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Úvodom 
 

 

Vybrané kapitoly z axiológie sú dielom viacročnej báda-

teľskej práce autora a tiež istým zúročením požiadaviek 

z pedagogickej praxe tohto predmetu. Kapitoly v tejto 

syntetizujúcej podobe publikované ešte neboli a som pre-

svedčený, že práve v tejto podobe môžu nadobudnúť vyš-

šiu hodnotu a väčší reálny dosah na našich študentov filo-

zofie. 

Jednotlivé kapitoly sú zamerané na problém rozpadu 

tradičných hodnôt, ústiaci často až do nihilizmu a straty 

zmyslu ľudského bytia. Nie je náhodou, že spoločným me-

novateľom predložených textov je F. Nietzsche, filozof, 

ktorý prvý vyzval k prehodnoteniu všetkých hodnôt, ale 

aj F. Dostojevskij, ruský filozofujúci spisovateľ, ktorý sa na 

problém nihilizmu, na problém zničotenia hodnôt pozerá 

inak.        

Cieľom predmetných textov je doslova až provoka-

tívne osloviť našich študentov tak, aby otázky spojené so 

zmyslom vlastnej existencie riešili samostatne a kreatívne, 

lebo, ako som presvedčený, naša doba je veľkou výzvou k 

novým, originálnym myšlienkam, k axiologickým súdom, 

ktoré vždy predchádzali tým kognitívnym. 

Do akej miery sa podarilo moje zámery a ciele naplniť, 

nechávam na čitateľovi. 

 

 

Košice, november 2020 

  Štefan Jusko 
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1.  

 

F. M. Dostojevskij k otázke nihilizmu  

(všetko je dovolené) 
 

 

Pri uvažovaní o hĺbke myšlienky všetko je dovolené a jej do-

padoch na vymedzenie charakteru ľudskej existencie si 

s diferenciou zákona a chaosu, a v tomto zmysle s mysle-

ním v protikladoch dobra a zla nevystačíme. Táto myš-

lienka totiž nemusí predstavovať len hrozbu pred chao-

som, pred zlom a skazou doterajšieho človeka, viazaného 

na absolútne hodnoty, či na postulát Kantovho kategoric-

kého imperatívu. Môže tiež znamenať nihilizmus i v jeho 

pozitívnom význame. A to je otázka, ktorej riešenie je na-

liehavé zvlášť v našej súčasnosti. Verím, že z tejto pozície 

sa voči Dostojevskému chápaniu nihilizmu a jeho emi-

nentnej snahe nihilizmus prekonať, nespreneveríme. Nao-

pak, jeho filozofický odkaz zostáva vysoko aktuálny 

i dnes nielen preto, že patrí k prvým mysliteľom, ktorý jas-

nozrivo vypozoroval rúcanie základných hodnotových pi-

lierov Ruska a Európy a v svojom diele majstrovsky zob-

razil príchod obdobia nihilizmu. Práve z dnešného po-

hľadu, s dostatočným odstupom času, môžeme v jeho 

diele a zvlášť v románe Bratia Karamazovci zachytiť straté-

giu, spôsob, metódu, ako nihilizmus prekonať, resp. ako 

pojmu nihilizmu lepšie rozumieť. Touto metódou, ako 

som hlboko presvedčený, je sprítomňovanie predmetne ne-

prítomného. Rudimentárne povedané, človek nežije iba 

tým, čo je mu dané, iba aktuálnou prítomnosťou a mož-

nosťami, ktoré mu ponúka. Žije i vzhľadom na minulosť 

(ktorá už nie je) a vzhľadom na budúcnosť (ktorá ešte nie 

je). To, čo človeka robí človekom teda nie je aktuálna prí-

tomnosť, ale prítomnosť neprítomného, väzba, viazanosť 
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na neprítomné. V tomto zmysle neprítomné je bytostnou 

podmienkou prítomnej existencie človeka, lebo jej prítom-

nosť podstatne podmieňuje. Ak sa význam neprítomného 

v štruktúrach prítomnosti opomína, ak človek nedokáže 

tento horizont sveta vidieť a uchopiť, potom človek žije len 

v danom, vzhľadom na svet vecí. Či je to u Dostojevského 

tak, verím, že to v mnohých indíciách ukáže už analytická 

časť tejto štúdie (zameraná na celé spektrum zorného poľa, 

pomocou ktorého myšlienku všetko je dovolené formuluje). 

Druhá časť štúdie predstavuje pokus o istú syntézu, slo-

vom, o filozofické dôsledky tejto myšlienky.  

 

* * * 

 

Dostojevskij je veľkým mysliteľom už iba tým, že túto 

vážnu myšlienku – ktorú nie je možné odmietnuť ani dnes 

– formuluje a domýšľa ako prvý,1 čím preukáže, že jeho 

eminentným záujmom po celý svoj plodný život zostáva 

otázka ľudskej existencie a s ňou spojený problém zmyslu 

života každého konkrétneho človeka. Túto myšlienku 

zobrazí v svojom románe Bratia Karamazovci a jej autorstvo 

prisúdi Ivanovi, prostrednému z troch bratov Karamazov-

cov. Preto svoju interpretáciu zameriam hlavne na život 

a myslenie Ivana, aj keď autor románu hneď v predslove 

upozorní, že jeho ústrednou postavou je najmladší z bra-

tov, Aľoša, človek v súdobom Rusku neurčitý a nejasný, 

skôr podivín. Ale ako je Dostojevskij presvedčený, Aľoša 

                                                           
1 Dostojevskij román Bratia Karamazovci vydal v roku 1880. Druhým, kto 

myšlienku všetko je dovolené vyslovil v svojej práci Tak riekol Zarathustra 

(1885) bol F. Nietzsche (NIETZSCHE, F.: Tak vravel Zarathustra, s. 145, 

196).  
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je možno novým výhonkom, v ktorom sa črtá aspoň nejaký 

celkový zmysel.1 

Dostojevskij hneď v predslove zdôrazní, že román Bra-

tia Karamazovci nie je jeden, ale dva. Prečo píše predslov, 

pre romány neobvyklý? Z akých dôvodov chce oddeliť 

detstvo bratov, žijúcich oddelene (prvý román) od druhého, 

ktorý je zasadený do aktuálnej prítomnosti, keď sa bratia 

stretnú už ako mladí ľudia medzi dvadsiatym a tridsiatym 

rokom? V prvom románe vykreslí ich povahy, podmienené 

nielen prostredím a ľuďmi, pri ktorých vyrastali, ale 

zvlášť zlomovými udalosťami z detstva, ktoré pozitívne 

alebo negatívne hlboko zasiahli do ich podvedomia 

a možno podstatným spôsobom rozhodli o ich budúcom 

osude. Bez vykreslenia týchto udalostí nemôže román za-

čať.2 Dostojevskij tak chce zdôrazniť, že otrasnú alebo opa-

kovane traumatizujúcu udalosť, resp. mimoriadne pozi-

tívny moment z detstva si človek vedome alebo nevedome 

(napr. v snoch) pripomína po celý dospelý život ako svoje 

centrum, z ktorého nazerá na svet a život. Toto chcené 

alebo nechcené pripomínanie nie je v živote človeka ničím 

iným ako existenciálnym sprítomňovaním neprítomného, 

ako hybná sila dejstva vlastnej existencie.  

Stručne k najstaršiemu z bratov, k Míťovej udalosti. Po 

smrti jeho matky, mal vtedy tri roky, otec naň zabudol.3 Na 

Míťu zabudol i jeho strýko, ktorý sa ho ujal, a zabudli aj 

ďalší. V detstve bol ničím, no žil v nádeji, že i za takýchto 

pomerov predsa len nejaký majetok má a keď dosiahne pl-

noletosť, zdedí ho a bude nezávislý, konečne niekým. Celé 

detstvo a mládenectvo však prežil rozhárane, robil dlhy 

a gymnázium nedokončil. 

                                                           
1 DOSTOJEVSKIJ, F. M.: Bratři Karamazovi. Prel. P. Voskovec. Voznice: 

Leda 2009, s. 7.  
2 Tamže, s. 15. 
3 Tamže, s. 14. 
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Otec zabudol i na Ivana a Aľošu, synov z druhého 

manželstva. Matka im zakrátko zomrela, ujala sa ich pes-

túnka matky, ale tiež rýchlo na to zomrela, no obom bra-

tom zanechala závet, v ktorom odkázala každému po tisíc 

rubľov na ich vzdelanie.1 Po jej smrti sa bratov ujal jej dedič, 

ušľachtilý a humánny muž, ktorý sa Ivanovi nadlho vryl 

do pamäti, ako i jeden pedagóg na gymnáziu, zapálený 

k výchove mladých.2 Ivan bol v detstve uzavretý, ale nebo-

jácny. Veľmi skoro sa uňho prejavilo nadanie, preto išiel 

študovať na gymnázium, ale keď dospel a nastúpil na uni-

verzitu študovať prírodné vedy, peniaze od svojho poruč-

níka nedostal, pretože ten medzitým zomrel a konanie de-

dičstva sa predlžovalo. Aby sa uživil, privyrábal si na uni-

verzite písaním krátkych článkov do časopisov. Nečakane 

napísal do jedných významných novín podivný článok 

o svetskom a cirkevnom súdnictve, i keď na to nemal 

vzdelanie. K udalosti článku neskôr. 

Najmladší brat Aľoša cítil už od útlosti lásku k ľuďom.3 

Keď sa rozhodol ísť do kláštora, nebolo to preto, že by bol 

nejaký fanatik alebo mystik, ale preto, že naň v tejto dobe 

kláštor pôsobil mocným dojmom, ako ideálne východisko 

pre svoju dušu túžiacu prejsť zo svetskej zloby do sveta 

lásky. Aľoša napokon kláštor opustil, no nie z dôvodu 

straty viery v Boha, v záhrobný život. Chcel žiť naplno 

medzi obyčajnými ľuďmi, na tomto svete; zmyslom jeho 

existencie teda bola láska ku každému konkrétnemu člo-

veku. Teraz k udalosti, ktorá ho sprevádzala po celý život. 

