňať.  

V ozdravujúcom období (1873 – 1878), v období prí-
chodu veľkého poludnia Nietzsche Platonovu filozofiu kri-
tizuje z nedostatočného poznania človeka.2 V Platonovej filo-
zofii, zvlášť v jeho práci Štát, chýba história morálnych po-
citov, „vhľad do pôvodu dobrých, prospešných vlastností 
ľudskej duše.“3 Onými dobrými vlastnosťami myslí, ako 
to uvedie v rozhovore pútnika s jeho tieňom,4 pýchu a ego-
izmus a najmä priznanie sa k nim. Sú to vlastnosti ducha, 
bez ktorých by človek neprežil. Preto zásadným omylom 
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Platonovej filozofie bolo tieto, pre život prospešné, ale ne-
morálne sklony, z človeka a zo spoločnosti odstrániť. Pla-
ton týmto omylom opustil dráhu života – v prospech 
dráhy poznania. V tejto súvislosti je potrebné dodať, že 
Nietzsche v stratégiách svojho myslenia tzv. cnosti, ako je 
slušnosť voči iným ľuďom, neodmieta, no chápe ich vo vý-
zname masky. Človek svoj egoizmus, svoju úlohu stať sa 
tým, kým je, musí ukrývať, musí svoju hĺbku a jej hľadisko 
chrániť, inak by svoj poklad znehodnotil. 

 
9. 4. Platonovo morálne myslenie vo svetle Nietzscheho 

kritiky teoretického rozumu 
 

Nietzsche na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych 
rokov 19. storočia už nepochybuje, že úlohou filozofie ne-
môže byť iba poznávanie logom, lebo nemôže a nedokáže 
vystúpiť zo svojej dráhy a trajektórie. K tomu, aby ľudský 
duch rozpoznal limity poznania, nepostačujú hranice ro-
zumu tak, ako to urobil Kant. Ten vymedzil hranice ro-
zumu dialektickými ideami, ktoré sú napospol impera-
tívne, a teda morálne. Nietzsche v predslove práce Ranné 
zore, napísanom až v roku 1886, pri jej druhom vydaní, 
jasne uvedie, že najhorším na doterajšom myslení bolo to, 
že filozofi dokázali problematizovať čokoľvek, ale nikdy 
si nedovolili problematizovať otázku morálky. Morálka 
bola autoritou aj pre filozofov – a pri nej sa má poslúchať, 
nie myslieť.1 Nietzsche si v tomto kontexte kladie otázku: 
„Čo je príčinou toho, že od Platona stavali všetci filozofickí 
stavitelia v Európe zbytočne?“2 a vzápätí si na ňu aj odpo-
vie: Pretože kritiku rozumu realizovali hľadiskom morál-
neho citu. Príkladom toho je aj Kant a jeho úsilie urobiť 
kritiku rozumu samotným rozumom. Ako je trúfalé, aby 
                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Ranní červánky, s. 8. 
2 Tamže. 
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intelekt, nástroj poznania, rozpoznal svoju vlastnú schop-
nosť? Nie je to proti logike? Nebolo by správnejšie pove-
dať, že Kant kritiku rozumu robil pod vplyvom zvodnej 
morálky? Nietzscheho odpoveďou všetkým filozofom, 
presvedčeným, že poznávajú pravdu, bolo, že každý z 
nich svoju pravdu budoval ako majestátnu budovu mrav-
nosti.1 Alebo inak, všetci filozofi, počnúc Platonom, pod-
riadili svoje myslenie hodnotovému hľadisku morálneho 
citu. Poznali títo filozofi ozajstnú úlohu filozofie? Môže sa 
poctivý filozof uspokojiť tým, že úlohou filozofie je doda-
točne transformovať do logiky to, čo mu rozkazuje jeho 
morálny cit? Aká je to úloha, ak filozofi do poznania vkla-
dajú predpoklad dobra a pravdy? Aká je to úloha, ak pozna-
ním hľadajú iba to, čo doňho už vložili?2    

Nietzsche v roku 1880, v období svojho veľkého uzdra-
venia už svoju úlohu pozná a pojme ju aj ako novú úlohu 
filozofie. S touto úlohou spojí svoj osud vyvoleného. Po-
chopí, že úlohou filozofie nie je svet vysvetľovať, a nie je 
jej cieľom ani meniť život človeka na základe zmeny spo-
ločenských podmienok, ako sa domnieval Marx (11. téza 
o Feuerbachovi). Úlohou filozofie nemôže byť nič iné 
ako práca na zániku človeka, ako tvorba nového človeka. 
„Len ako tvorcovia môžeme ničiť! – Ale nezabúdajme ani 
na toto: stačí vytvoriť nové mená a hodnotenia a pravde-
podobnosti, aby sme nadlho vytvorili nové »veci«.“3 No-
vou úlohou filozofie malo byť teda experimentovanie so 
životom.4 Nepochybne, Nietzsche tu myslí na tvorbu no-
vého životného citu; k tomu je nevyhnutné ochabovať 
a zničiť doterajší, mravný cit, mravné hodnotenie života, 

                                                 
1 Tamže, s. 9. 
2 NIETZSCHE, F.: Mimo dobro a zlo, s. 9–29.  
3 NIETZSCHE, F.: Radostná věda, s. 69. 
4 Tamže, s. 106; s. 170. 
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Platonovej filozofie bolo tieto, pre život prospešné, ale ne-
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vrátane logiky, t. j. dodatočnej práce, dodatočného doka-
zovania jej apriori. K naplneniu stratégie novej úlohy filo-
zofie si zvolí umenie myslenia mimo dobra a zla, umenie 
tvorby dištancií od každej jednostrannosti a jej možného 
absolutizovania, teda vôľu nachádzať medzi všetkým, čo 
rozum logu spája do jednoty, celú hierarchiu síl človeka.1 
Aby sme onú hierarchiu poňali ako problém, k tomu je po-
trebné určiť, čo nami vládne, totiž budúcnosť, aj keď ju 
ešte nepoznáme. „Je to budúcnosť, ktorá kladie pravidlo 
nášmu dnešku.“2 Budúcnosť ľudstva síce dnes nepo-
známe, ale môžeme si ju vytvoriť, môžeme ju do prítom-
nosti zakomponovať a z jej optiky, z jej hľadiska prebudo-
vať súčasnú hierarchiu síl človeka, viazanú na morálny cit.  

Z takto poňatej úlohy filozofie si dovolí aj nový pohľad 
na Platonov morálny predsudok o čistom duchu, ktorý 
podceňoval a trápil telo a tiež zmysly. Povzniesť sa nad 
nemravné pudy tela – to bol v očiach Platona znak najvyš-
šieho povznesenia. Toto dosiahol zameraním sa na abstrak-
cie, zahľadením sa do abstraktného sveta rozumu. Takéto 
povznesenie, zdalo by sa, vedie hore, do nebotyčných 
výšok a práve ono môže v človeku zasiať blaženosť čis-
tého ducha. Nietzsche tento trik neprehliadne. V povzne-
sení sa do sveta abstrakcií nevidel nič iné, ako hry ducha, 
ktoré človeka odvádzajú od zmyslového sveta. Ale hry 
ducha, ktoré Platona odviedli od zmyslového sveta, neboli 
jeho základným omylom. Nie obsahy týchto hier, ale sám 
Platon sa cítil byť tým vyšším, čistým duchom, ku ktorému 
sa má povznášať každá duša. „Tu pramení Platonov obdiv 
k dialektike i jeho nadšená viera v nevyhnutný vzťah me-
dzi ňou a dobrým, od zmyslovosti oslobodeným člove-
kom.“3 Nietzsche v Platonovom povznesení nevidí iba hru 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Lidské, příliš lidské I., s. 14–15.  
2 Tamže, s. 15. 
3 NIETZSCHE, F.: Ranní červánky, s. 35. 
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poznania, ale aj tragickú hru inštinktov Platonovho života. 
Lenže Platonov tyranský duch priepasť medzi stromom 
poznania a stromom života, vďaka dialektike, prehliadol. 
Platon, vznášajúc sa vo vysokom svete abstrakcií, prehlia-
dol hĺbku života, z ktorej pramení iný druh povznesenia. 
Nietzsche tento druh povznesenia nazve nadbytkom sily. 
„Človek tohto stavu premieňa veci, až zrkadlia jeho moc – 
až sú odleskami jeho dokonalosti. Toto nutné premieňanie 
v dokonalosť je – umenie.“1 Platonovo povznesenie rozde-
lilo život na dobrý a zlý, na život proti sebe postavených 
protikladov. Nietzscheho povznesenie zasa svet protikla-
dov zrušilo. Nadbytok sily má totiž predstavovať opojenie 
z dokonalosti každej veci a zároveň aj opojenie, ktorým 
veci v protikladoch premieňa v dokonalosť.            

Dialektika podľa Nietzscheho môže byť plodná aj pre 
slobodného mysliteľa, ale nie ako jediná. Mysliteľ pre svoj 
rozlet okrem dialektiky potrebuje aj fantáziu, aj abstrakcie 
a potlačenie zmyslov, ale aj vynaliezavosť, tušenie, induk-
ciu, dedukciu, kritiku, zbieranie materiálu, ba aj neosobný 
spôsob myslenia, ale nie tak, že tieto prostriedky reflexie 
mysliteľ prevedie do zorného poľa jedného z nich, ktorý 
dokonca má platiť za posledný účel.2 Ak je to tak, potom 
Platonova dialektika vyvierala z blaženosti samoľúbeho 
Platona, ktorý sa ako s posledným účelom čistého ducha 
bezpodmienečne stotožnil. Platon tak úlohu filozofie po-
ňal ako úlohu poznávať pravý život, život čistého ducha, 
a k jej naplneniu videl v dialektike jediný správny nástroj. 
Lenže poznanie nie je večné, má svoj počiatok a začiatok, 
preto obnažiť dialektické, príčinné, kauzálne myslenie ako 
druh omylu bolo podľa Nietzscheho možné z hľadiska 
vzniku logiky.    

 
                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Soumrak model, s. 107. 
2 NIETZSCHE, F.: Ranní červánky, s. 36. 
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9. 5. Príčinné myslenie a idealizmus 
 

Nietzscheho kritika príčinného myslenia sa na prvý po-
hľad zdá niečím absurdným. Ako by dnešný človek mys-
lel a dokázal premýšľať, ak by za javmi, či v nich samých 
nepredpokladal ich logickú príčinu? Nietzsche už v kri-
tike Parmenida zdôrazní, že Parmenidovo uprednostne-
nie rozumu pred zmyslami viedlo k Platonovmu oddele-
niu ducha a tela.1 Parmenides, tým, že uprednostnil ro-
zum pred zmyslami, urobil, aj keď ešte v zakuklenej po-
dobe, prvú kritiku poznávacieho aparátu človeka. Nie oči 
a uši a nie jazyk, ale čisté logické myslenie malo byť opráv-
nené poznávať svet ako taký, svet skutočný. Ak nie od Par-
menida, tak dozaista od Platona sa vo filozofii a napokon 
aj vo vede a každodennom živote presadilo pravidlo, že 
ak je rozum logický, je nevyhnutne logická aj celá skutoč-
nosť. Pre Nietzscheho tak jeho umelecké hľadisko, ako 
zvlášť jeho filozofia budúcnosti, svedčia o niečom celkom 
inom. Zmysly neklamú, percipujú iba svet chaotického 
diania, čo malo byť preň potvrdením, že svet je zvrcho-
vane nelogický.2 Obrátenie logiky v prospech nelogiky sa 
Nietzschemu stalo pôdorysom pre náhľad života z hĺbky. 
Týmto hľadiskom –  ktorým mimo logiky sukcesívneho 
vyplývania jedného pojmu z predošlého a ním aj podmie-
neného, resp. vedľa dialektickej logiky, kladúcej dva pro-
tikladné pojmy proti sebe – nachádza rozsiahlu ríšu po-
jmami neuchopiteľného diania, ríšu tvorenia inštinktov, 
ktoré sú všetky veľmi nelogické a nespravodlivé a my 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Filosofie v tragickém období Řeků, s. 55. 
2 NIETZSCHE, F.: Radostná věda, s. 106. 
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z týchto procesov sa dozvedáme iba výsledok ich boja.1 Lo-
gika teda vznikla z nelogiky a nelogicky. Nelogickým je aj 
sklon zachádzať s podobným ako s rovnakým.2  

Príčina a jej následok slúžia k opisu diania, no nie 
k jeho vysvetleniu. Opisujeme veci, udalosti, ba aj pohyb 
a zmenu, ale pritom sme nepochopili, tvrdí Nietzsche, že 
príčina a následok, vrátane ich celej zložitej postupnosti, 
sú iba obrazy rozumu, „... za obraz sme sa nedostali“.3 Vý-
sledkom zámeny nelogického sveta diania za obraz logic-
kej príčiny, predchádzajúcej každému následku, sú 
vlastne omyly a ilúzie, a tie považujeme za pravdy. No nie 
sú to omyly v zmysle protikladu k pravde, omyly, ktoré 
by mali byť niečím v živote nepotrebným. Naopak, nie-
ktoré môžu byť pre život užitočné. „Intelekt plodil v ne-
smierne dlhom období len omyly; ukázalo sa, že niektoré 
z nich sú užitočné a uchovávajú druh.“4 Užitočné omyly 
sú tie, ktoré sa stali pravidlom, pravdou a zákonom, sú-
časťou takmer základnej výbavy človeka, napr. presvedče-
nie, že existujú trvalé veci, že existujú totožné veci, telesá, 
že vec je tým, čím sa javí. Ba aj viera, že to, čo je dobré pre 
mňa, je dobré osebe, resp. viera v poznanie pravdivého 
a nepravdivého. Muselo prísť až neskoré obdobie, Nietz-
sche myslí na svoju súčasnosť, keď vzniklo veľké podozre-
nie, že každá forma tohto poznania je nelogickou mocou 
rozumu presadiť sa, t. j. formou vôle k moci:5 Iluzívne pozna-
nie je pre uchovanie ľudského rodu síce potrebné, no nie 
v tom zmysle, aby vládlo nad životom, aby život korigo-
valo. Naopak, o stupni jeho potreby musí rozhodnúť to, 

                                                 
1 Tamže, s. 107. 
2 Tamže, s. 106. 
3 Tamže, s. 107. 
4 Tamže, s. 104. 
5 NIETZSCHE, F.: Vôľa k moci ako poznanie, s. 23. 
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z týchto procesov sa dozvedáme iba výsledok ich boja.1 Lo-
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do akej miery život podporuje, alebo sa proti nemu stavia, 
znehodnocuje.  

Jednou z vyšších a dômyselnejších foriem poznania je 
dialektika, „prísna a triezva hra pojmov, kedy sa zovšeo-
becňovalo“1 až po tie najprázdnejšie pojmy. Dialektické 
umenie hry s pojmami, s argumentom a protiargumen-
tom, sleduje, inak ani nemôže, svoj cieľ – poznanie príčiny 
všetkého. Lenže bez toho, aby príčinu všetkého už do-
predu predpokladalo, nedospeje ďalej ako k poznaniu 
svojho predpokladu. A nelogickým je práve táto tautoló-
gia logiky. Kúzlo viery, že každým cieľom poznania bude 
zrejme príčina všetkého, vystúpilo na svetlo dňa vo filozo-
fii predsokratovcov, ale bol to Sokrates, prvý filozof života,2 
ktorý hľadanie prvých príčin preniesol zo sféry kozmu do 
oblasti života človeka a do otázky poznania seba samého 
– nie inak ako pýtajúcim sa rozumom. Platon bol zasa pr-
vým, kto postavil rozum proti životu. Svojou dialektikou 
sa odvážil život hodnotiť a v tom aj zhodnotiť: Tento náš 
život je zlý, lebo žijeme v nevedomosti. 

Nietzsche si v kritike príčinného myslenia zvolí za jej 
prototyp, prirodzene, Platona. Už v práci Ranné zore, v § 
116 Neznámy svet „subjektu“, proti Platonovmu mysleniu a 
poznaniu namieta otázkou vzniku ľudského konania. Kto 
vie, ako vzniká konanie, aké vnútorné a aj tie najjemnejšie 
pnutia človeka pôsobia a rozhodujú o konaní? Otázka ko-
nania je pre Nietzscheho najlepším dôkazom, že veta: ja 
konaniu rozumiem, pretože som poznal jeho podstatu je nielen 
nekritickým predsudkom; je vskutku najstarším bludom 
človeka. A tomuto predsudku prepadli aj Sokrates a Pla-
ton, „v tejto oblasti veľkí pochybovači“ (neučených pred-
sudkov, zvykov) „a obdivuhodní novátori“3 (tvorcovia 
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učených predsudkov). Konanie, tvrdí Nietzsche, nie je ni-
kdy to, čo sa nám javí. To, čo sa nám javí, je iba výsledok 
neznámeho vnútorného sveta človeka, jeho fyziológie, ná-
lady, ale nikdy nie iba úmyslu. Učený predsudok rozum-
ného konania (ako najvyššej cnosti), a to za každú cenu, vy-
chádzajúci z viery, že poznanie vedie k dobru, Nietzsche 
obnažuje – ako predsudok – otázkou: Čo vlastne poznanie 
poznáva? Ľudský intelekt poznáva účinok niečoho (napr. 
udalosť, čin) ako dôsledok nejakej príčiny, ktorá mu logicky 
predchádza. Podľa Nietzscheho je to len bludná schéma 
rozumu, základný omyl logiky, totiž zámena obrazov ro-
zumu za samotnú skutočnosť.1 Tento omyl reflektuje už 
v práci Ranné zore: Intelekt je zrkadlom istej pravidelnosti, 
toho, že určitá vec nasleduje po nejakej inej veci. Predsu-
dok zámeny príčiny a následku je teda zrkadlom inte-
lektu, obrazom, ktorý znemožňuje dovidieť podstatnejšie 
súvislosti, ako je následnosť.2 Účely, tak ako si ich kladie 
každé poznanie, v prírode nejestvujú. To mala byť Nietz-
scheho námietka proti poznaniu za každú cenu a proti 
nutnosti poznať svet – za každú cenu.  

V prírode však jestvuje aj niečo, čomu obyčajne hovo-
ríme svet náhod a tie podľa Nietzscheho formujú následok 
oveľa viac ako jeho tzv. príčina, ako jeho predchádzajúci 
následok. K tomuto tvrdeniu využije príklad vzniku oka. 
„... videnie nebolo pri vzniku oka zámerom, skôr vzniklo 
až keď náhoda zostavila aparát“.3 Následok nie je cieľom ne-
jakej príčiny, ktorá mu predchádza. Podľa Nietzscheho 
stačí iba tento prípad a účelnosť v prírode, resp. poznáva-
nie podľa pravidla príčiny a následku stratí svoju plat-
nosť. Podobne je to aj v prípade účelu a vôle. Až svet tzv. 
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náhod (podľa Nietzscheho náhody nejestvujú, sú len nut-
nosti) nám umožní porozumieť, že formovanie účelov na 
základe poznávania vecí alebo vôle, zameraných na 
otázku čo je dobro?, sú bludy. Náhoda každý účel zmarí 
alebo koriguje. Svet náhod je oveľa vzácnejší ako svet úče-
lov a kto takúto skúsenosť získa, tomu sa poznávanie úče-
lov musí sprotiviť.  

Nietzsche sa kritike poznania cieľa, príčinných účelov 
v prírode – teraz už v optike perspektivizmu vôle k moci,1 t. 
j. náhodne vytvorených účelností v prírode – venuje aj 
vo svojich ďalších prácach. (Tým mal potvrdiť, proti čomu 
bojuje, totiž proti tým omylom, nazval ich bludmi, ktoré 
život nihilizujú). Azda najviac plastický príklad bludu zá-
meny príčiny a následku uviedol v práci Súmrak modiel, 
v kapitole Štyri veľké bludy. Tvrdí v nej, že „nie je nebez-
pečnejšieho bludu než zamieňať následok s príčinou“ a do-
dáva: „nazývam ju (zámenu, dopl. Š. J.) vlastnou skazou 
rozumu“.2 Proti tomuto dedičnému hriechu rozumu použije, 
nie inak, hľadisko života, bohatosť jeho foriem. Podľa 
Nietzscheho život v jeho bujnosti je nepomerne viac ako 
diéta, ktorú životu kladie rozum. Diéta ochudobňuje, vyu-
žíva sa tam, kde je život ohrozený, v úpadku. To je aj prí-
pad Platona, morálky a náboženstva. Urob to tak a tak, 
chráň sa od toho a toho – a budeš šťastný, je imperatívom 
upadajúceho života.  