Nebola to udalosť budúceho, posmrtného života, nebolo to 

                                                           
1 Tamže, s. 18. 
2 Tamže, s. 19. 
3 Tamže, s. 21. 
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sprítomňovanie (ešte) neprítomného. Bola to síce udalosť mi-

nulá, ale pre Aľošu večné živá.1 Lásku k ľuďom získal od svo-

jej matky, aj keď veľmi skoro zomrela, keď Aľoša mal len 

štyri roky. No aj keď matku príliš nepoznal, ostal mu v pa-

mäti obraz, ako kľačí pred ikonou, vzlyká a narieka. (Do-

dajme, že Aľoša vtedy žil s otcom, pijanom a nemravní-

kom). Prudko ho objala, až ho to bolelo, modlila sa zaňho 

a dvíhala ho k ikone Matky Božej. Náhle pribehla pes-

túnka a zdesene ho vytrhla z matkinej náruče. Tento obraz 

matkinej tváre, divoko vzrušenej, ale krásnej, zostal v Aľošo-

vej pamäti a vedel, že si ho bude pamätať do smrti.2 

Druhý román, v ktorom sa odohráva stretnutie bratov 

a vzťah medzi nimi, teda nie je len vecou ich aktuálnej si-

tuácie; druhý román je potrebné vidieť prizmou prvého. 

Vzhľadom k našej téme sa nemôžem venovať Aľošovi a 

jeho podivnému riešeniu otázky vzťahu medzi milovaním 

ľudstva3 a milovaním každého konkrétneho človeka – čo 

je Dostojevského veľkolepý a hlboký projekt riešenia 

otázky zmyslu ľudskej existencie –, ale zameriam sa predo-

všetkým k Ivanovmu zápasu o svoju existenciu, pretože 

autor románu práve jemu prisúdil myšlienku všetko je do-

volené. Ivan ju vysloví až v druhom románe, a to niekoľko-

krát, vždy v inom kontexte, no nerozvedie ju nikdy úplne, 

to ponecháva na čitateľa. 

Prvý jej kontext predstavuje predobraz Ivana, málo-

vravná dáma, ktorá trpí tým, že dosť neverí.4 Miluje ľud-

stvo, ale nemá dostatok viery, aby pri dobrých skutkoch 

                                                           
1 Tamže, s. 22. 
2 Tamže. 
3 Dostojevskij často ironizuje osvietenský humanizmus lásky k ľuďom, 

zvlášť na príklade stola. Stôl, ak ho myslíme, ak je abstrakciou všetkých 

konkrétnych stolov, ublížiť človeku nedokáže. Iné je, keď narazíme ste-

henným svalom nohy do rohu konkrétneho stola... 
4 DOSTOJEVSKIJ, F. M.: Bratři Karamazovi, s. 56. 
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vydržala, slovom, aby dokázala milovať každého jednotli-

vého človeka. Aj Ivan dosť neverí, nemá námietky k možnej 

existencii Boha, milujúceho každého človeka, ale jeho ro-

zum sa vzpiera voči tomu, že by mohol vrúcne milovať 

i podliaka.      

 Druhý predobraz myšlienky všetko je dovolené Do-

stojevskij načrtne v kontexte otázky možnej transfigurácie 

lásky k ľudstvu na lásku ku každému konkrétnemu člo-

veku a Ivanovým podivným článkom o svetskom a cirkev-

nom súde. Podľa Ivana cirkev sa nemá pretvoriť v štát, ale 

naopak, štát má byť hodný toho, aby sa stal jedine cirkvou a ni-

čím iným, no nie na spôsob socializmu.1 Dostojevskij tu cir-

kvou myslí zákon svedomia. Zločin a názor na zločin – ak 

by zavládol cirkevný súd (zákon svedomia) by sa musel 

zmeniť, no nie naraz, ale postupne. Človek, ktorý by ta-

kýto cirkevný súd porušil, musel by byť od ľudí odstrčený, 

a tým aj od Krista. A pre koho Krista niet a urobí zlý čin, 

necítil by sa vinný a nebol by ani trest.2  

 

1. 1. Všetko je dovolené – prvýkrát 

 

Ivan pri rozhovore v dámskej spoločnosti vysloví, že na ce-

lom svete nie je vôbec nič, čo by ľudí nútilo milovať svojich blíž-

nych, že neexistuje žiadny prírodný zákon, podľa ktorého človek 

miluje ľudstvo a že ak by bola a doposiaľ je na svete láska 

k ľuďom, nie je to spôsobené prírodným zákonom, ale jedine 

tým, že ľudia veria v svoju nesmrteľnosť.3 Keby bola v ľud-

stve zničená viera v nesmrteľnosť, vyhasla by nielen láska, 

ale vôbec každá sila udržujúca na svete život. Ale to nie je 

všetko. Potom by už nič nebolo nemorálne, všetko by bolo 

                                                           
1 Tamže, s. 63. 
2 Tamže, s. 64. 
3 Tamže, s. 69. 
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dovolené, i ľudojedstvo.1 No ani to nie je všetko. Ak by 

sme stratili vieru v Boha a v nesmrteľnosť, zločin by musel 

byť uznaný ako najušľachtilejšie východisko.2 Ak nie je ne-

smrteľnosť, potom nie je ani cnosť, dôvodí Ivan. Ako sa 

teda rozhodnúť v otázke viery či neviery v Boha? Ivan 

doznáva, že nemôže byť rozhodnutá kladne a ani zápo-

rne.3 

 

1. 2. Všetko je dovolené – druhýkrát 

 

Aľoša v rozhovore s bratom Mišom o Ivanovi povie, že 

Ivana nemá rád. Ivan ti nechce prebrať krásnu Katarínu 

Ivanovnú, ani jej peniaze, Ivan mieri vyššie. Ivan nehľadá 

peniaze a pokoj. Hľadá možno utrpenie.4 Ivanova duša je 

búrlivá a jeho myseľ je v zajatí. Prenasleduje ho veľká ne-

rozhodnutá pochybnosť a netúži po inom viac ako po roz-

hodnutí v pochybnosti. Do ich rozhovoru vstúpi liberál Ra-

kitin a dodá, že i Ivanov podivný článok je hlúpou hádan-

kou – je nezmyselný. Jeho teória, vychádzajúca z predpo-

kladu, že ak nie je nesmrteľnosť, potom nie je ani cnosť, a 

preto všetko je dovolené5 je zvodná len pre lumpov a dare-

bákov, ale čo je horšie aj pre školometov, prenasledova-

ných hlbokými nerozhodnutými pochybnosťami. Ivan sa 

svojimi pochybnosťami iba chváli a nie je v tom nič iné: Na 

jednej strane nemôžeme neuznať a na druhej strane nemôžeme 

nepriznať.6 Ale to je darebáctvo, zvolá Rakitin, celá Ivanova 

pochybnosť je hlúpa, v tejto hádanke nie je čo hľadať. Len 

si to rozmyslíš, a rozumieš jej.7 Ľudstvo Boha nepotrebuje, 

                                                           
1 Tamže. 
2 Tamže. 
3 Tamže, s. 70. 
4 Tamže, s. 80. 
5 Tamže, s. 81. 
6 Tamže. 
7 Tamže, s. 80–81. 
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nájde v sebe silu, aby žilo cnostne, i keď nebude veriť v ne-

smrteľnosť duše a nájde ju v láske k slobode, k rovnosti a brat-

stve...1 Rakitin vetu o láske k osvietenským heslám však ne-

dokončí, nerozvinie ju, náhle sa zarazí, akoby si na niečo 

spomenul. V nasledujúcom rozhovore Rakitinovu ideu 

bratstva načrtne Dostojevskij otázkou lásky liberála k Iva-

novi. 

Rakitin uznáva, že Ivana nemá rád, a to pre jeho hlúpu 

hádanku, nemá dosť rozumu, aby pochopil, že človek môže 

byť cnostným i bez Boha. Na Aľošovu otázku, prečo na-

dáva na Ivana, odpovie, že i on má právo naňho nadávať, 

lebo aj Ivan sa o ňom vyjadruje zle. Aľoša brata Ivana 

bráni, veď nikdy ho nepočul hovoriť o ňom niečo, či už 

dobré alebo zlé. V tú chvíľu Rakitin vyrozpráva historku, 

ktorou dosvedčí, že to tak nie je. Keď nedávno bol u Kata-

ríny Ivanovnej, nachádzal sa vtedy v jej spálni, vypočul si, 

čo vo vedľajšej izbe o ňom Ivan hovorí bratovi Miťovi. 

Jasne povedal, že ak sa nerozhodnem pre kariéru2 nejakého 

rehoľníka, potom dozaista odídem do Petrohradu a uro-

bím kariéru v nejakom významnom literárnom časopise, 

potom časopis preberiem a vďaka predplatiteľom nadobud-

nem toľko imania, aby som mohol žiť ako chcem... A Ivan 

to povedal so sarkazmom, lebo nezabudol dodať, že som 

popov syn a že som proti vám, šľachte, iba biedny hmyz.3 

Podľa liberála Rakitina Ivanova myšlienka všetko je do-

volené je pomýlená, lebo pre slobodnú spoločnosť predsta-

vuje anarchiu a chaos. Chce slobodu pre všetkých, 

a v tomto si všetci musia byť rovní, ale je to sloboda spo-

ločenská. Jeho pojem slobody predstavuje možnosť voľby 

– rozhodnúť sa či sa stane rehoľníkom alebo literárnym kri-

tikom, či novinárskym magnátom, resp. niečím iným, len 

                                                           
1 Tamže, s. 81. 
2 Tamže. 
3 Tamže, s. 82. 
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nie sám sebou. Ivan však nezápasí o nič iné ako o slobodu 

vlastnej existencie a skrze ňu i o zmysel svojho života. 

Otázka rozhodnutia, či si zvoliť možnosť rehoľníka alebo 

magnáta, je preň nepodstatná. Jeho sloboda spočíva iba 

v rozhodnutí, či v nerozhodnutí o tej najkrajnejšej mož-

nosti svojej existencie, t. j. o dôsledkoch jej sprítomnenia 

alebo nesprítomnenia v charaktere zmyslu jeho existencie. 

Lenže jeho euklidovský rozum o tom rozhodnúť nedokáže 

a vie, že ani nemôže. Jedným si je istý, láska k ľudstvu – po-

stulát rozumu – ľudskú bytosť nikdy nedovedie k tomu, 

aby dokázala milovať každého konkrétneho človeka. 