Z tohto základného bludu rozumu pramení aj blud ne-
pravej príčinnosti,3 ktorý vyrastá z viery, že poznávame 
z vnútorného sveta človeka. Nietzsche z viery, že vo vnú-
tornom svete človeka väzí príčina všetkej skutočnosti – za 
tento svet považuje tri príčiny, prvú ako príčinu vôle člo-
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veka a jej druhorodené príčiny, koncepciu ducha a kon-
cepciu subjektu, ktoré sa stali iba empíriou príčiny vôle – 
pre seba vyvodí, že celý vnútorný svet človeka je blud, 
pretože taká vôľa nehýbe ničím, iba sprevádza udalosti 
a môže v nich aj chýbať. Preto sa nemôžeme diviť, píše 
Nietzsche, že ľudský duch nachádza vo veciach iba to, čo 
do nich vložil,1 totiž príčinu ducha, nekriticky zamenenú 
za samu skutočnosť. Ďalším bludom, vychádzajúcim zo 
zámeny príčiny s následkom, je blud imaginárnych príčin,2 
majúci svoj koreň v príjemných a nepríjemných predsta-
vách. Ak túžime iba po príjemných predstavách, potom aj 
strach z neznámeho prevteľujeme v známe, a tým sa od 
nepríjemných predstáv oslobodzujeme. Je to naozaj tak? 
položí si Nietzsche otázku. Nie, príjemné pocity iba pova-
žujeme za príčiny šťastného života. Lenže aký je to život? 
Je to život, ktorý má človeku poskytnúť pokoj, čo pre Nietz-
scheho znamená ustrnutie, umŕtvenie ducha, úpadok ži-
vota. Za podobný blud považuje aj blud slobodnej vôle,3 
ktorý chápe ako vôľu k zodpovednosti. Tá je však len vô-
ľou povinnosti počúvať, resp. trestať. Slobodná vôľa, ktorej 
pôvodcami sú kňazi, je iba tyraniou (právom), ako si za-
bezpečiť cestu k Bohu, ale nie cestu k nevinnému svetu 
diania. Ľudské vlastnosti, vrátane slobodnej vôle, nepride-
ľuje ani Boh, ani spoločnosť, ani rodičia či naši predkovia, 
a ani človek sám, t. j. jeho inteligibilná sloboda, hlásaná 
Kantom a možno už Platonom.4 Nikto nie je zodpovedný za 
to, že je tu a že má také alebo onaké vlastnosti. „Osud jeho 
bytosti nie je možné odlúčiť od osudu všetkého, čo bolo 
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a bude“1 – to je už optika myšlienky večného návratu. Člo-
vek nie je výsledkom vlastného chcenia, vlastného ideálu, 
vlastného šťastia alebo ideálu mravného človeka. Podľa 
Nietzscheho je absurdné, ak človek chce k týmto ideálom 
smerovať, ak chce svoje ciele stvrdiť nejakým posledným 
účelom. Posledný účel vynašiel človek, v skutočnosti však 
cieľ chýba. Nejestvuje nič, čím by mal človek súdiť, odsu-
dzovať, zrovnávať, merať, pretože to by znamenalo súdiť 
celok sveta,2 svet nevinného diania. Preto veľkým oslobo-
dením človeka zo všetkých jeho bludov môže byť jedine 
obnova nevinného diania.3 

Všetky ľudské bludy je potrebné odstrániť a až ich od-
stránením oslobodíme svet – v tomto spočíva základ kri-
tiky Platonovej dialektiky, ktorá rozdelením človeka na 
svet ducha a svet tela a napokon aj na svet dokonalý a svet 
zdania, človeka a svet zakliala. A poslednou vierou, po-
hnútkou ich odkliatia, mal byť práve blud účelu dobra, no 
ten vyrástol na blude zámeny príčiny a následku. Preto si 
Nietzsche cení – v približovaní sa k citu pre svet nevin-
ného diania – viac Tukydida, ako Platona. Tukydides si na 
človeku alebo udalostiach cenil to, čo je na nich typické, je-
dinečné, a tým oceňoval mnohosť typov ako prejav rozvi-
nutej, zdravej kultúry. Kultúra rozkvitá iba tam, kde sa 
darí pestovať čo najširšiu škálu jej jedinečných foriem, 
a k jedinečnému, každému novému alebo inému typu 
patrí aj „určité množstvo dobrého rozumu...“4 Ak Platon bo-
joval proti sofistom, pre Nietzscheho to znamená, že bojo-
val proti inému typu dobrého rozumu, proti inej možnej per-
spektíve nazerania na svet a to za každú cenu. Toto za 
každú cenu, táto tyrania rozumu a dokonaného poznania, 

                                                 
1 Tamže. 
2 Tamže. 
3 Tamže, s. 72. 
4 NIETZSCHE, F.: Ranní červánky, s. 108. 
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to, čo malo byť podľa Nietzscheho v Platonovi najzhubnej-
šie – čím sa odklonil od Sokrata – možno zahubilo v Plato-
novi jeho vlastný typ, jeho jedinečnosť umelca a filozofa, 
človeka umeleckého zobrazovania a logických definícií. 

Každý výraznejší typ prezrádza, čo v jeho tvorbe pre-
vláda, čo v ňom vládne. Nietzsche v § 218  práce Ranné zore 
uvedie na príklade nemeckých hudobných skladateľov, že 
sú to práve slabiny, skrze ktoré vidíme svoje cnosti. Ak po-
slucháč hudby tieto slabiny umelcov rozpozná (netrpezli-
vosť, žoviálnosť a i.), sám pocíti hlad k nasýteniu svojich 
cností a „desaťkrát znásobí citlivosť jazyka“1 a platí to aj 
v prípade umelca. Ak tento psychologizujúci náhľad na 
tvorcu, ktorého slabiny dynamizujú ducha, prevedieme 
na typ Platona, potom by malo platiť, že Platonova slabina 
– poznanie za každú cenu – vystupňovala jeho ducha do 
sveta, v ktorom tento, náš svet už nemohol byť pravdivý.  

 
9. 6. Logické myslenie a problém metafyziky 

 
Nietzsche v kritike príčinného myslenia ide hlbšie, do kri-
tiky logiky ako takej. Logika, Nietzsche, ako tvrdí, vznikla 
z nelogiky,2 ktorá nekauzálne predchádza aj zrodu jazyka. 
Logické myslenie je v nelogickom svete náhodnou účelnos-
ťou, ktorá sa presadzovala v dlhom období človeka, až na-
pokon sedimentovala ako jeho najvlastnejšia prirodzenosť. 
Logika teda človeku nebola daná, má svoju prehistóriu 
podzemného sveta nelogiky, ktorú logika vlečie so sebou 
aj dnes a nijako sa jej nemôže zbaviť. Nietzsche povahu lo-
giky zachádzať s podobným ako s rovnakým však ne-
vníma len ako vybočenie z trajektórie života. Logika je pre 
zachovanie ľudského života nevyhnutná: stabilizuje svet 
chaotického diania a človeku poskytuje ilúziu istoty. Bez 
                                                 
1 Tamže, s. 140. 
2 NIETZSCHE, F.: Radostná věda, s. 106. 
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tejto stability by človek zahynul, no zahynul by aj vtedy, 
keď by bol iba prísne logický. Ak by nejestvovali nespo-
četné klamy a omyly ako podmienky poznania, bol by 
svet logiky úplne neznesiteľný. „Poctivosť by bola nasledo-
vaná zhnusením a samovraždou“.1 Nietzsche uznáva lo-
giku ako nástroj pragmatického života, ale neuznáva ju ako 
metódu poznania toho, čo je pod ňou, čo je bez logiky.  

Podobný postoj zaujme aj v otázke metafyzického mys-
lenia, ktorého zdroj nachádza už v modlárstve reči, v me-
tafyzike reči, „to jest rozumu“.2 Príčinou metafyziky je ro-
zum – ako prvé a posledné hľadisko, slovom božie oko, 
causa sui.  Základným rysom každej metafyziky je obraz 
v ľudskej hlave, pojem, tzv. príčina poznania každého 
javu. Prvotným znakom každej metafyziky je teda príčina 
vložená človekom do sveta a v ňom aj hľadaná. Metafyzi-
kou je vlastne každé slovo, každá reč a každé poznanie za 
podmienky, že človek zabudol na metaforickú povahu ja-
zyka. Takýmto človekom bol aj Platon, hoci sám, síce ne-
dobrovoľne, svoje vrcholné filozofické myšlienky nereali-
zoval definíciami rozumu, ale umeleckým podobenstvom 
(Slnka, úsečky, jaskyne). Povedané dnešným jazykom, lo-
gické a metafyzické myslenie je výtvorom subjektu, tak 
ako subjekt je výtvorom metafyziky reči. Ak sa logický ro-
zum považuje za nástroj vierohodného poznania, ba aj za 
tribunál poznania, je pre Nietzscheho celkom zrejmé, že 
takýto rozum viac akoby svet poznával, svet  súdi, hodnotí. 
„U Nietzscheho samotného je pojem metafyziky – ako na-
pokon úplná väčšina jeho pojmov – značne rozkolísaný, 
najdôležitejšiu úlohu plní však nepochybne tam, kde má 
charakterizovať spôsob myslenia, ktorý chce Nietzsche 
akoby z vnútra rozlomiť: a v tomto význame Nietzsche 

                                                 
1 Tamže, s. 101. 
2 NIETZSCHE, F.: Soumrak model, s. 36. 
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metafyzikou rozumie morálny výklad sveta.“1 Jadrom meta-
fyziky sú teda najvyššie hodnoty, ktorými rozum preme-
riava svet. Lenže sú to hodnoty, myslíme tu na Platonove 
idey Dobra, Pravdy a Krásy, ktorých vo svete niet a do 
sveta ich zaviedol iba modloslužobnícky rozum.         

Základným hodnotovým hľadiskom dialektického ro-
zumu je teda predpoklad (metafyzika) dobra osebe. Nietz-
sche už vo fragmentoch od leta roku 1872 až do začiatku 
roku 1873 napíše, že hodnota dobra sa najskôr formovala 
ako pragmatická potreba k organizovaniu sociálnej štruk-
túry ľudského spoločenstva. „Pravda sa objavuje ako so-
ciálna potreba...“ a „pud poznania má morálny zdroj“.2 
Metafyzické dobro predstavuje až dodatočnú, kritickú 
odozvu na stav spoločnosti, ktorú pragmatika bohatých 
a stav chudobných rozdelili do dvoch štátov v jeho vnútri.  
Napokon o rozdelení dvoch opačných dobier, dobro bo-
hatých a dobro chudobných, ktoré si protirečia, písal 
vo svojej dialogickej práci Štát aj Platon. Potreba metafy-
zického dobra, vyššej príčiny, ktorá by bola spoločným 
menovateľom či arbitrom pre spoločné, t. j. spoločenské 
dobro, bola odozvou na nespravodlivosť v štáte, kde pôso-
bia dve protikladné hodnotové hľadiská toho istého feno-
ménu. Podľa Nietzscheho sú dobro a pravda metafyzické 
postuláty človeka, no nie nejaké večné príčiny sveta. Ak 
účinky dobra či pravdy nazeráme ako príčiny sveta, a nie 
ako príčiny, ktoré sme do účinkov vložili my, sme vo svete 
metafyziky. „Pravda a jej hodnota ako čisté metaphysi-
cum“, napíše Nietzsche vo svojich poznámkach.3 V tejto 
súvislosti sa vynára otázka, položená už Heideggerom a 
Finkom, či Nietzsche metafyzické myslenie opustil, resp. 

                                                 
1 KOUBA, P.: Smysl konečnosti, s. 31. 
2 NIETZSCHE, F.: Fragmenty z pozůstalosti. In: Nietzsche, F.: O pravdě 

a lži ve smyslu nikoli marálním, s. 38–39.  
3 Tamže, s. 55. 
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či je vôbec možné vzdať sa metafyzického živlu jazyka 
a ním založeného typu myslenia. 

Pri zamyslení sa nad touto zložitou otázkou vychá-
dzam z Nietzscheho chápania metafyziky ako morálneho 
výkladu sveta. Na prvý pohľad je jasné, že „príčinou“ me-
tafyziky je pojem dobra, ktorý sa chápe vo význame ničím 
nepodmienenej podmienky všetkého. V optike Nietz-
scheho môžem povedať, že ak odstránime takto chápaný 
pojem dobra, stratí sa aj celá sféra metafyziky. No nie je to 
také ľahké; slová ako dobro, dobrý, resp. zlo, zlý do prag-
matickej štruktúry jazyka patria, lebo sú to výrazy aj vo 
funkcii zdieľania sa. Hovoríme, že tá a tá úloha je vyko-
naná dobre, t. j. správne, zmysluplne, pričom úloha ne-
musí mať význam morálneho dobra. Ba čo viac, napr. zlo-
činec vykoná brutálny čin, no z jeho hľadiska je „dobrý“, 
ale zo spoločenského hľadiska je takýto skutok morálnym 
zlom. Nietzsche, nie náhodou, v jednom zo svojich frag-
mentov uvedie, že aj keď vo svete nie je zakomponovaná 
pravda, človek „potrebuje vieru v pravdu“, avšak „pud po-
znania má morálny zdroj.“1 V implicitnej podobe je tu po-
vedané: morálne dobro je sociálnou potrebou; vzniká 
z potreby spoločenskej a osobnej spravodlivosti, z potreby 
žiť v pravde, bez úmyslu klamať, čiže žiť čestne. Človek ne-
musí klamať s úmyslom; aj keď hovorí „pravdu“ alebo 
koná „dobro“, jeho predstava „pravdy“ a „dobra“ nie vždy 
zodpovedá „pravde“ a „dobru“ iného človeka, resp. urči-
tému typu spoločnosti. Rôznosť predstáv o „pravde“ a 
„dobru“ vytvára pôdu pre protiklad  pravdy a nepravdy, 
resp. dobra a zla. Dobro iného človeka je alebo môže byť 
zlom pre mňa. 

Aby sa dobro a zlo nezvrhlo do relativizmu, štát usta-
novuje zákon práva a filozof sa usiluje pretvoriť predstavy 

                                                 
1 Tamže, s. 38–39.  
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o dobre a zle do pojmov v ich pevnom, teoreticky zdôvod-
nenom význame. Platon pojmy pravdy a dobra ontologi-
zuje, prevádza ich do sveta ako najvyššie hodnoty. Tento 
krok, podľa Nietzscheho blud, je krokom do sveta metafy-
ziky. Platon potrebuje dva svety, lebo potrebuje oddeliť 
pravdu od zdanlivej pravdy a dobro od zla, lebo pred-
stava dobra je len zdanlivým dobrom. Táto krátka úvaha 
o sociálnom pôvode oboch pojmov však k odkrytiu celko-
vého problému metafyziky nepostačuje. 

Nietzsche si zvlášť v období od roku 1876 zreteľne uve-
domuje, že kritika či odmietnutie metafyziky nemôže byť 
produktívna, pokiaľ nebude sformulovaná koncepcia filo-
zofického myslenia bez metafyziky, bez ničím nepodmie-
nenej podmienky všetkého. V osemdesiatych rokoch 19. 
storočia premýšľa o myslení mimo dobra a zla, t. j. o mys-
lení mimo myslenia založeného na  nezmieriteľných pro-
tikladoch. A ako som uviedol už na inom mieste, Nietz-
sche v tomto období nachádza ontologický pôdorys kaž-
dého fenoménu, ktorým je vzájomná podmienenosť jeho 
dvoch opačných hľadísk, kde nemá zmysel hovoriť, ktoré 
z oboch hľadísk je pravdivé alebo dobré, pretože obe sú si 
rovnocenné a významovo zvratné. Druhým aspektom 
myslenia mimo dobra a zla (mimo myslenia v protikla-
doch) je jeho úsilie preukázať blud zámeny príčiny 
a účinku. Tretím aspektom, a podľa môjho názoru rozho-
dujúcim, je jeho myšlienka vôle k moci v kontexte perspek-
tivizmu. Nateraz, myslím, bude postačujúce zdôrazniť na-
sledovné: vôli k moci patrí aj slabá moc. Ak sa táto upevní 
(napr. tézou „všetci sme si rovní“), upevní si aj svoje naj-
vyššie hodnoty a nimi sa chce udržiavať. Nietzsche 
v tomto prípade hovorí o stupňovaní ochabujúcej vôle 
k moci až po jej vyčerpanie a znehodnotenie vlastných 
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najvyšších hodnôt.1 Za svoje hľadisko  mimo dobra a zla si 
volí vôľu k moci, ktorá sa dokáže premáhať, zvyšovať 
svoju moc, pretože iba takáto moc zodpovedá životu 
v jeho plnosti. Až z tohto hľadiska je možné doceniť plný 
význam slabej vôle k moci: stupňujúca moc slabú moc po-
trebuje, ako už vieme, preto, aby sa voči komu mala presa-
diť a rásť. Nietzsche Platona a metafyziku potrebuje, lebo 
potrebuje svojich vznešených protivníkov a potrebuje aj 
pojmy, ktoré metafyzika vytvorila, ale tak, že im rozumie 
mimo metafyziky, t. j. vo vzájomnej podmienenosti a vzá-
jomnej rovnocennosti a zároveň ako potrebné ilúzie, bez 
ktorých by človek nedokázal žiť. Podstata nie je o nič vý-
znamnejšia ako jav – a opačne; pravda o nič významnejšia 
ako nepravda, dobro (nárast moci), dobro bez morálneho 
nánosu o nič významnejšie ako zlo (ochabovanie moci), t. 
j. zlo nie v morálnom zmysle, lebo sa vzájomne potrebujú. 
Nietzsche teda, ako si myslím, metafyziku potrebuje, ale 
len ako svojho protivníka. Slabá moc k životu patrí, lebo 
inak by nemalo zmysel hovoriť o potrebe rastu moci.                                                                  

 

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Vôľa k moci jako poznanie, s. 81.   
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10. Patočkova koncepcia jednoty pohybu ľudskej  
existencie    
(v kontexte Nietzscheho filozofie budúcnosti) 
 

Patočka právom dôvodí, že pozitívne dosiahnutý cieľ nie 
je ozajstným, pravým, absolútnym zmyslom, ale len úče-
lom. Zmysel nemôže byť predmetne daný, môže byť iba 
ne-daný, len  ako cesta človeka k nemu. Je to cesta, na kto-
rej sa človek stáva ozajstným, neupadá do sveta relatív-
nych zmyslov (účelov). Ide mu teda o obranu ľudskej by-
tosti pred úpadkom, alebo inak, pred nihilizmom.  

Patočkovi neprekáža Nietzscheho chápanie teoretického 
nihilizmu, ktorého koreňom je metafyzika Platona, resp. 
kresťanstvo (platonizmus pre ľud). Neprekáža mu ani pa-
sívny nihilizmus, Nietzschem hľadaný či nachádzaný 
v kresťanskej morálke poslušných. Voči prekonaniu 
oboch typov nihilizmu Patočka buduje program, vyjad-
rený v svojej filozofii dejín. Prekáža mu tretia podoba, to-
tiž aktívny nihilizmus, ktorý je podľa Nietzscheho zakom-
ponovaný vo svete: Svet nesmeruje nikam, vo svete cieľ 
a teda aj celkový zmysel absentujú. Patočkovým úsilím je 
bez-cieľnosť života suspendovať, pretože je to fyzikálny1 
alebo biologický2 pohľad na svet. Jeho motív amputovať 
formu aktívneho nihilizmu môžeme vnímať dvojakým 
spôsobom – ako snahu vyhnúť sa totálnemu pesimizmu, 
nezmyselnosti života človeka v jeho dejinnom pohybe, ale 
zároveň aj ako odpoveď na nezmyselnosť otázky: Čo po 
človeku? Patočka odmietnutím problematizovať, premys-

                                                 
1 PATOČKA, J.: Příloha II. Čtyři semináře k problému Evropy.  In.: Péče 

o duší III.  Sebrané spisy, Sv. 3, Praha: Oikúmené 2002, s. 376. 
2 PATOČKA, J.: Příloha II. Shrnutí a diskuse. In.: Péče o duší III., s. 334 – 

335. Pozri tiež: PATOČKA, J.: Kacířské eseje o filosofii dějin, s. 79. 
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o duší III.  Sebrané spisy, Sv. 3, Praha: Oikúmené 2002, s. 376. 
2 PATOČKA, J.: Příloha II. Shrnutí a diskuse. In.: Péče o duší III., s. 334 – 
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lieť do dôsledkov, čo Nietzscheho aktívny nihilizmus zna-
mená, si nadobro, ako sa zdá, zahatí cestu i k hlbšiemu po-
rozumeniu Nietzscheho filozofie budúcnosti. 

Patočka Nietzscheho filozofiu budúcnosti skúma cez 
chápanie otázky času a to vo svetle nadčloveka, pozitívne 
zavŕšeného zmyslu, odvodeného z krajne vyhrotenej sub-
jektivity vôle, ktorá chce i samotnú vôľu vôle. Podobu 
nadčloveka odmieta nielen pre jeho beštiálnu animalitu, je 
k takej forme zmyslu existencie skeptický i preto, že ak by 
jestvovala svetská vôľa k moci bez cieľa a bez zmyslu, za-
tienila a znehodnotila by i Nietzschem vytýčený zmysel 
tvorby nadčloveka, ktorým by malo byť prekonanie po-
sledného človeka. Je preto pochopiteľné, že Patočka inter-
pretuje so skepsou i Nietzscheho myšlienku večného ná-
vratu toho istého, v ktorej je zakomponovaná vzhľadom 
k tradícii celkom nešpecifická koncepcia času.      