 

1. 3.  Všetko je dovolené – tretíkrát 

 (Prvé zdôvodnenie myšlienky) 

 

Aľoša sa v rozhovore s Ivanom na otázku kto je vlastne Ivan 

vyjadrí: Míťa o tebe hovorí, že si hrob. Ja zasa hovorím: si 

hádanka, ale niečo som už z teba pochopil.1 Si zelenáč, si 

taký mladík ako všetci dvadsaťtriroční mládenci, v roz-

kvete, a preto veríš v život, i keď si sa sklamal v milovanej 

žene alebo v usporiadanie sveta, aj keby svet bol chao-

som.2 Ivan súhlasí, žiť život plnými dúškami áno, k tomu 

však dodá, že len do dovŕšenia tridsiateho roku, potom sa 

„obráti, ale nevie k čomu.3 Neverí v logické usporiadanie 

sveta, ale miluje na jar pučiace lístky na stromoch, modré 

nebo, je mi drahý hociktorý človek, dobrý skutok, aj keď som 

naň prestal veriť, ale ktorý zo starého zvyku ctím.4 Na Aľošovu 

otázku, či miluje viac život, ako jeho zmysel, Ivan pri-

svedčí. Milovať skôr než príde logika, a potom pochopím 

i jeho zmysel. To máš polovicu práce už za sebou, odpovie 

                                                           
1 Tamže, s. 225. 
2 Tamže. 
3 Tamže. 
4 Tamže, s. 226. 
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Aľoša. Teraz sa musíš pustiť do druhej polovice a si za-

chránený.1 A čo znamená tá druhá polovica?, pýta sa Ivan. 

Druhá polovica, riekne brat, je vzkriesiť mŕtvych, ktorí 

možno ani neumreli. 

Priebeh dialógu je v prvom pláne zrejmý. V mládenec-

kom veku prehovárajú najviac vitálne sily života. V tomto 

období je život v rozkvete, nie je možné ho nemilovať, no 

ak tieto sily začnú ochabovať, čo potom? Stratí sa láska 

k životu? Pre málo kritický, vypočítavý, počtársky rozum, 

či inštinktívne alebo zo zvyku, človek sa potom zameria 

na pôžitky, na istotu, aby sa nimi ochabovaniu oných bio-

logických síl bránil. Ivan takto žiť nechce, vie, že po trid-

siatke sa obráti. Druhý plán dialógu je zložitejší. Aľoša tu 

hovorí o vzkriesení mŕtvych. Jednou z možných odpovedí 

na predmetnú repliku je (Alošova podivnosť?) obrátiť sa 

k minulosti, oživiť, sprítomniť minulosť, ktorá tu už nie je, 

no nie sprítomnenie každej i zlej, traumatickej, trýznivej 

spomienky a už vôbec nie zahĺbenie sa do minulosti tak, 

že človeku prítomnosť celkom uniká a vlastne už ani ne-

žije. Jeho podivné riešenie spočíva v neustálom sprítomňo-

vaní ten rozhodujúcej, najmilšej, najvzácnejšej spomienky 

z detstva (u Aľošu je to spomienka na krásnu, vľúdnu tvár 

matky, kľačiacej pred ikonou Matky Božej), a to pri stret-

nutí s každým človekom. Sprítomnenie spomienky tváre 

Alošovej matky sa tak sprítomní i v tvári hociktorého člo-

veka. 

V druhej časti dialógu bratov, venovanej už otázke 

viery v Boha a viery v nesmrteľnosť Ivan na Aľošovu 

otázku, či Boh je alebo nie je, odpovie úprimne, že možno 

Boh je a možno si ho ľudia len vymysleli. Čo sa týka mňa, už 

dávno som o tom prestal premýšľať.2 Ako sa môže zaoberať 

                                                           
1 Tamže. 
2 Tamže, s. 230. 
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existenciou Boha, ak o tom nemôže rozhodnúť jeho ro-

zum? Ivana zaujíma to, akým je človekom, aká je jeho 

vlastná existencia. Možno práve v tejto otázke sa skrýva 

hádanka zmyslu človeka, a táto hádanka je tak komická, 

ako tragická. Môže teoretický, vedecký rozum rozhodnúť 

o ľudskej existencii a zmysle života? 

Ivanov postoj voči chladnému, teoretickému rozumu je 

zjavne ironický, dištinktívny: Ak Boh je a skutočne stvoril 

svet, stvoril ho, ako je všeobecne známe, podľa Euklidovej geo-

metrie a ľudský rozum stvoril s predstavou len troch priestoro-

vých rozmerov.1 Ale už aj teraz niektorí filozofi a geometri 

pochybujú, že by celý svet, celé bytie bolo stvorené podľa 

Euklidovej geometrie,2 dôvodí a doznáva, že jeho eukli-

dovský rozum nestačí k rozhodnutiu či sa dve rovno-

bežky na zemi nikdy nespoja alebo že sa spoja niekde v ne-

konečne. Ak v tomto nevie rozhodnúť, ako by sa mohol 

rozhodnúť v existenciu či neexistenciu Boha? To je otázka 

pozemskému rozumu cudzia3 a nemal by sa ňou zaoberať. 

Pre Ivana je relevantnou otázkou niečo iné. Môže (zo 

zvyku) uznávať existenciu Boha, ale čo z toho, keď vo 

svete je toľko zla a utrpenia... Skrátka, aj keď by Boha 

uznal, tento boží svet odmieta.4 Svoje vysvetlenie začína tvr-

dením, že nikdy nevedel pochopiť, ako môže niekto milo-

vať svojich blížnych. Ešte si vie predstaviť, že človek do-

káže milovať vzdialených, ľudstvo5 ako také, poňaté ab-

straktne. Vzdialeného dokáže milovať, lebo ten mu neub-

líži, nespôsobí žiadne utrpenie. Ako môžem milovať 

svojho blížneho, uvažuje Ivan, veď keď trpím, druhý člo-

vek nemôže vedieť ako trpím, ba ani nechce to, že trpím 

                                                           
1 Tamže. 
2 Tamže. 
3 Tamže, s. 231. 
4 Tamže. 
5 Tamže, s. 232. 
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uznať, pretože napr. zapácham, že mám protivnú tvár, 

pretože som mu niekedy ukrivdil. A tiež je utrpenie a utr-

penie, tvrdí Ivan, ponižujúce utrpenie, napr. hlad, alebo 

utrpenie vyššie, napr. že druhý neuzná moju myšlienku, 

pretože podľa predstavy mojej tváre ju mať nemôžem.1 Vr-

cholnou podobou utrpenia na tomto svete je utrpenie 

detí,2 nič zlého neurobili a ľudia svoju nespokojnosť vybí-

jajú ešte i na svojich deťoch, bijú ich, trýznia, dokonca 

ubijú na smrť. Dospelí jedli zo stromu poznania dobra a 

zla, ale deti nie. Ivan pri hľadaní dôvodov ľudského utr-

penia dochádza k záveru, že človek stvoril Boha na svoj 

obraz (predstava absolútneho, dokonalého dobra, lep-

šieho, ideálneho človeka) a stvoril i diabla na svoj obraz 

(lebo človek je aj nízky, krutý, ešte horší ako zvieratá). 

Prečo je utrpenie detí, krutosť na nich, táto hanebnosť nutná 

a dovolená? Vraj by človek vo svete ani neobstál, pretože by ne-

poznal dobro a zlo. Ale prečo je potrené to zatratené dobro a zlo 

poznávať – za takúto cenu?3 Podľa Ivana celý svet poznania 

za takúto cenu nestojí. Svet stojí na nezmysloch a bez nich 

by sa možno na svete nič nedialo.4 Ivan teda pripúšťa i svet 

bez zmyslu a možno ten je podmienkou diania. Ako teda 

svetu bez zmyslu porozumieť, ako ho prijať, ak je spájaný 

s utrpením a zlom? Ako by sa dalo vysvetliť dianie, ak by 

všetko bolo dokonalé v každej chvíli? 

Aľošovi sa prizná, že sa už dávno rozhodol takýmto 

otázkam nerozumieť. Možno práve pravdy rozumu sú ne-

zmysly. Keby som chcel niečomu porozumieť, hneď by som zra-

dil fakty, a ja sa ich chcem držať...5 Keby chcel niečomu po-

rozumieť, muselo by to byť hotové, dané, ukončené, lenže 

                                                           
1 Tamže. 
2 Tamže, s. 233. 
3 Tamže, s. 237. 
4 Tamže, s. 238. 
5 Tamže. 
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vo svete nič také, žiadne fakty nejestvujú. Nemôžem pocho-

piť prečo je svet taký aký je, podľa môjho euklidovského, pozem-

ského rozumu viem iba to, že je utrpenie a že vinníci nie sú,1 že 

všetko priamo vzniká jedno z druhého, že všetko plynie 

a vyrovná sa, ale je to len euklidovský nezmysel a podľa 

toho nemôžem žiť.2 Predsa netrpím, aby som svojimi zlo-

činmi niekomu pohnojil pôdu pre budúcu harmóniu, iro-

nizuje Ivan. Budúcej harmónii, že raz v budúcnosti sa 

všetko, celý svet protikladov vyrovná v dokonalý život, 

uveriť nemôže. Ak by takú ďalekú budúcnosť sprítomnil 

do svojho života a meral ho ňou, musel by terajšie utrpe-

nie prijať, no nedokáže to, zvlášť nie u detí. Také poznanie, 

kde sa raz všetko vyjasní, uznať nemôže. V tejto chvíli ne-

chcem zvolať „Spravodlivý si, Bože“. Budúcej harmónie sa zrie-

kam.3 Ivan takúto harmóniu nechce, nechce ju z lásky k ľud-

stvu. Radšej sa uspokojí s nepomsteným utrpením.4 Utrpenie 

zo života vymazať nie je možné, lepšie je ho prijať, ale bez 

resentimentu. Nie že neuznávam Boha, ale radšej mu vstu-

penku (do raja, pozn. Š. J.) vraciam.5 

Tretia časť rozhovoru, nasledujúca po jeho rozprávaní 

o dnes už slávnej legende o „veľkom inkvizítorovi“ mieri 

priamo do hĺbky Ivanovej existenciálnej drámy. Tu sa pri-

znáva k temnej stránke svojej duše. Peklo v prsiach 

a v hlave, to je to karamazovská sila, karamazovská níz-

kosť. Ale tomu po tridsiatke ujdem (už nebude zelenáč). 

Na Aľošovu otázku Ako? odpovie taktiež karamazovsky, 

tým, že je všetko dovolené.6 Jeho temná stránka mu vraví, že 

                                                           
1 Tamže, s. 238–239. 
2 Tamže. 
3 Tamže. 
4 Tamže, s. 240. 
5 Tamže. 
6 Tamže, s. 257. 



20 

Boha vymyslel človek. Boh je iba idea ľudského rozumu. 