Aká je teda Patočkova interpretácia večného návratu 
toho istého, z ktorej Nietzsche odvodí možnosť zrodu 
nadčloveka? Vychádza z tvrdenia, že svet ako konečná zá-
sobáreň energie sa v nekonečnom čase večne opakuje.1 
Podľa Patočku je to však mechanistická metafyzika a nie 
je v rozpore ani s myšlienkou vedotechniky. A ak moc 
vedotechniky nazrieme zvnútra, potom je to vôľa k moci. 
Nietzsche otázku času poňal z predstavy technického ves-
míru; čas je kruh, bez začiatku a konca, ale Patočka akoby 
mimochodom k večnému času kruhu pridá okamih, „v 
ktorom budúcnosť splýva s minulosťou“,2 čo spája minulé 
s budúcim a čo je dôkazom, že takto poňatý čas je rýdzo 
matematický, ako proces, ktorý vylučuje slobodu. Práve 
pre absenciu slobody je preňho večný návrat toho istého 
nezlučiteľný s metafyzickou podstatou sveta ako vôle 

                                                 
1 PATOČKA, J.: Kolem Masarykovy filosofie náboženství, s. 410.  
2 Tamže. 
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k moci.1 Dôsledkom toho je, že večnosť periodického opa-
kovania vedie k absencii akéhokoľvek zmyslu vo svete. 
Prirodzene, Patočka s týmto súhlasiť nemôže. Naopak, 
v horizonte nikdy neukončenej budúcnosti, v tomto ne- vše-
tkému pozitívnemu je zmysel zakomponovaný, ba čo viac, 
v tomto horizonte, v otvorení sa preň, v transcendencii sa 
odkrýva samotný priestor slobody a nie horizont bez 
zmyslu, horizont aktívneho nihilizmu. Je vskutku Nietz-
scheho učenie o večnom návrate toho istého matematic-
kým chápaním času? Alebo je to otázka, ktorá Patočku od-
vádza od filozofických dôsledkov predmetnej myšlienky? 

Nietzsche koncipovaním dvoch verzií celku času, 
dvoch opačných a vzájomne sa interpretujúcich, preto 
podmieňujúcich hľadísk na celok času nepodáva žiadnu 
všeobecnú definíciu situačného zmyslu. Dvoma rovno-
cennými verziami celku času chce iba povedať (ontolo-
gicky), že  konkrétna situácia existencie je vždy vecou jej 
dvoch opačných stránok, zmyslu a bez zmyslu, a to v ich 
vzájomnej podmienenosti; situácia nikdy nemôže byť ve-
cou morálneho hodnotenia, t. j. vecou jedného, nadrade-
ného, ničím nepodmieneného hľadiska. Preto i jeho tvrde-
nie, že „človek sa musí stať lepším a horším“,2 je potrebné 
chápať nemorálne a dvojznačne, vo zvratnom význame 
obidvoch hľadísk, čo vyjadrí metaforou tanca.3 Keď Nietz-
sche hovorí o dionýzovskom, božskom cite, chce ním pove-
dať, že až nadčlovek si dokáže osvojiť zákonodarstvo tvore-
nia nových hodnôt, teda to, že len udržiavaním rozdielu 
dvojznačnosti zmyslu situácie dokáže jej vtlačiť zmysel 
nový. Povedané nemorálne: najvyššie zlo je situáciou bez 
zmyslu z opačného hľadiska; z vlastného hľadiska je naj-
vyšším dobrom, zmyslom podmieňujúcim stupňovanie 

                                                 
1 Tamže, s. 411. 
2 NIETZSCHE, F.: Tak vravel Zarathustra, s. 206. 
3 Tamže, s. 212. 
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k moci.1 Dôsledkom toho je, že večnosť periodického opa-
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zmyslu opačného hľadiska (a opačne). Lenže rozdiel me-
dzi oboma interpretáciami, oboma hľadiskami situácie, t. 
j. zdroj k vynachádzaniu jej nového zmyslu nie je ani dob-
rom a ani zlom, ale mierou stupňovania, resp. ochabovania 
síl života. Toto je, podľa môjho názoru, jedným z filozofic-
kých dôsledkov myšlienky večného návratu.  

Neustále, večné opakovanie obnovy situačného 
zmyslu, neustále ohrozované možnosťou jeho straty, je 
pre Nietzscheho fenomenálnym poľom večnosti v mori ni-
kdy neukončeného diania. Podľa Patočku takáto večnosť je 
sotva zlučiteľná s metafyzickou podstatou sveta ako vôle 
k moci.1 Tým potvrdí, že Nietzscheho myšlienky vôle 
k moci a večného návratu toho istého si vzájomne odpo-
rujú. A nielen to. Fyzikalizmus večného návratu je podo-
bou večnosti rýdzo pozemskou, a nie takou večnosťou, 
z ktorej povstáva sloboda a s ňou i otázka absolútneho 
zmyslu.  

Je nepochybné, že Nietzsche v mnohom riskoval, 
a najmä v tom, že myšlienku večného návratu toho istého 
chcel aj logicky, resp. fyzikálne dokázať. Tejto Nietz-
scheho nedôslednosti uverili mnohí, vrátane Patočku, a 
preto v onej myšlienke videli iba nevydarený pokus na-
hradiť platonskú či kresťanskú večnosť večnosťou pozem-
skou. Nietzsche preto podľa Patočku metafyziku večnosti 
odstrániť úplne nedokázal a práve z tohto dôvodu hľadal 
v podobe nadčloveka – pozemské božstvo. K čomu po-
tom, kladie si Patočka otázku, je potrebná Nietzscheho po-
lemika s metafyzikou transcendentálnej večnosti? K čomu 
to vedie, ak večný návrat toho istého je bez zmyslu? Ne-
potvrdzuje iba to, že popiera samotnú otázku zmyslu?2 
Keďže večný návrat nemá zmysel, potom podľa Patočku 
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musíme túto myšlienku – ako základný pilier všetkej nut-
nosti – odstrániť. Preto večný návrat nemôže byť ničím 
iným, ako ideou subjektu, resp. tých ľudí, ktorí chcú byť 
majetnícky vlastníkmi totálnej pravdy o jestvujúcne a iba 
takto, ako idea, môže vystupovať v konkurencii s inými 
koncepciami. Patočka teda myšlienke večného návratu ve-
nuje pozornosť – na úkor jej fenomenologického skúma-
nia, ako istého spôsobu uchopenia sveta a postavenia člo-
veka v ňom – iba z jej možných dôsledkov ako subjektívnej 
idey, t. j. z historicko-filozofického kontextu otázky zmyslu 
od Kanta po 20. storočie. Hrôzy tejto Nietzscheho myš-
lienky vidí, pravdepodobne aj pod vplyvom Arendtovej, 
v jej politických, vonkajších súvislostiach. Patočka pri-
púšťa, že Nietzscheho výzva k pozemskosti človeka, aj 
keď nie dostatočne zbaveného otázky večnosti, nie je len 
nejakým faktom, slúžiacim ako záväzok, pred ktorým nie 
je možné zatvárať oči, ale je skôr výkonom, „s ktorým je pa-
radoxne spojený hlbší zmysel“,1 lenže Nietzsche onen 
hlbší zmysel zamenil s účelom, zatvoril pred ním oči, a to 
podľa Patočku zostalo možno Nietzscheho veľkým tajom-
stvom.2 

Podľa Patočku Nietzscheho nadčlovek, človek nekom-
promisnej vôle k moci má disponovať najvyššou hodno-
tou, a to hodnotou „večnosti v »okamihu«“,3 zvecnenej už 
nielen v jeho tvorbe a ničení, ale aj vo vášni a v inštinkte, 
v celom tele, vo všetkom, čo nadčloveka zvýhodňuje 
v každom okamihu. Nadčlovek nemôže byť ničím iným 
ako novou spravodlivosťou bez svedomia. Pritom Patočka 
akceptuje, že Nietzscheho absolútny, telesný subjekt, vy-
jadrený vôľou k moci je otvorený aj k druhým a veciam,4 

                                                 
1 Tamže, s. 413. 
2 Tamže. 
3 Tamže, s. 418. 
4 Tamže. 
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lenže každé otvorené chovanie už predpokladá diferenciu 
medzi bytím a jestvujúcim, ku ktorej sa Nietzsche už ne-
prepracoval. Patočka v tomto potvrdí Nietzscheho polovi-
čatosť: Nietzsche absolutizáciou tela diferenciu bytia a jes-
tvujúcna nechal ustúpiť do úzadia a na jej miesto nastúpila 
„subjektivita v podobe nepodmienenej, dôslednej 
a bezohľadnej animality“.1 Patočka teda Nietzscheho filo-
zofiu zmyslu obnažuje ako koncept výslovne antropo-
morfne teleologický, v ktorom nie je ani náznak dištancie 
od každého antropomorfizmu diania, reprezentovaného 
vôľou k moci. V tomto jasne zdôrazní, že zmysel je onto-
logickou kategóriou bez nároku na jeho pozitívne vyme-
dzenie. Slovom, Nietzsche sa ku konečnosti človeka do-
pracoval, ale na úkor zvecnenia zmyslu. 

Ukazuje sa, že Patočka základné Nietzscheho myš-
lienky analyzuje viac z historicko-filozofického, ako dô-
sledne fenomenologického hľadiska. Domnievam sa, že ak 
by Nietzscheho priepastnú myšlienku večného návratu 
toho istého skúmal dôkladne fenomenologicky, možno by 
v nej objavil aj iný (nielen politicko-morálny) rozmer. 
Napr. rozmer, podľa môjho názoru podstatnejší, ktorý 
Nietzsche formuloval v odvrate človeka od absolútneho 
zmyslu a v príklone k zmyslu, ktorý je potrebné hľadať, 
resp. tvoriť z konkrétnej situácie ľudskej existencie. Nietz-
sche si v podobenstve (v hádanke) o najosamelejšom člo-
veku, ktorý odhryzol hlavu hada, lebo mu vliezol do hl-
tana, položí otázku: „Kto je ten človek, ktorému takto vle-
zie do hltana všetko najťažšie a najčernejšie?“2, ten, ktorý 
dokáže odhryznúť hlavu hada, odpovie: Nebol to už člo-

                                                 
1 Tamže. 
2 NIETZSCHE, F.: Tak vravel Zarathustra, s. 113.  
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vek, ale nadčlovek, osvietený a smejúci sa všetkému ľud-
skému.1 Ak zoberieme do úvahy, že je to podobenstvo sú-
visiace s priepastnou myšlienkou večného návratu, je 
zrejmé, že pre človeka tým najčernejším a najťažším je 
otázka jeho konečnosti a v nej i otázka zmyslu ľudskej 
existencie. Čo sa stane s človekom, ak kruhu nekonečného 
času bez zmyslu, dianiu aktívneho nihilizmu, odhryzne 
hlavu? Čo sa stane s človekom, ak si vytvorí dištanciu od 
nezmyselnosti večného diania? Aký svet sa mu náhle od-
kryje? Nebude to už svet prvých či posledných príčin, svet 
absolútneho zmyslu, ale svet tohto tu okamihu, tejto tu 
konkrétnej situácie, kde zmysel bez skrytej prítomnosti 
nezmyslu, bez svojho ne-  je osebe nemožný. Nietzsche 
teda, podobne ako Patočka, chápe otázku zmyslu v jej 
problematickom charaktere, no neviaže ju na horizont cel-
kového, absolútneho zmyslu.                 