Takej idei neverí, má svoju vlastnú ideu. 

 

 

1. 4.  Všetko je dovolené – myšlienka, ktorú najskôr  

príjme luza.  

 

Ivan o svojej myšlienke hovoril i so Smerďakovom, prav-

depodobne nevlastným bratom Karamazovcov. Smerďa-

kov Ivanov rozum obdivuje, chce sa s ním priateliť, čo 

Ivana uráža. Keď hovoria o vražde otca bratov, Smerďa-

kov povie: Zabiť, to vy by ste prosím sám ani za nič nedokázali 

a ani ste to nechceli, ale chcieť, aby zabil niekto iný, to ste chceli.1 

V tej chvíli, keď ste o myšlienke všetko je dovolené hovorili, 

ste odišli, a to je to isté, ako by ste tým povedali: môžeš 

otca zabiť, ja ti nebránim.2 Na to Ivan po zamyslení v du-

chu pripustí, že keby otca nezabil Míťa, ale Smerďakov, 

bol by vinný rovnako ako on, pretože ho k tomu, hoci ne-

priamo, navádzal. Ak ho zabil on, a nie Dmitrij, ozajstným 

vrahom je Ivan.3 Ivan túto úvahu aspoň na čas zavrhne. 

Smerďakov myšlienku všetko je dovolené pochopil ne-

správne, presnejšie, neporozumel jej, ale len jej uveril 

a možno pre ospravedlnenie svojho života. Kde je táto 

myšlienka dovolená, tam niet mravného utrpenia, niet viny 

a ani trest. Lenže Smerďakov myšlienke uveril celkom ne-

špecificky, súhlasí s ňou, ale zodpovednosti za ňu sa 

zrieka. Zabili ste ho vy, vy ste ten hlavný vrah, a ja som bol iba 

váš pomáhač, váš verný sluha Žán, a podľa vášho slova som tú 

vec vykonal.4 Vtedy ste vraveli, že všetko je dovolené.5 Ak nie 

                                                           
1 Tamže, s. 595. 
2 Tamže, s. 596. 
3 Tamže, s. 598. 
4 Tamže, s. 603. 
5 Tamže, s. 605. 
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je Boh, tak ste vraveli, potom nie je ani žiadna cnosť a potom nie 

je ani potreba aby bola.1 

 

1. 5.  Všetko je dovolené – nočný návštevník  

 (večný návrat všetkého).2  

 

Ivana v noci pred dňom, keď sa dozvie od Aľoši, že sa 

Smerďakov obesil a zanechal na stole svoje priznanie 

k vražde otca Karamazova, navštívi čert. Ivan netuší, či je 

to len jeho halucinácia alebo sen, či dokonca ozajstný, sku-

točný diabol. Zároveň ho znepokojuje i niečo iné, čo na 

vetu všetko je dovolené vrhá nové svetlo. Ivan doposiaľ totiž 

význam predmetnej vety zobrazoval vo svetle hrozby, čo 

sa stane s človekom, keď sa zriekne viery v Boha. Podľa 

akých hodnôt si zariadi svoj život bez zákona absolútnej 

Lásky. Nerozhodnutý Ivan zostáva v hĺbke svojej duše ne-

rozhodnutým práve pri otázke možnej neexistencie Boha. 

Ak Boh neexistuje, potom zostáva jediná možnosť existen-

cie sveta: svet existuje večne, bez počiatku a konca. Táto 

otázka je však pre euklidovský rozum irelevantná, tak, 

ako otázka existencie Boha, lebo je rozumom nedokáza-

teľná. Ivan však k vedeckému rozumu zostáva ironický; aj 

keď možnosť večnej existencie sveta je nedokázateľná – 

a je dobre, že nie je – musí ju pripustiť a premyslieť i jej fi-

lozofické dôsledky pre seba. Slovom, musí premyslieť 

                                                           
1 Tamže, s. 612. 
2 Z dnešného pohľadu je veľmi zaujímavé, že Dostojevskij myšlienku 

večného návratu všetkého vôbec vyslovil, a tým nevyhnutne uvažoval 

o jej filozofických dôsledkoch. Nie menej zaujímavé je, že túto myš-

lienku publikoval v roku 1880 a Nietzsche až v roku 1885, v práci Tak 

riekol Zarathustra, i keď sa o nej zmienil v krátkom paragrafe aj v práci 

Radostná veda, publikovanej v roku 1882 (NIETZSCHE, F.: Radostná 

věda, s. 183–184). Nietzsche v práci Ecce homo sám doznáva, táto myš-

lienka ho prepadla už v auguste roku 1881(NIETZSCHE, F.: Ecce homo. 

Prel. L. Benyovszky. Praha: Naše vojsko 1993, s. 132).  
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myšlienku všetko je dovolené i z jej opačnej (takmer by bolo 

žiadúce povedať: diabolskej) stránky. No nepredbiehajme. 

Diabol najskôr zdôvodní svoje miesto v živote človeka. 

Záleží mi na mojej reputácii slušného človeka... snažím sa byť 

príjemný. Ľudí mám úprimne rád... prečo ma ohovárajú?1 Keď 

zavítam k vám, trpím tiež tým, že som iba výmyslom, tak 

ako váš pozemský realizmus.2 O svojom svete hovorí, že 

aj v ňom je všetko vymedzené, sú tu vzorce, geometria, 

lenže my máme neustále neurčité rovnice. A tu si chodím 

a snívam. Prijímam tu vaše zvyky, navštevujem ľudí, nič 

ľudského mi nie je cudzie. Bezo mňa by nič nebolo, nebolo 

by kritiky, bolo by len hosana, nekonečná pobožnosť, 

všetko nudné.3 Som x v neurčitej rovnici života. Na Iva-

novu otázku či Boh je alebo nie je, sa diabol prizná, že to 

nevie. Karamazov z toho usúdi, že nočný návštevník ne-

môže byť samostatný diabol, že je iba akýmsi jeho druhým 

ja. Diabol na takúto možnosť odpovie nepriamo: Mám 

rovnakú filozofiu ako ty. Myslím, teda som, to viem isto, ale 

všetko ostatné, čo je okolo mňa, všetky tie svety, Boh, ba 

i sám diabol – to všetko pre mňa nie je dokázané, či to exis-

tuje samostatne, alebo je to obyčajná emanácia, dôsledné 

rozvíjanie môjho odvekého a individuálne existujúceho 

ja...4 Som x, ale čo to je, to neviem, riekne diabol a pokra-

čuje. Ty mi tu vyčítaš nevieru, ale v tom sú u nás popletení 

všetci. Pokiaľ boli ešte atómy, päť zmyslov a štyri živly, 

ako v antike, tak ešte všetko dávalo aký-taký zmysel. Ale 

teraz, keď ste objavili chemickú molekulu a protoplazmu, 

začal zmätok i u nás a tiež nové povery. A poviem ti jednu 

našu poveru, totiž legendu o raji: Bol tu u vás na zemi taký 

                                                           
1 DOSTOJEVSKIJ, F. M.: Bratři Karamazovi, s. 618. 
2 Tamže. 
3 Tamže, s. 622. 
4 Tamže, s. 623. 
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mysliteľ a filozof, ktorý všetko popieral, zákony, svedo-

mie, vieru a hlavne budúci život. Keď zomrel nešiel do 

tmy, ale otvoril sa mu budúci život.1 Rozhorčil sa nad tým, 

lebo to odporovalo jeho presvedčeniu, preto ho za to od-

súdili na to, aby išiel cestou, ktorá je dlhá kvadrilión kilo-

metrov a až vtedy keď ich prejde bude mu odpustené. 

Ivan diablovej reči naslúcha a spýta sa ho, aké sú tam 

ešte iné muky okrem tejto cesty. Diabol odpovie, že najmä 

mravné, výčitky svedomia a všetky tie nezmysly. To prišlo tiež 

od vás, zo zjemnenia mravov.2 A aj v tom získali tí, ktorí sve-

domie nemajú. A tí, slušní, ktorí ho majú, sú zaň potres-

taní. Tak to vyzerá s reformami na nepripravenej pôde.3 No od-

súdenec na kvadrilión kilometrov sa rozhodol, že sa zo zá-

sady na tú cestu nevydá. Ľahol si na cestu a ležal tam 

skoro tisíc rokov, ale potom vstal a predsa sa na ňu vybral. 

Ivan vyzvedá otázkou, či nie je jedno, ležať tam večne 

alebo ísť bilión rokov. Veď to je to, riekne diabol a upresní, 

že takáto otázka je irelevantná, lebo onen odsúdenec už 

dávno (do raja) došiel. A až tu začína legenda o večnom ná-

vrate všetkého. U nás, vraví čert, bilión rokov nie je to, ako 

u vás na vašej terajšej zemi. Terajšia zem sa možno (veď je 

to len legenda, pozn. Š. J.) sama už bilión krát opakovala. 

Dožívala, ľadovatela, praskala, rozpadávala sa, rozkladala 

sa na základné prvky, zasa vody, ktoré sú nad oblohou, 

potom zasa kométa, zasa slnko, zasa zo slnka zem – veď 

ten vývoj sa možno už nekonečne krát opakuje a stále v jed-

nej a tej istej podobe do posledného bodu.4 

                                                           
1 Tamže. 
2 Tamže. 
3 Tamže, s. 624. 
4 Tamže, s. 624. Prvotná myšlienka večného návratu pochádza od Herak-

leita, ktorý tvrdí v zl. B 30, A 1, A5, resp. A 13 (HERAKLEITOS: 

Zlomky. In: Martinka, J. (ed.): Predsokratovci a Platón. Antológia z diel fi-

lozofov. Prel. J. Špaňár. Bratislava: Iris 1998, s. 105–107), že svet vzniká 

a zaniká po celú večnosť, resp., že veľký rok jednej periódy sa skladá 
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Ivan vyzvedá ako to dopadlo, keď odsúdenec došiel do 

takéhoto raja? Keď takto vstúpil do raja, pokračoval čert, 

ešte než v ňom bol dve sekundy, zvolal, že za tieto dve se-

kundy stojí za to, aby človek prešiel nielen kvadrilión, ale 

kvadrilión kvadriliónov, a ešte umocnené na kvadrilióntu. 

No tento človek v tú chvíľu zaspieval hosana, prehnal to 

a tým preskočil ku konzervatívcom,1 veriacim, čo znamená, 

že urobil chybu. Predsa zvolať hosana znamená vstúpiť do 

večnosti, no tie dve sekundy stojatou večnosťou nie sú. 

Dostojevskij tu zrejme chce zdôrazniť, že uveriť ešte nezna-

mená rozumieť tomu, čo krátke dve sekundy, takáto več-

nosť, vo večnom návrate znamenajú. Diabol však Ivana 

uisťuje, že večný návrat všetkého je iba legenda, ale takéto 

myšlienky tam u nás prevládajú.2 Aj keď ani on nevie o nich 

rozhodnúť či sú správne, predsa len u nich dominujú, t. j. 

predstavujú opačné hľadisko na svet a ľudský život, ako 

je hľadisko pravdy Božej lásky.    

 

1. 6. Všetko je dovolené – filozofické dôsledky 

 

V tomto kontexte – predsa je to umelecký text, v ktorom 

na naznačuje a nie definuje – je na mieste pokúsiť sa s do-

posiaľ vypovedaného o vyvodenie istých filozofických 

dôsledkov. 

Ivan v samostatného diabla neverí. Diabol je len jeho 

sen, podvedomá, skrytá projekcia Ivanovho Ja, slovom, 

odvrátená stránka jeho duše, jeho existencie, na čo pouka-

                                                           
z 10 800 slnečných rokov. Pokiaľ ide o Dostojevského, nemáme spoľah-

livé pramene, či tieto Herakleitove zlomky poznal. Ale ako sa zdá, 

keďže sa odvoláva na inom mieste na antické učenie, zrejme bol s nimi 

oboznámený.  
1 DOSTOJEVSKIJ, F. M.: Bratři Karamazovi, s. 624. 
2 Tamže. 
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zuje i Ivanova replika: Chytil som ťa! Tu anekdotu som vy-

myslel ja. Bolo mi vtedy sedemnásť, bol som na gymnáziu. 

No už som ju zabudol... ale nevedomky som si na ňu teraz 

spomenul. Spomenul som si na ňu v sne. Si len sen, nee-

xistuješ, povedal diablovi. Keď nie je samostatný diabol, 

potom večný návrat všetkého je len možnosťou opačnej 

stránky ľudskej existencie ako tej, ktorú predstavuje mož-

nosť existencie ukotvenej v pravde Boha. Máme tu teda 

dve opačné možnosti existencie človeka a dve krajné hľa-

diská na život a svet. A ak sa Ivan nevie rozhodnúť medzi 

existenciou Boha a večného návratu, dozaista preto, lebo 

sú to iba ľudské hľadiská. Ba čo viac, ak sa nevie rozhod-

núť, ak nie je medzi nimi spoločný menovateľ, potom je 

irelevantné tvrdenie, že jedno hľadisko je dobré a druhé zlé, 

i keď v zornom poli morálneho myslenia to tak vyzerá. 

Zdá sa, že obe opačné hľadiská pre Ivana predstavujú svár 

dvoch podôb jeho existencie, pričom tomuto sporu rozu-

mieť nedokáže. Nateraz Ivanova pozícia je taká, že by chcel 

radšej veriť v existenciu Boha ako v existenciu nesamostat-

ného diabla. 

No diabol by nebol diablom, ak by neobracal všetko na-

ruby, ak by sa nedožadoval svojho sprítomnenia do sveta 

prikázania Božej lásky, resp. do sveta euklidovského ro-

zumu imperatívneho postulátu lásky k ľuďom – čo doka-

zuje tvrdením, že je možno jediným človekom na celom 

svete, ktorý miluje pravdu a úprimne si praje dobro. Bol 

som prítomný, keď Slovo, zomreté na kríži, vystupovalo na ne-

besia, nesúce na prsiach lotra ukrižovaného po jeho pravici a po-

čul som radostný hlas cherubínov, spievajúcich hosana. Už som 

to mal na jazyku pridať sa k nim, ale môj triezvy rozum – je to 

najnešťastnejší rys mojej povahy – ma vtedy udržal v medziach 

a tu chvíľu som prepásol. Pretože čo by sa stalo, pomyslel som si 

v tom okamihu, čo by sa po mojom hosana stalo? Všetko na svete 
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by okamžite pohaslo a prestalo by sa čokoľvek diať. A vtedy je-

dine zo svojej služobnej povinnosti a z dôvodu svojho spoločen-

ského postavenia som bol nútený potlačiť v sebe dobré hnutie 

a zostať pri svinskej práci. Česť dobra si ktosi osobuje celú pre 

seba a mne ponecháva len svinstvo.1 Prečo je zo všetkých tvo-

rov na svete iba diabol odsúdený k prekliatiu všetkých 

slušných ľudí? Je to tajomstvo, ktoré ani on nepozná. A ak 

by ho poznal, chcel by i on zvolať hosana. Ale to by bol 

koniec všetkého. Vie teda, že i on musí prejsť kvadrilión 

kilometrov a až potom sa ono tajomstvo dozvie.2 Ale po-

kiaľ to nevie, musí plniť svoje poslanie: ničiť tisíce, aby bol 

spasený jeden, ten, ktorý pomocou jeho svinskej práce 

vstane z mŕtvych ako nový človek. Alebo inak, dokedy 

človek neporozumie sprítomňovaniu temnej stránky svojej 

existencie do prítomnosti tej odkrytej (a naopak), dovtedy 

nebude ozajstným človekom. Diabol Ivanovi: Hovoríš, že 

sú tu už „noví ľudia“, že všetko chcú zničiť a začať znova od 

ľudojedstva.3 Hlupáci, replikuje diabol, mňa ste sa nepýtali. 

Podľa môjho názoru sa nemusí celkom nič ničiť, stačí, keď 

sa v ľudstve zničí predstava Boha, tam nech sa nasadia 

páky! Akonáhle sa celé ľudstvo zriekne Boha, celý predo-

šlý svetový názor a hlavne celá predošlá morálka padnú 

i bez ľudojedstva a všetko bude nové.4 Diabol tu zaprie, že 

nevie a na Ivana dobiedza, že vie. Dostojevskij teda ironi-

zuje nárok absolutizovať hľadisko diabla. Sledujme, ako 

nový svet bez Boha vidí diabol. Ľudia sa spoja, aby dostali od 

života všetko, čo môže dať, ale výhradne pre šťastie a radosť iba 

na tomto svete. ... Objaví sa človek boh. Svojou vôľou a vedou 

bude človek neustále poznávať a už bezmedzne víťaziť nad prí-

rodou, a tým neustále poznávať tak vznešenú blaženosť, že mu 

                                                           
1 Tamže, s. 627. 
2 Tamže, s. 628. 
3 Tamže. 
4 Tamže, s. 628–629. 
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nahradí všetky predošlé nádeje v blaženosť na onom svete. A tak 

pochopí, že život je krátky okamih, a bude milovať blížneho už 

bez všetkej odmeny – veď žiara takejto chvíľkovej lásky je viac 

skutočná ako žiara, ktorá sa rozplýva v nádejach v záhrobnú 

a nekonečnú lásku.1 Ak takáto doba príde, všetko bude roz-

hodnuté, ľudstvo sa zriadi definitívne. A kto túto pravdu 

pozná, je oprávnený riadiť sa podľa jej zásad, ako sa mu 

hodí. V tomto zmysle je mu všetko dovolené.2 Ivan sa chytá 

za hlavu, nechce niečo také počúvať. Veď ako by mohol? 

Ako by sa mohli spojiť ľudia, ak každý bude bohom? Ako 

by mohol človek boh milovať druhého, ako by strpel vedľa 

seba iného boha? Áno, vie si predstaviť, že príchodom no-

vých ľudí padnú všetky mravné prekážky predošlého ot-

rockého človeka a tam, kde nie je viny, tam nie je trest a 

ani potreba ospravedlnenia, ale pochybuje, že nový človek 

dokáže v takomto svete milovať svojho blížneho. Ivan na 

to uchopí zo stola pohár a všetkou silou ho hodí do diabla. 

Ďalšie Ivanove peripetie ponechajme stranou, až na 

jednu podstatnú. Ivan sa po nočnej návšteve diabla v roz-

hovore s Aľošom bratovi vyzná zo svojich múk. Diabol, to 

som ja3 a dodá, že sa trápi iba zo zvyku, z toho, že sme si 

po stáročia vypestovali zvyk svedomia. Čert ho nabádal, 

aby si od toho zvyku odvykol a bude bohom,4 a k tomu zlo-

myseľne dodal, že síce v cnosť neveríš, a predsa ideš vyko-

nať hrdinský čin (priznať sa na súde, že vrahom otca Kara-

mazovcov v skutočnosti je on a nie Smerďakov). Ivana 

trápi práve táto ironická narážka. Ak nie je svedomie bez 

zvyku, potom z akého dôvodu chce byť cnostným? 

V týchto mukách chodil po izbe v pochybnostiach či čert 

                                                           
1 Tamže, s. 629. 
2 Tamže. 
3 Tamže, s. 632. 
4 Tamže, s. 633. 



28 

nie je sen, ale skutočnosť. Chodím, hovorím a vidím, ale spím.1 

Hlboký obraz, ktorý si vyžaduje aspoň čiastočné domys-

lenie. Dostojevskij, ako je všeobecne známe, pociťoval 

v sebe hlbokú duchovnú dvojznačnosť. Celkom jej neroz-

umel, nedokázal ju pretvoriť do filozofickej myšlienky, ale 

s istotou vedel, že je niečím výslovne pozitívnym, ba pre 

svoju dušu nanajvýš blahodarným. Zdá sa, že Ivanovo 

chodím a spím vypovedá o bdelom, dennom stave človeka, 

keď skutočnosť okolo seba zreteľne vidí, no zároveň 

o tom, že je to skutočnosť i snová, neskutočná. Slovom, vi-

denie dennej skutočnosti, vedomie o nej podmieňuje snová 

skutočnosť v tom, že sa v dennej sprítomňuje a dennej po-

skytuje taký alebo onaký ráz. Ozajstná skutočnosť je teda 

zdvojená; vedomie nie je iba vecou vzťahovania sa na veci, 

ktoré človek vidí (a uvedomuje si ich), ale i vecou nevedo-

mia, ktorého pripomienkou sú nočné sny, charakteristické 

naplnením či nenaplnením skrytých túžob a často oných 

nevedomých. Máme tu teda do činenia s dvoma podo-

bami skutočnosti, odkrytej a skrytej, ktoré sa vzájomne 

podmieňujú, no Ivan tomu nevie porozumieť. 