Centrálnou a centristickou otázkou oboch filozofov je 
zjavne otázka zmyslu. A to je hlavné hľadisko, ktorým je 
potrebné nazerať i na dva rozdielne prístupy v otázke in-
terpretácie Sokratovho filozofického života, resp. v otázke 
interpretácie Platonovej filozofie, nezávisle na tom, že 
v oboch prístupoch k velikánom antickej filozofie nachá-
dzame i niektoré styčné body, prípadne rovnaké ocenenia.  
 
 

                                                 
1 Tamže. 
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11. Predbežné zhrnutie filozofických dôsledkov Patoč-
kovej a Nietzscheho otázky zmyslu ľudskej existencie 
 

Dostávame sa k otázke, čo Nietzscheho a Patočku v ich fi-
lozofickom úsilí o uchopenie otázky zmyslu ľudskej exis-
tencie spája, resp. rozdeľuje. 

Je nepochybné, že obidvoch spája ich eminentný záu-
jem o otázku zmyslu človeka. Pri predmetnej otázke obi-
dvaja vychádzajú z problematického charakteru bytia, 
ktoré fundamentálnym spôsobom podmieňuje a dynami-
zuje ľudskú existenciu, no každý z nich ono problematické 
bytie vo svete nachádza inak a inak mu aj rozumie. Nietz-
sche nachádza problematický charakter bytia v jeho 
významovo zvratnej ne-jednote, vo vzájomnej podmiene-
nosti ako zdroja dynamiky všetkého vo svete, resp. v stup-
ňovaní moci, v premáhaní, v odkrývaní nových horizon-
tov. Patočka nachádza problematický charakter bytia 
v nepredmetnom horizonte celku sveta, ktorý ľudskej 
existencii zaručuje jej dynamiku k vzmachu, a týmto po-
hybom i jej jednotu. Patočka v svojom chápaní bytia oproti 
filozofickej tradícii ide ďalej, lebo ho neodvodzuje z jes-
tvujúcna, ale zo štruktúry zjavnosti, ktorá nie je nikdy 
spredmetnená. Táto základná stratégia oboch filozofov je 
viac či menej zreteľná i pri interpretácii Sokrata a Platona. 

Nietzsche so Sokratom vedie zápas ako s významným 
protivníkom, a to nie z hľadiska jeho obratu k otázke 
zmyslu človeka, ale skôr zo spôsobu riešenia danej otázky; 
v Sokratovej osobe nachádza protichodné črty, pričom sa 
usiluje identifikovať aj dôvody prečo Sokrates svoju dvoj-
značnosť potláča na úkor jednoznačného smerovania 
k morálnemu dobru, na úkor hľadania celkového zmyslu, 
no bez celkovej odpovede. Podobný zápas vedie s Pla-
tonom, aby napokon rozpoznal, že každá jednoznačnosť 
a jednostrannosť je symptómom úpadku. Inovatívnym 
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prvkom vo vzťahu k Platonovi je Nietzscheho uznanie ná-
roku odpovede na sokratovskú otázku, ktorú už nespája 
s otázkou dobra, ale ponecháva jej význam ako otázky 
problematického zmyslu ľudskej existencie. Zmysel existen-
cie  odvodzuje priamo z jej konkrétnej situácie, preto po-
doby jej zmyslu (a odpovede) sú vždy iné, ale pre danú 
situáciu platné. K nároku odpovede na sokratovskú otázku 
sa prikláňa i Patočka, a to v takej podobe, že v každej situ-
ácii existencie je odpoveď síce iná, ale problémová, kriticky 
problematizovaná novou situáciou. 

Dôsledkom, či výsledkom oboch filozofických stratégií 
je na jednej strane Patočkov koncept založený na jednote 
pohybu dejinného človeka, na upevňovaní jeho morálnej 
zdatnosti, na druhej strane zasa Nietzscheho projekt nadč-
loveka, založený na ne-jednote pohybu svojej existencie, 
ktorá už ničím nepodmienenú podmienku (jednoty vše-
tkého) nepotrebuje.   

Ako je to teda s Patočkovým a Nietzscheho nárokom 
odpovede na sokratovskú otázku, ak oba spôsoby odpo-
vede vychádzajú z celkom iných pôdorysov problematic-
kého bytia? Nepochybne tu ide o ozajstnú dilemu. 
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ZÁVER 
 

 
Je zaujímavé a v mnohom symptomatické, že dnešné po-
doby fenomenológie sa pri otázke fenoménu, ktorý je jej 
fundamentálnym pojmom, inšpirujú aj Nietzscheho filo-
zofiou. Jednou z výrazných a významných podôb feno-
menológie, ako sa ukazuje, je fenomenologická koncepcia 
P. Koubu, jedného zo žiakov Jana Patočku. Myslím si, že 
jeho prístup k rozpracovaniu hlavných otázok fenomeno-
lógie je produktívnym aj preto, že Nietzscheho filozofiu 
dokázal presvedčivým spôsobom  pretlmočiť do jazyka fe-
nomenológie a zároveň preukázať, že ďalší rozvoj, či po-
hyby fenomenológie bez Nietzscheho nie je možne si azda 
ani predstaviť. Skrátka, ako sa ukazuje, z pozície fenome-
nológie môžeme lepšie porozumieť Nietzschemu a nao-
pak, z Nietzscheho hľadiska je možné hlbšie porozumieť 
fenomenológii.   

Skôr ako sa pokúsim formulovať centrálny a funda-
mentálny pojem fenomenológie, t. j. zjavovanie sa jestvu-
júcna a s ním aj otázku, čo znamená „rozumenie bytiu vo 
svete“ v Koubovej verzii fenomenológie, myslím si, že 
bude vhodné pripomenúť dôležitú otázku, ktorú si Kouba 
kladie v súvislosti s Patočkovým a Finkovým chápaním 
fenomenológie. V Patočkovom prípade všetko zjavovanie 
sa predpokladá komu sa zjavuje a z tohto „komu“ sa chce 
dopracovať k asubjektívnej fenomenológii a z nej preuká-
zať zjavovanie sa, ktoré je od subjektu nezávislé. Fink sa 
zasa od komu chce odpútať a pochopiť, že zjavovanie sa vy-
chádza zo sveta, z jeho dimenzií priestoru a času. Ako pre-
ukazuje Kouba, problémovou otázkou u Finka zostáva 
vzťah sveta a vnútrosvetských vecí. Fink sa v tejto otázke 
prikláňa k prednosti sveta ako mocnosti nad svetom jes-
tvujúcien. Konečnosť vecí je obsiahnutá v celku sveta; nad 
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konečnými vecami vládne nekonečný priestor a čas. Je to 
vláda univerza, ktorá necháva veci vychádzať a zapadať, 
slovom, svet je sférou zjavovania sa ako takého. Kouba vo 
Finkovej koncepcii zjavovania sa nachádza zásadný rozpor, 
ktorý tkvie v tom, že svet v dimenziách času a priestoru 
bez sveta vecí nie je možný, a že diferencia medzi nimi ne-
môže byť riešená jednostranne, v prospech vlády sveto-
vých dimenzií nad svetom vecí. Tento rozpor formuluje 
z povahy samotnej fenomenológie: Problémom zjavovania 
sa je otázka, „či je jestvujúce s javom totožné, alebo je 
voči nemu diferentné“.1 Alebo inak: problém zjavovania sa 
(aj keď nie je „vecou“) súvisí vždy s vecou, s jej ukazova-
ním, s tým, ako sa javí. Kouba takto dochádza k záveru – 
a to je aj odpoveďou na Finkovo riešenie vzťahu celku 
sveta a vnútrosvetských vecí –, že platí oboje, totiž, že v 
zjavovaní sa je jestvujúcno je s javom totožné a zároveň je 
voči nemu diferentné. Táto ne-jednota zjavovania sa jestvu-
júcna (platia oboje) má istý rys Nietzscheho vymedzenia 
problematického bytia a zdalo by sa, že sa viac kloní 
k Nietzschemu ako ku kozmológii Finka, alebo k fenome-
nológii Patočku. Myslím si, že to tak nie je. Kouba sa síce 
Nietzschem inšpiruje, ale nechce byť jeho epigónom. Ko-
uba zreteľne zostáva na pôde fenomenológie, ale už nie 
v podobe hľadania jednoty bytia, a teda aj jednoty feno-
ménu. 

Najskôr sa pokúsim  v krátkosti charakterizovať jeho 
koncept ne-jednoty zjavovania sa jestvujúcna a následne aj 
načrtnúť v čom sa jeho koncepcia podstatne líši od Nietz-
scheho konceptu nadčloveka a zrejme viac korešponduje 
s Patočkovým programom morálne zdatného človeka, ale 
už bez morálneho myslenia v protikladoch dobra a zla, 

                                                 
1 KOUBA, P.: Smysl konečnosti. Praha: Oikúmené 2001, s. 163.   
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resp. metafyzického myslenia v privilegovaní vzmachu 
pred úpadkom. 