Ivan po obraze vidím a spím začal postupne strácať ve-

domie a upadol do spánku. Aľoša však tejto Ivanovej ne-

moci začal rozumieť. Muky jeho hrdého rozhodnutia (pri-

znať sa k vražde otca, pozn. Š. J.) nie sú ničím iným, ako 

znakom hlbokého svedomia. V Boha síce neverí, ale je to 

pravda Boha, kto prekonáva jeho nerozhodné srdce.2 

 

1. 7.  Svedomie ako fenomenálne pole zmyslu ľudskej  

 existencie 

 

Otázka svedomia, otázka zodpovednosti k sebe a k inému 

človeku, je vysoko aktuálna i v súčasnosti. Dostojevskij 

                                                           
1 Tamže. 
2 Tamže. 
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sféru svedomia rieši ako sféru prítomnosti pravdy Boha 

v ľudskej bytosti. Maestro sa rozhodol pre túto krajnú mož-

nosť poľa svedomia ako základu ľudskej existencie, pre-

tože iba jej sprítomňovanie v živote, v myslení a konaní po-

skytuje človeku jeho ozajstný zmysel. Zároveň trvá na pre-

svedčení, že otvoriť sa pravde Boha, otvoriť sa poľu sve-

domia, dokáže len človek hlboký, ten, kto má odvahu do-

myslieť a prežiť i opačnú možnosť, opačnú krajnosť exis-

tencie – život bez Boha, bez vonkajšieho či vnútorného mu-

síš. Vtedy pole svedomia je ničím. Zdalo by sa, že Dosto-

jevskij človeka vyzýva k tomu, že k vymedzeniu miesta 

svedomia máme v zásade dve možnosti, buď veriť v abso-

lútno Boha a aktivovať oblasť svedomia alebo veriť v abso-

lútno večného sveta bez Boha a oblasť svedomia nechať 

napospas. No nie je to celkom tak. V postave Ivana po-

núka i možnosť medzi buď a alebo nerozhodnúť sa (veď obe 

možnosti sú postavené iba na viere, bez možnosti ich do-

kázania), pri tejto otázke zotrvať, a to i za cenu, že človek 

upadne do stavu, keď už nevieme, čo je skutočnosť a čo sen. 

Keď už nevieme, či naše vedomie o skutočnosti je krutým 

snom, totiž vedomím myslenej skutočnosti a nie skutoč-

nosti na myslení nezávislej. Slovom, nevieme, či naše ži-

voty nie sú akýmsi polospánkom vedomej mysle. Ivanova 

nerozhodnosť v otázke ľudskej existencie pripúšťa v nej 

i oblasť nevedomia, presnejšie vedenie o jej existencii, ale 

nie o tom, čo pre ľudskú existenciu znamená, aký je jej vý-

znam. Ivan teda predstavuje tretiu krajnú možnosť, a to už 

bez možnosti myslenia v protikladoch buď (Boh je) alebo 

(Boh nie je), t. j. bez možnosti myslenia v protikladoch do-

bra a zla, kde už nie je jasné, čo je dobro a čo zlo, či sprí-

tomňovanie Boha do života človeka alebo sprítomňovanie 

myšlienky večného návratu všetkého, resp. či nejaké 

dobro a zlo vôbec je, či tieto pojmy nie sú iba plody nášho 
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denného snívania. Zdá sa, že práve ostatná možnosť zostáva 

výzvou pre našu súčasnosť. 

Už samotná etymológia slova svedomie nabáda, že je 

to taká sféra vedomia, kde je vedomie pri sebe samom, 

s vedomím seba samého. Čo vlastne vedomie seba samého 

znamená? Predovšetkým dvojakosť, ktorú je možné inter-

pretovať hegelovsko-dialekticky (bytie sa vymedzuje 

skrze nič, skrze nebytie) alebo husserlovsky, pojmom in-

tencionality. V kontexte tohto pojmu sa vedomie prebú-

dza zo svojho spánku, zo svojho prázdneho x tak, že sa 

rečou a myslením človeka vzťahuje k svetu vecí. Vedomie 

sa vzťahovaním k empirickým veciam aktivuje. Zamera-

nosť vedomia na svet vecí si otázku existencie či neexis-

tencie Boha (ak Boh neexistuje potom svet je večný) nevy-

žaduje vôbec. Lenže vedomie nie je len osebe, ale i pre 

seba; vedomie je intencionálne aj k sebe samému. Vie 

o sebe tak, že si je vedomý i konštitúcie tej svojej sféry, 

ktorá sa neprebúdza vzťahovaním sa k svetu vecí. Intencio-

nálny vzťah vedomia k sebe samému, z hľadiska Dosto-

jevského, už nie je vzťahom k nejakému prázdnemu , ale 

skôr k niečomu, čo ešte spí, čo je temné, no čo je možné 

vymedziť krajnými možnosťami (existencie či neexistencie 

Boha alebo večného sveta vo význame večného návratu 

všetkého). Áno, vzťahovanie sa vedomia k sebe samému 

je procedúrou hľadania zmyslu ľudskej existencie a ďalej, 

povedané formálne, odkrytím sféry s-vedomia. 

V kontexte Ivanovho nemocného myslenia, ktoré je vý-

sledkom jeho nerozhodnosti v otázke, čo sprítomňuje, čo ak-

tivuje sféru s-vedomia, sa nemôžeme vyhnúť, aspoň v ru-

dimentárnej podobe, otázke dvojakosti či dvojznačnosti 

vedomia, a v tomto jeho fenomenalizácie, vyjavovania 

svedomia. Ako je možné spiace či prázdne svedomie ve-

dome vzťahovať k sebe samému? To je, zdá sa nemožné, čo 
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preukazujú aj niektorí zločinci, alebo človek, ktorý sa vzťa-

huje výlučne na svet vecí. V takýchto prípadoch hovo-

ríme, že svedomie nemajú. Ivan Karamazov o nich hovorí, 

že sú na tom lepšie ako cnostní, ako tí, čo svedomie majú. 

Takýto ľudia konať dobro nemusia, všetko je pre nich dovo-

lené. 

Ak už máme formálne vykázanú sféru svedomia, je po-

trebné položiť si otázku jeho relevantného obsahu. Skúsme 

teda možnosť vzťahovania vedomia k sebe samému nazrieť 

skrze jeho vzťahovanie k inému, k svetu vecí, k spoloč-

nosti, ku konkrétnemu človeku, ba čo viac, k celkom Inému, 

o ktorom vedel (mal vedomie) raný Grék a mal preň pri-

merané slovo to heteron. Pre pôvodného Gréka sféru celkom 

Iného predstavoval svet bohov, ktorých sprítomňoval do 

svojho každodenného života, a tak si zaisťoval zmysel svo-

jej existencie. To, čo oblasť celkom Iného znamená pre nás, 

dnešných, nechajme stranou (veď o tom Ivan rozhodnúť 

nedokázal). Možno nateraz postačí to, že oblasť Iného po-

jmeme za sféru, ktorá človeku slúži k odstupu, k dištancii 

od predmetného sveta. Človek sa takto dokáže od sveta 

vecí oslobodiť a uvedomiť si, že zmysel svojej existencie 

viazanosťou na svet vecí, na svet statkov a imania nenájde. 

Väzbe na celkom Iné môžeme rozumieť i ako vedomie 

dištinktívne od intencionality k svetu vecí, t. j. ako vedo-

mie seba samého, poukaz na oblasť svedomia: svedomie 

vie o sebe samom ako – od sveta vecí – o celkom Inom. Sve-

domie však nie je len aktom vzťahovania k celkom Inému, 

je zároveň aktom sprítomňovania Iného v predmetnom ve-

domí. Vzťah celkom Iného a vedomia, vzťahovaného na 

predmetný svet, je v zásade vzťahom nepredmetného 

a predmetného. Problémom zostáva ako takýto vzťah 

uchopiť. Ukazuje sa, že oblasť nepredmetného je k pred-

metnému záporom vo význačnom zmysle. Oblasti pred-

metného kladie nie, a v tomto nie i zmysel predmetného. 



32 

Zápor je tu poňatý pozitívne, ako blahodarná podmienka 

sprítomnenia zmyslu všetkému predmetnému. 

Podľa Ivana oblasť celkom Iného euklidovským ro-

zumom nie je možné dokázať, a v tomto je preň jedno, či 

je to pravda existencie Boha alebo svet bez Boha, t. j. 

pravda večného návratu všetkého. Otázku vzťahu ne-

predmetného a predmetného si nemôže ani položiť a nie 

ju riešiť. Čo však vie, je to, že pôjde na súd a k vražde sa 

prizná. Vraví to síce v blúznení, v nemoci mysle, ale vie, 

že priznať sa chce. Ivan svedomie má, i keď pochybuje 

o existencii Boha či o večnom návrate všetkého. Ivan má 

svedomie, lebo chce byť k sebe poctivý, povedané inak, 

týmto chce aktivuje intencionálny vzťah vedomia k sebe 

samému, k tej sfére vedomia, ktorá je opakom k vzťahova-

niu sa vedomia k predmetnému svetu. Ivan o oblasti sve-

domia implicitne vie, ale nerozumie filozofickým dôsled-

kom dvojznačnej existencie človeka, založenej na vzájom-

nej podmienenosti nepredmetného a predmetného. 

Ivan myšlienku všetko je dovolené predstavil v rôznych 

kontextoch, ale ako som presvedčený, podľa neho pre-

mýšľať o nej môže síce každý (potom začneme zasa od ľu-

dojedstva), ale domýšľať ju i z jej odvrátenej strany môže 

iba ten, kto je poctivý sám k sebe; potom je dovolené milo-

vať aj Veľkého inkvizítora, Míťu, ba i Smerďakova, slovom, 

každého konkrétneho človeka. 

 

* * * 

 

Je nepochybné, že Dostojevskij hĺbkou svojej existencie, 

citlivým seizmografom svojej duše, bol a je prvý, kto za-

znamenal v Rusku, ale i v Európe nástup nihilizmu, spo-

jený so stratou viery v Boha. Je tiež nepochybné, že svojím 

veľkolepým románom Bratia Karamazovci zobrazil tri po-

doby svojej vlastnej existencie, grandiózny zápas samého 
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so sebou, zápas o zmysel ľudského bytia. Jednou z týchto 

podôb je Ivan, filozof samouk, bytosť, ktorej autor románu 

prisúdil ohlásiť dvojznačnú myšlienku všetko je dovolené. 