Podľa Koubu je sférou zjavovania sa významový kon-
flikt (ne-jednota) priestorovej a časovej prítomnosti sveta 
(obidve prítomnosti chápe ako ne-konečné), t. j. konflikt, 
ktorý má podobu bytia konečných vecí. „Nie je teda primerané 
hovoriť o konečných jestvujúcich veciach, ktoré sa nachá-
dzajú v časopriestore sveta. Svet neobsahuje »jestvujúce« 
veci: čas »obsahuje« priestor, priestor »obsahuje« čas 
a kontúry konečne jestvujúcej veci sú konkrétnym výra-
zom tohto vzájomného prestúpenia. Štruktúru veci vo 
svete je možné chápať práve len zo spôsobu, ako je skrze 
ňu priestor v čase a čas v priestore. Prítomnosť nekoneč-
ného priestoru v konečnom čase (a obrátene) je kon-
fliktom, ktorý má podobu bytia konečných vecí.“1 Veci sa 
ukazujú – ako kontúry konfliktu času a priestoru – ale tak, 
že k nim prináleží tiež odlišnosť od konkrétneho spôsobu 
zjavovania sa: ak vec je s dimenziou času totožná (aj vtedy 
podlieha priestorovej dimenzii), je z významu priestoro-
vej dimenzie „vyčlenená“, netotožná, iná (a opačne). 
„Sféra zjavovania sa sa nám tu ukazuje ako sféra utvorená 
rozporom dvoch rôznych významov prítomnosti.“2 Feno-
ménom teda nie je len to, že sa vec ukazuje, ale aj to, že je 
samotným javom štruktúry zjavovania sa. Koubovým zá-
verečným slovom je, že zjavovanie sa ako „rozumenie by-
tiu vo svete“, znamená rozumieť bytiu jestvujúcna skrze 
jeho druhý, „skrytý“ význam. Preto „vzťahu medzi bytím 
a javením je potrebné rozumieť zo vzťahu medzi časom 
a priestorom.“3 Z hľadiska priestoru všetko, čo sa odo-
hráva v čase, sa „javí“ a z hľadiska času všetko, čo sa odo-
hráva v priestore sa „javí“ tiež, ale inak. Slovom, realita, 

                                                 
1 Tamže, s. 160–161.  
2 Tamže, s. 161.  
3 Tamže, s. 162.  
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ono „naraz“ priestoru a času, je skutočnosť, ktorá sa iba 
javí. Rozumením „prechodu“ javenia sa veci rozumieme 
aj tomu, ako sme vo svete, svojmu bytiu. Teda, „prísne 
vzaté nezjavujú sa veci ani bytie, ale čas v priestore 
a priestor v čase“1 tak, že priestor a čas ako formy bytia vo 
svete sa vzťahujú na všetko vo svete, na každé jestvujúcno, 
pričom jestvujúcno je vždy jedinečným výkonom, ako 
udržať totožnosť, „naraz“ priestoru a času. Tento výkon 
spočíva v tom, že byť v jednej dimenzii (byť s ňou totožné) 
zároveň znamená nebyť v druhej dimenzii (byť s ňou v di-
ferencii). Tým je preukázaná identita a zároveň diferencia 
vzťahu medzi javom a bytím. 

Ako vidíme, Kouba v každom fenoméne nachádza 
dvojznačnosť, vzájomnú podmienenosť dvoch význa-
movo opačných dimenzií zjavovania sa, t. j. dimenzie času 
a dimenzie priestoru. V tomto sa preukázateľne inšpiruje 
Nietzschem. Azda jediným, a to podľa môjho názoru 
veľmi dôležitým problémom, pri ktorom Kouba nenasle-
duje Nietzscheho, je skúmanie významovej štruktúry 
myšlienky večného návratu toho istého. (Nie je tu miesto na 
výmenu názorov, ale ako sa domnievam, z hľadiska feno-
menológie je myšlienka večného návratu vágna v tom, že 
večný návrat nie je pohybom, lebo o pohybe má zmysel ho-
voriť iba ako o konečnom pohybe). Nietzschemu, ako si 
myslím, myšlienka večného návratu poslúžila ako proti-
váha k nezvratnej postupnosti času. Začnem najskôr otáz-
kou zmyslu. 

Kouba, podobne ako Nietzsche,  otázku zmyslu jestvu-
júcna neodvodzuje z horizontu nekonečného času, ale ob-
racia pozornosť na otázku situačného zmyslu, na problém 
zmyslu konkrétnej situácie jestvujúcna. Fenomenologic-

                                                 
1 Tamže, s. 163. 
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kou deskripciou konkrétnej situácie presvedčivo pouka-
zuje, že každá situácia je vo svojom charaktere dvoj-
značná: každá podoba jej (odkrytého) zmyslu je vystavená 
jej (skrytému) inému zmyslu alebo jej nezmyselnosti (a na-
opak), pričom každá podoba zmyslu je „výsledkom napä-
tia, ktoré vyplýva z možnosti, že nezmyselnosť zastupuje 
inú podobu zmyslu“.1 Preto zmysel a nezmyselnosť situá-
cie sú významovo zvratné.  Otázka situačného zmyslu jes-
tvujúcna (vrátane zmyslu ľudskej existencie) nepochybne 
súvisí s časom a priestorom sveta, a to v tej podobe ako 
vyjavujú, zjavujú konkrétnu situáciu konečného jestvu-
júcna. Dostávame sa tu k otázke vzťahu medzi časo-pries-
torom sveta a jestvujúcnom. Kouba tvrdí, že čas a priestor 
sú „dvojakým nekonečnom“,2 ktoré je významovo prí-
tomné pri konštitúcii každého jestvujúcna, a to tak, že byť 
v jednej dimenzii, t. j. byť s ňou totožne, znamená nebyť 
v druhej: ak je konečná vec totožná s časovou  dimenziou 
je konečný aj čas. V tomto prípade je vec  z priestorovej 
dimenzie vydelená, a preto má význam nekonečného prie-
storu (a opačne). Konečné bytie jestvujúcej veci predsta-
vuje konflikt času a priestoru, no nie tak, že konečné veci 
sú v čase a priestore niečím od obidvoch dimenzií oddele-
ným. Veci sú konečné, pretože skrze nich je prepojený čas 
a priestor, čas v priestore a priestor v čase a „kontúry ko-
nečnej veci sú konkrétnym výrazom tohto vzájomného 
prepojenia“.3 Preto konečnej veci vo svete, v jej konkrétnej 
situácii, môžeme rozumieť len spôsobom, ako je skrze ňu 
priestor v čase a čas v priestore. „Prítomnosť nekonečného 
priestoru v konečnom čase (a obrátene) je konfliktom, 
ktorý má podobu bytia konečných vecí.“4 Z pohľadu toho, 
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3 Tamže.  
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ono „naraz“ priestoru a času, je skutočnosť, ktorá sa iba 
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1 Tamže, s. 163. 
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kou deskripciou konkrétnej situácie presvedčivo pouka-
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že veci, vrátane človeka, sú konečné jestvujúcna, je to 
vskutku tak. Nietzsche však hovorí, že každá konečná vec 
nesie v sebe aj lesk večného návratu,1 lesk nadbytku,2 lesk 
najvyššej vôle k moci.3  Slovom, každá konečná vec je aj kon-
túrou konfliktu času vo význame večného návratu a času 
v jeho nezvratnej postupnosti. Ako tomuto konfliktu ro-
zumieť?  

Z Nietzscheho dvoch verzií času už vieme, že čas nemá 
iba podobu večnej „prítomnosti“, ale aj podobu nezvratnej 
postupnosti. Fenoménom konkrétnej situácie jestvujúcna 
je konflikt medzi „nestálou prítomnosťou“ a „postupnos-
ťou“ času. V takomto prípade je jestvujúcno raz identické 
s jedným hľadiskom času a rozdielne s druhým, a raz 
opačne. Ak je jestvujúcno totožné s „neustálou prítomnos-
ťou“, je, ako sa zdá, rozdielne s časom nezvratnej postup-
nosti. Diferencia, konflikt medzi oboma hľadiskami času 
ukazuje na  ich vzájomnú podmienenosť, na to, že „neu-
stálej prítomnosti“ rozumieme z „nezvratnej postupnosti 
času“ a naopak. Konkrétna situácia jestvujúcna je teda 
jeho prepojením, kontúrou „neustálej prítomnosti“ a časo-
vej postupnosti. V jestvujúcne sa svári večnosť návratu, 
ktorá pohybom nie je a postupnosť, ktorá je výrazom ko-
nečného času, ktorá pohybom je. Jestvujúcno je raz iden-
tické s konečným časom nezvratnej postupnosti a dife-
rentné s „prítomnosťou“ a raz opačne. Jestvujúcno je ko-
nečné iba tak, že mu rozumieme z jeho opačného hľadiska, 
z hľadiska večnej prítomnosti, z večnej existencie sveta (a 
opačne). 

Ako už vieme, Nietzsche večný návrat neodvodzuje 
z celku sveta, z kruhového pohybu času, ale z okamihu; ce-
lok sveta je v tomto tu okamihu. V okamihu sa nezráža iba 

                                                 
1 NIETZCHE, F.: Tak vravel Zarathustra, s. 52. 
2 Tamže, s. 7. 
3 NIETZSCHE, F.: Vôľa k moci ako poznanie, s. 94.  
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čas v jeho dvojznačnej podobe, ale aj čas a  priestor. Všim-
nime si, ako oba fenomény charakterizuje Nietzsche.    

Vo fragmente k nedokončenej práci Vôľa k moci hovorí: 
„Verím v absolútny priestor ako substrát sily: táto ohrani-
čuje a stvárňuje.“1 V inom, slávnom fragmente uvedie: 
„Tento svet: ohromnosť sily, bez začiatku a konca... ohra-
ničená »ničím«... nič nekonečne rozsiahleho, ale niečo ako 
určitá sila vložená do priestoru, nie do priestoru, ktorý by 
bol niekde »prázdny«, ale ako sila všade...“2 Zdá sa teda, 
že podľa Nietzscheho je priestor konečný, je fenoménom 
konečnej sily. A ak o konečnej sile hovorí, že ohraničuje 
a stvárňuje, je  potrebné tomu rozumieť tak, že konečnosť  
priestoru je fenoménom, ktorý ohraničuje a stvárňuje 
každú vec ako vec konečnú. Jestvujúcno vo svojej konkrét-
nej situácii je konečné z hľadiska priestorovej prítomnosti, 
ktorá je konečná (má konečný počet kombinácií), no je ko-
nečné aj z hľadiska času nezvratnej postupnosti, ktorý nie 
je nekonečný, ale je večným návratom každej konečnej veci. 
Času nezvratnej postupnosti môžeme rozumieť z jeho 
opačnej stránky, totiž z hľadiska večného návratu. Ná-
mietka, že večný návrat nie je pohybom je tu otázna; podľa 
môjho názoru je večný návrat opodstatnený v tom zmysle, 
že je prítomný v každej konečnej veci ako jej lesk,3 ako to, 
čo jej prepožičiava zmysel večnosti. Večný návrat nie je po-
hybom, ale je jeho zmyslom, jeho najvyššou vôľou k moci.  

Kouba, v súvislosti s Finkom  právom tvrdí, že čas 
a priestor nie sú „nad“ jestvujúcnom, že sú v jeho srdci 
a tvoria jeho kontúry, no nemôže akceptovať, že jestvu-

                                                 
1 NIETZSCHE, F.: Vôľa k moci ako poznanie, s. 51. 
2 NIETZSCHE, F.: Duševní aristokratismus, s. 123. 
3 Zlato má hodnotu nie ako kov, ale je vzácne tým, že je mierneho lesku 
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júcno je tak konečné, ako večné (vo význame večného opa-
kovania), resp. raz identické s konečným priestorom alebo 
časom a raz identické s večným návratom seba samého. 
Kouba trvá na primáte konečných jestvujúcich vecí, lebo ich 
konečnosť vie preukázať na konečnom pohybe. Zdá sa mi 
však, že v tomto nediferencuje medzi časovou prítomnos-
ťou (jej ne-jednotou) a časom nezvratnej postupnosti; pri 
charakterizovaní hranice prítomnosti sa kloní k prítom-
nosti času nezvratnej postupnosti. „Nezvratná diskonti-
nuita trvania v zmenách je tak paradoxne jediným (kurz. Š. 
J.) spôsobom, ako môže vec udržať kontinuitu svojej exis-
tencie.“1     

Ku charakteristike času Nietzsche uvedie: „Čas je 
večný. Osebe však niet priestoru ani času.“2 Večnosť času 
neodvodzuje z kruhu, ale z viery, že svet je večný. Ak teda 
prijmeme skutočnosť, že svet je večný, potom je nemožné, 
aby sa v ňom uskutočnil konečný počet kombinácií, t. j. ko-
nečný počet konečných vecí. Tieto kombinácie sa preto mu-
sia opakovať večne – a to v identickej postupnosti. (Ak je 
vylúčené, že svet alebo čas má počiatok, potom je vylúčené 
aj to, aby sme jeden veľký rok opakovania mohli niečím 
porovnávať. Nemáme tu ničím nepodmieneného spoloč-
ného menovateľa, a preto zostáva iba jediná možnosť: 
večné opakovanie v identickej postupnosti). Nietzscheho 
večnosť času nie je  nekonečným časom osebe, ale je časom 
večného opakovania konečných vecí ako aj seba. Ako uve-
die v svojej práci Tak riekol Zarathustra, v každom okamihu 
(bezrozmernom bode) sa zráža celá minulá a budúca več-
nosť,3 no nie vo význame, že jeden okamih je identický 
s iným okamihom; každý okamih je teda časom večnosti 

                                                 
1 KOUBA, P.: Život rozumění. Praha: Oikúmené 2014, s. 115.  
2 NIETZSCHE, F.: Vôľa k moci ako poznanie, s. 51. 
3 NIETZSCHE, F.: Tak vravel Zarathustra, s. 112. 
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(večného opakovania) a zároveň časom nezvratnej po-
stupnosti, t. j. jeho plynutia z minulosti, cez krátku prítom-
nosť, do budúcnosti. Alebo povedané inak, každý okamih 
je výrazom konfliktu významu času opakovania, času 
s hodnotou lesku neunávnej sily opakovania a významu 
času nezvratnej postupnosti.  

Nietzsche síce nepopiera nezvratnosť časovej postup-
nosti, ale svojou náukou o celku času nahliadnutého z oka-
mihu, chce povedať, že v každom okamihu –, ktorý vlečie 
za sebou všetky budúce veci a aj seba samého1 – je sila, ktorá ho 
„vydeľuje“ z dimenzie času nezvratnej postupnosti a to 
sila zvratnosti, sila návratu. Preto je možné povedať, že vec 
je vo svojom bytí totožná s jednou dimenziou (večného 
návratu) a zároveň je diferentná k druhej dimenzii (ne-
zvratnej postupnosti) a naopak. Veci sú javom diania, a to 
raz javom nezvratnej postupnosti, podmienenej večným ná-
vratom a raz opačne, javom večného návratu, podmiene-
ného časom nezvratnej postupnosti. Potom bytie jestvujúcej 
veci nie je len konečné, je zároveň aj večným návratom, no 
nie na spôsob protikladov. 

Koubov záver, ktorým vymedzuje konečnosť veci ako 
konflikt prítomnosti nekonečného priestoru v konečnom 
čase (a naopak) je možné formulovať aj tak, že sféra zjavo-
vania sa veci má podobu konfliktu významu prítomnosti 
večného návratu a významu prítomnosti konečného po-
hybu. V tomto zmysle je vec tak javom konečného, ako aj 
fenomenalizáciou večného; vec vo svojom zjave je raz 
významovo konečna a raz významovo večná. 

Podľa Nietzscheho je jedinou realitou svet diania, 
v ktorom je možné vypozorovať jeho perspektivistický 
charakter; každé centrum sily má svoju perspektívu, kto-

                                                 
1 Tamže, s. 112. 
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1 KOUBA, P.: Život rozumění. Praha: Oikúmené 2014, s. 115.  
2 NIETZSCHE, F.: Vôľa k moci ako poznanie, s. 51. 
3 NIETZSCHE, F.: Tak vravel Zarathustra, s. 112. 
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(večného opakovania) a zároveň časom nezvratnej po-
stupnosti, t. j. jeho plynutia z minulosti, cez krátku prítom-
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1 Tamže, s. 112. 
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rou je jej stupňovanie. Nietzsche teda čas nezvratnej po-
stupnosti nevníma iba ako nezvratnú diskontinuitu trvania 
v zmenách, ako jediný spôsob udržania  kontinuity existencie 
veci, ale aj opačne, ako čas stupňovania, čas tvorby vyš-
šieho stupňa existencie, t. j. čas dynamizovaný večným ná-
vratom. Toto stupňovanie nie je niečím svojvoľným, nao-
pak, jeho charakter je vždy „vecou“ onoho konfliktu več-
nosti a konečnosti,1 ktorého kontúrou je vec. Domnievam 
sa, že Nietzsche práve v odkrytí hľadiska večného návratu 
založil svoj perspektivizmus, t. j. opodstatnenie tvorby 
nadčloveka – tvorby vyššieho stupňa ľudského bytia. 
V jeho perspektivizme  nie je zakomponovaná len ne-
zvratná postupnosť času, jeho odkrytosť, ale aj večnosť 
opakovania, jeho skrytosť – a to v ich vzájomnej podmie-
nenosti udržania a stupňovania.  

Na príklade Koubovej verzie fenomenológie sme vi-
deli, že fenomenológia sa dnes už bez vymedzenia feno-
ménu v jeho ne-jednote nezaobíde. Ide tu však o otázku, či 
ona ne-jednota, vzájomné podmieňovanie dvoch opačných 
hľadísk fenoménu v ich zvratnom význame predstavuje 
otázku zmyslu udržiavania či obnovy človeka, t. j. morál-
nych hodnôt odvodených z konkrétnej situácie, v ktorej je 
už zakomponovaná sloboda a zodpovednosť za našu exis-
tenciu, alebo či predstavuje otázku hlbšieho a vyššieho do-
sahu, v ktorej už nejde o udržiavanie či obnovu zmyslu ko-
nečného človeka, ale ide o nastolenie jej vyššieho zmyslu, 
ktorý zodpovedá perspektivizmu najvyššej vôle k moci, t. j. 

                                                 
1 „Rozhodnutie medzi »pravým« a »nepravým«, vôbec rozhodnutie o fak-

tických stavoch sa od základu líši od stvoriteľského kladenia, od tvore-
nia, stvárňovania, premáhania, chcenia, aké tkvie v podstate filozofie. 
Vkladanie zmyslu – táto úloha ešte vždy bezpodmienečne ostáva, za 
predpokladu, že v tom nijaký zmysel netkvie.“ (NIETZSCHE, F.: Vôľa 
k moci ako poznanie, s. 91).  
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nadbytku sily vyjadrenej odleskom večného návratu vše-
tkému konečnému.  

Riešenie predmetnej otázky nechávam otvorené, 
a v tomto zmysle nechávam otvorený aj relevantný spô-
sob uchopenia sokratovskej otázky a spôsob interpretácie 
Sokrata a Platona, pretože ide o spor, ktorý nie je možné 
rozhodnúť všeobecne, s konečnou platnosťou. Čitateľovi je 
azda už dostatočne zrejmé, že o tomto spore nemôže roz-
hodnúť ani on sám. Síce sa môže prikloniť na jednu, alebo 
druhú stranu sporu, no vtedy už nie je sám sebou. Nikto 
nemôže utekať pred sebou samým k nejakej autorite. A 
keď Patočka uvedie, že „boj so Sokratom a o Sokrata ne-
prestáva“1 ani dnes –, v tom sa Patočka nemýli –, je po-
trebné tomu rozumieť len v takom zmysle, že otázku súdu 
prevtelíme do podoby otázky interpretácie, do otázky, čo 
vôbec interpretácia ako taká znamená. Interpretácia nie je 
žiadnym posledným súdom, preto ani apológia Sokrata 
nemôže byť jeho posledným súdom, lebo je len interpretá-
ciou. Zdá sa, že práve v samotnej otázke interpretácie spo-
číva aj filozofický problém sokratovskej otázky.      

 
 

                                                 
1 PATOČKA, J.: Sókrates. Přednášky z antické filosofie, s. 16. 
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1 PATOČKA, J.: Sókrates. Přednášky z antické filosofie, s. 16. 
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Summary 
 

 
The goal of monograph is to point out a serious problem 
of interpretation of Socratic question, since a way of gras-
ping it represents at the same time a way of interpreting 
the history of philosophy, in our case – interpretation of 
Socrates and Plato respectively. Patočka and Nietzsche, 
among others, showed that Socratic question could be 
grasped in fundamentally different way. Former claims al-
legiance to Socrates and originally actualizes the Socratic 
question for the present; latter is ambivalent towards So-
crates but identifies him as decadent eventually. 

First part of the monograph is an introduction to Pa-
točka’s characterization of nature of human existence 
which he presents as uniform and morally firm. From this 
position, Patočka interprets the Socratic question as care for 
the soul, for good and he deduces a question of goodness 
not from something positively determined but world as a 
whole which along with its constant openness may be de-
termined merely negatively. This sphere of negativity is 
immensely positive for Patočka, since transcendence to-
wards it uplifts man from relative goods to an overall me-
aning and thereby making him truly morally capable. 
Goodness, i. e. a demand for growth, for turning from a 
world of things to the world as a whole is for Patočka a 
philosophical program created firstly by Socrates through 
his knowing of the unknown. 

Second part deals with Nietzsche’s conception based 
on dis-uniformity of human existence which is deduced not 
from the world as a whole, from the overall meaning but 
a situational meaning. Nietzsche strives to show that hu-
man existence is exposed to two contradictory perspecti-
ves in each situation and it is impossible to decide which 
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one is proper. He comes to a conclusion that both per-
spectives are equal and this equality makes both mutually 
determined which means that the good, the situational 
meaning is beneficially conditioned by its opposite, i. e. 
that which threatens the meaning, which represents a loss 
of the meaning (and vice versa). Nietzsche identifies this 
domain as immoral, as a sphere in which the human exis-
tence creates a meaning by thinking beyond contradictions 
of good and evil. 

Conclusion of monograph remains open, for as it be-
comes apparent, we have no common denominator for 
both conceptions that could decide which one is proper. 
Precisely therein lies that Socratic question remains a seri-
ous philosophical problem till now. 
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