Na prvý pohľad je to veta hrozne nihilistická, ale možno 

zároveň i veta, ktorá je veľkou výzvou a nádejou pre ľud-

skú dušu, charakteristickú práve u Dostojevského, dušu 

hlboko dvojznačnú. K tomu, čo takáto dvojznačnosť zna-

mená, aké sú jej filozofické dôsledky, čo znamená sprítom-

ňovanie predmetne neprítomného je otázkou nielen pre veľ-

kého ruského mysliteľa, ale veľkou otázkou i pre našu sú-

časnosť.





35 

2. 

 

Heideggerova kritika Nietzscheho filozofie hodnôt 

 

 

M. Heidegger uskutočňuje prístup k otázke hodnôt s roz-

hodnutím o prednosti bytia pred jestvujúcnom. K svojmu 

rozhodnutiu (predporozumeniu) pristupuje problémovo 

a zároveň veľmi rozhodne. Z tohto postoja, z kroku späť, 

kriticky interpretuje i dejiny metafyziky, ktoré neodmieta, 

lebo metafyzika bytie myslí, i keď nie ako otázku bytia sa-

mého, ale len ako bytie jestvujúcna. Celkom však odmieta 

dôsledky metafyziky a medzi nimi na prvom mieste hod-

notové myslenie. Nakoľko je jeho hlavný program otázky 

bytia, vzhľadom k otázke hodnôt a hodnotenia, produk-

tívny, a čo z tohto programu je možné domýšľať i dnes, 

môže ukázať zvlášť to, keď otázku bytia nebudeme chápať 

problémovo, ale problematicky, čo inak znamená: popretie 

nároku myslenia myslieť bytie z bytia samého. Tento nárok re-

prezentuje Nietzscheho filozofické myslenie a jeho pro-

gram prehodnotenia všetkých hodnôt. 

Takto vymedzený rámec člením do troch častí. V prvej 

časti textu sa pokúšam predstaviť Heideggerovu pozíciu, 

z ktorej vychádza pri svojom postoji k hodnotám. V dru-

hej časti sa venujem Heideggerovej interpretácii Nietz-

scheho filozofii z hľadiska našej témy. Prikladám k nej tiež 

indície, v optike ktorých naznačujem problematickosť prí-

stupu bytostného mysliteľa k otázke hodnôt a úlohe hod-

notového myslenia vo filozofii. V tretej časti formulujem 

Nietzscheho stratégiu, ktorá má preukázať opodstatnenie 

hodnotenia a tvorby či prehodnocovania hodnôt tak vo fi-

lozofii, ako aj v bežnom živote človeka. V závere štúdie 

kladiem dôraz na to, čo je v oboch koncepciách hodnotné 
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pre súčasnú filozofickú situáciu a preto hodné ďalšieho 

produktívneho domýšľania. 

 

2. 1.  Heideggerov vzťah k hodnotám. Absolútny zmysel  

 bytia 

 

Pri skúmaní otázky, čo je v Heideggerovom projekte – vo 

vzťahu k otázke hodnôt – uchopené problémovo a čo je 

problematické, bude náležité najskôr, aspoň v rudimen-

tárnej podobe načrtnúť predmetný projekt, resp. jeho stra-

tégiu. 

Heidegger sa k otázke hodnôt vyjadruje úsporne, ale 

pritom rigorózne. Už v práci Bytie a čas uvedie, že hodnoty 

sú vecou vzťahu ľudí navzájom, alebo ich vzťahu k prírod-

ným veciam, tak ako sa ukazujú vo vnútri sveta.1 Proti skú-

maniu vnútrosvetského jestvujúcna razí program svet-

skosti jestvujúcna, ktorý je výslovne viazaný na bytie ne-

odvodené z ontickej štruktúry jestvujúcna.2 Teda už 

v predmetnej práci, na mieste kde vymedzuje otázku bytia 

vo svete, predvedie jasnú dištanciu od sveta ľudsky tvore-

ných hodnôt. 

K otázke hodnôt sa Heidegger podrobnejšie vyjadrí 

v Liste o humanizme, ktorý píše v roku 1947, dvadsať rokov 

po práci Bytie a čas, kde hovorí o bytí už ako o dare a nie 

vo význame jeho poznania chcejúcim myslením. Až teraz 

je bytostné myslenie v opozícii ku každému humanizmu,3 

k projektom ľudskosti človeka odvodenej z človeka sa-

mého, no nie v zmysle protikladu, nehumánnosti, neľud-

skosti človeka. Naopak, bytostné myslenie má ukázať, že 

                                                           
1 HEIDEGGER, M. (2002): Bytí a čas. Prel. I. Chvatík, P. Kouba, M. 

Petříček jr., J. Němec. Praha: OIKOYMENH. s. 85. 
2 Tamže, s. 86. 
3 HEIDEGGER, M. (2000): O humanismu. Prel. P. Kurka. Praha: JEŽEK. 

s.21. 
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humanizmus nedoceňuje človeka dostatočne vysoko. He-

ideggerova vyššia humanita (humanitas) chce očistením ek-

sistencie od akejkoľvek subjektívnosti prekonať celú sféru 

metafyzicky postulovaných hodnôt a hodnotenia dediko-

vaných subjektom a to i ním vymedzené objektívne hod-

noty. Z pohľadu otázky bytia subjektívne či objektívne 

hodnoty, resp. hodnoty vytvorené na základe vzťahu sub-

jekt –objekt, sú čírou blasfémiou, znevažovaním bytia.1 

Hodnotové myslenie je z hľadiska otázky bytia bezcenné; 

je iba vecou ontológie, logiky, etiky či estetiky, napospol 

filozofických disciplín metafyzického myslenia. Až vtedy 

keď „myšlení vyslovuje pravdu bytí, svěřilo se čemusi by-

tostnějšímu než jsou veškeré hodnoty a každé jsoucno“.2 

Ak Heidegger vyhlási, že hodnotové myslenie je bez-

cenné, to ešte neznamená, že je bezcenným aj človek. Hod-

notové myslenie človeka iba znižuje, redukuje na jestvu-

júcno. Povýšenie človeka do otázky rozumenia bytia vo 

sveta je humanitas: „Myslet pravdu bytí zároveň znamená: 

myslet humanitas onoho homo humanus. Jde o to, aby hu-

manitas sloužila pravdě bytí, avšak bez humanismu v me-

tafyzickém smyslu“.3 Čo je teda ľudskosťou, bytnosťou člo-

veka? 

Už v úvode Listu o humanizme uvedie, že ľudskosť člo-

veka je otázkou bytnosti konania. Čo je teda bytnosťou ko-

nania? V žiadnom prípade nie také konanie, ktoré je zalo-

žené na účinku nejakej činnosti, hodnotenej jej užitočnos-

ťou. „Bytností konání je ovšem naplnění“,4 čo znamená: 

rozvinutie niečoho do plnosti vlastnej bytnosti, a v tomto 

rozvinutí i jeho predvedenie. To, čo už jest a čo je potrebné 

                                                           
1 Tamže, s. 39. 
2 Tamže, s. 41. 
3 Tamže. 
4 Tamže, s. 7. 
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predviesť je bytie samo. Vzťah bytia a človeka je pred-

nostne väzbou bytia k bytnosti človeka. Na základe toho 

Heidegger môže povedať, že myslenie hodné otázky bytia 

sa musí uvoľniť. Uvoľniť tu znamená: uvoľniť metafyzické 

myslenie pre voľnosť bytia. Bytostné myslenie je rečou by-

tia a uvoľnenie reči z gramatiky do pôvodnejšej štruktúry 

je ponechané mysleniu a básnictvu. Myslenie v záväznosti 

konania nie je vecou pobytu, naopak, bytostné myslenie je 

konanie skrze a pre pravdu bytia, „jehož dějiny nikdy ne-

minuly, nýbrž stále nastávají“.1 Z tejto stratégie následne 

prejde k otázke bytnosti konania, ktorého príkazy nie sú 

žiadne hodnoty a už vôbec nie sú hodnoty dedikované po-

bytom. Preto si dovoľuje tvrdiť, že filozofické disciplíny 

metafyzického myslenia nezodpovedajú pôvodnému 

mysleniu, pôvodnému konaniu. Morálne či teoretické kona-

nie tu ustupuje zo svojho živlu, zo základu mož-ného (Mög-

liche).2 Táto možnosť nie je žiadnou prvou možnosťou, nie 

je možné ju vytvoriť a ani uskutočniť; spočíva vo vlastnom 

význame bytia, bytia vo svetle seba samého. Nemáme ju 

myslieť metafyzicky, ako protiklad ku skutočnému. Ne-

chať umožniť bytie znamená: podržať ho v jeho živle,3 

v jeho pravde. Otázka bytnosti konania pobytu je teda ve-

cou pravdy bytia, ktorá je bytostným pred-vedením bytia 

samého. Pre hodnotové myslenie tu nie je miesto. Bytie nie 

je hodnotou, ale darom, ktorý milujeme; nie je jestvu-

júcnom a predsa vo svojom darovaní sa, vo svojom pred-

vedení je pre toho, komu sa daruje v reči, nesmierne cen-

ným. Darovať znamená: mať darované rád, chcieť ho 

                                                           
1 Tamže. 
2 Tamže, s. 10. 
3 Tamže. 
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umožniť. „Toto »chtít umožnit« znamená, pokud je mys-

líme původněji: darovat bytnost“.1 Bytnosť človeka, ľud-

skosť, je darom bytia, niečím cennejším ako hociktorý hu-

manizmus. 

Avšak myslenie sféry pred-vedenia, sféry medzi bytím 

a bytostným myslením je zložitou otázkou i pre samot-

ného Heideggera – pre jej nepatrnosť.2 Pokiaľ nebudeme 

vedieť, čo znamená toto nepatrné konanie, nemôžeme rozu-

mieť ani jeho pravidlám určeným pre teoretické či praktické 

konanie.3 Tieto pravidlá môže udeliť bytie skrze jeho pas-

tiera, opatrovateľa daru, nie z nejakej ľubovôle strážcu by-

tia, ale z dejinného charakteru bytia. O okamihu udelenia 

pravidiel pre teoretické a praktické konanie rozhodne bytie 

samo. 

Pokiaľ ide o pojmy dobra a zla Heidegger ich skutočný 

význam spája s myslením stavanom na reči, ktorá je do-

mom bytia a v jeho prístreší býva človek. Toto bývanie je 

bytnosťou bytia vo svete. A čo znamená „byť vo“ vo vý-

zname „bývania“? Bývanie musíme najskôr premyslieť, 

a to z bytnosti bytia. Myslenie však dom bytia netvorí. 

„Myšlení doprovází dějinnou eksistenci, to znamená hu-

manitas onoho homo humanus, do oblasti příchodu hoji-

vosti (Aufgang des Heilen)“, spolu s ktorou sa „ve světline 

bytí zjevuje obzvláště zlo, jehož bytnost nespočívá v po-

uhé špatnosti lidského konání, nýbrž ve zlostnosti 

hněvu“.4 Jeho chápanie dobra a zla teda nemá nič spoločné 

s morálnymi hodnotami. Heidegger ich spája s ek-sistent-

ným príkazom nie, zodpovedajúcim nároku rozsvetleného 

ničotnenia bytia a s príkazom áno, vo význame hojivosti, 

                                                           
1 Tamže, s. 9. 
2 Tamže, s. 50. 
3 Tamže, s. 51. 
4 Tamže, s. 47. 
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priazne bytia.1 Pravda bytia sa zariaďuje vo sfére medzi by-

tím a bytostným myslením, a to v príkazoch, ktoré sú pra-

vidlami naplnenia nepatrného konania bytostného mysle-

nia. Takto bytostné myslenie prekonáva hodnotové mys-

lenie a celú sféru teoretického a praktického konania. 

„Myšlení proti »hodnotám« netvrdí, že vše, co je považo-

váno za hodnotu... je bezcenné“.2 Myslieť proti hodnotám 

neznamená hlásať bezcennosť jestvujúcna, ale: „přivádět 

před myšlení – v odporu proti subjektivizaci jsoucna v po-

uhý objekt – světlinu pravdy bytí“ (Heidegger 2000, 39). 
3Toľko Heideggerov vzťah k hodnotam.   

 

2. 2.  Heideggerova interpretácia Nietzscheho  

 prehodnotenia hodnôt 

 

Heidegger sa Nietzscheho filozofiou intenzívne zaoberal 

viac ako dvadsať rokov (1935–1955). Skrátka, s Nietz-

schem zápasil.4 Do akej miery v tomto zápase obstáli obi-

dvaja? O tom nie je jednoduché rozhodnúť. V každom prí-

pade Nietzsche v Heideggerovom myslení zohral jednu z 

kľúčových úloh.5 Heidegger bol zasa jedným z prvých fi-

lozofov, ktorý už v tridsiatych rokoch minulého storočia 

zaradil Nietzscheho medzi mysliteľov zásadného vý-

                                                           
1 Tamže, s. 49. 
2 Tamže, s. 38. 
3 Tamže, s. 39. 
4 Že Heidegger s Nietzschem zápasil dosvedčuje nielen to, ako dlho sa 

Nietzschem zaoberal, ale i to, že sa ním inšpiroval takými slovnými vý-

razmi ako je zmysel zeme (NIETZSCHE, F.: Tak riekol Zarathustra, s. 9) – 

aj keď sa v tomto odvoláva na Hörderlina – alebo dom (nadčloveka) 

(Tamže, s. 11), či pastier (Tamže, s. 113), resp. áno a nie (Tamže, s. 138), 

i keď ich transfiguroval do významov, ktoré zodpovedajú jeho otázke 

bytia.  
5 KOUBA, P. (2001): Smysl konečnosti. Praha: OIKOYMENH, s. 117. 
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znamu. Svoj postoj k Nietzscheho filozofii, ktorý prezen-

toval na univerzitných prednáškach, vydal v svojom sú-

bornom diele v dvoch knihách pod názvom Nietzsche I. a 

Nietzsche II. 

Heideggerovým základným zhodnotením Nietzscheho 

filozofie je záver, že jeho nosné myšlienky, t. j. myšlienka 

večného návratu toho istého a myšlienka vôle k moci sú 

dielom chcejúceho subjektu a teda plodom novovekej me-

tafyziky subjektivity. Je to vskutku tak? Alebo Nietz-

scheho filozofia v sebe skrýva i niečo nové, čo otázku me-

tafyziky posúva do iných kontextov, ako tých, ktorými ju 

vymedzuje Heidegger? Ak bytostný mysliteľ tvrdí, že 

Nietzscheho metafyzika je výrazom hodnotového postoja 

k svetu, potom sa nemýli. Otázne ostáva to, či toto hodno-

tenie Nietzscheho filozofie nie je jej neoprávneným zníže-

ním. Podľa Heideggera veľkosť Nietzscheho myslenia 

ujarmuje práve to, že v svojom programe zotrval na pôde 

hodnotového myslenia. 

Jadro hodnotového postoja a tvorby hodnôt v Nietz-

scheho filozofii predstavuje myšlienka večného návratu 

toho istého. Považujem preto za primerané, ak svoju po-

zornosť zameriavam práve na problém Heideggerovej in-

terpretácie tejto myšlienky. Čo prvé asi pri jeho spôsobe 

interpretácie zaujme, je to, že po rozsiahlej kapitole veno-

vanej myšlienke večného návratu ju neuzatvára, ale nao-

pak, neustále sa k nej vracia i v následných kapitolách. Ne-

dokážem posúdiť, či je to Heideggerov metodický zámer, 

vedený pedagogickými dôvodmi, alebo či je to indícia, 

ktorá hovorí v jeho neprospech, totiž, že môže poukazo-

vať na svoju vlastnú nespokojnosť s „definitívnym“ ucho-

pením Nietzscheho filozofie. Napokon, v tomto duchu 

môžeme vnímať i jeho List o humanizme, jeho tzv. posledné 

slovo k hodnotám, či jeho prednášky z rokov 1951 a 1952, 
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ktoré vyšli tlačou pod titulom Čo znamená myslieť? V uve-

dených prednáškach svoj postoj k Nietzschemu vyhrocuje 

do takej podoby, že myšlienka večného návratu toho is-

tého prináleží do kontextu západnej metafyziky, preto 

lebo je vyjadrením bytnosti pomsty)!1 

Vráťme sa však z môjho pohľadu k podstatným čas-

tiam Heideggerovej interpretácie myšlienky večného ná-

vratu toho istého, publikovanej v knihe Nietzsche I., ale i v 

prvej kapitole knihy Nietzsche II. 

Po prvé, pri kritike Nietzscheho prehodnocovania hod-

nôt uvedie (Heidegger 1997, 23), že toto prehodnotenie 

Nietzsche chápe vo význame cieľa človeka, ktorým je nad-

človek; zmyslom je teda cieľ, ktorý si vymedzuje pobyt 

a nie bytie samo. „Nemožnosť pýtania sa na bytie rozho-

duje o tom, čo je jestvujúcno. Jestvujúcnosť je ponechaná 

sebe samej ako uvoľnená machinácia“,2 t. j. kalkulácia, vy-

počítavosť, hodnotenie. Človek z tejto manipulácie však 

chce vyjsť, ale bez pravdy; zabúda na otázku bytia, a to je 

aj dôvod, prečo je u Nietzscheho všetko zladené iba 

s vzchádzaním, ktoré je človekom oceňované vzhľadom 

k jeho úžitku, a toto ocenenie je i výrazom ustanovovania 

hodnôt. Naozaj je u Nietzscheho všetko zladené iba 

s vzchádzaním? 

Po druhé, samotný Heidegger v súvislosti s myšlien-

kou večného návratu toho istého uvedie: „Nietzscheho fi-

lozofia je v svojom pohybe myslenia protipohybom“ (kur-

zíva, Š. J.) ).3 Vskutku je to tak. Heidegger tento protipohyb 

                                                           
1 HEIDEGGER, M. (2014): Co znamená myslet? Prel. P. Fischer a I. Chvatík. 

Praha: OIKOYMENH, s. 46. 
2 HEIDEGGER, M. (1997): Nietzsche II. GA. Bd. 6.2. Frankfurkt am Main: 

Vittorio Klostermann, s. 23. 
3 HEIDEGGER, M. (1996): Nietzsche I. GA. Bd. 6.1. Frankfurkt am Main: 

Vittorio Klostermann, s. 388. 
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charakterizuje najprv ako prevracanie celej západnej filozo-

fie, počnúc Platónom. A ak v platonizme sú smerodajné 

najvyššie hodnoty, potom Nietzscheho protipohybom 

myslenia je prehodnotenie všetkých hodnôt. Prehodnotenie 

teda hodnoty neneguje, naopak, zostáva s nimi spojené. 

Lenže Nietzscheho myšlienka večného návratu – „a táto 

ostáva v sebe protipohybom“1 – musí byť pochopená, ako 

tvrdí Heidegger, z charakteru okamihu. Čo pod okamihom 

myslí Nietzsche? V Heideggerovom preklade ním myslí 

toto: „V bráne sa stretávajú dve dlhé cesty, jedna vedie vo-

pred a druhá späť. Obe proti sebe navzájom. Stretávajú sa 

nad hlavou. Obe vedú nekonečne do večnosti. Nad brá-

nou je napísané »Okamih«“.2 Brána (okamih) je výjavom 

cesty vopred a cesty naspäť. Ako tento obraz myslieť? Ako 

myslieť cestu vopred a cestu naspäť naraz? Táto otázka, 

ako si myslím, je tak pre Nietzscheho, ako i pre Hei-

deggera rozhodujúca, lenže obaja ju myslia rozdielne. Na 

jej odpovedi stojí resp. padá všetko ostatné. Heidegger 

okamih vymedzuje správne, keď hovorí, že čas je tu na-

hliadnutý z teraz. Problematickým je až to, keď zamlčí, či 

prehliadne, že ono teraz „má dve tváre“.3 Kladením dô-

razu na cesty Heideggerovi uniká to, čo je v okamihu 

skryté, totiž jeho dve tváre. Otázke, čo tieto dve tváre oka-

mihu znamenajú, venujem pozornosť na inom mieste – 

v súvislosti s mojou interpretáciou okamihu, skrze ktorý 

Nietzsche predstaví dve koncepcie času. Ale už teraz, 

z dôvodu, že mu hádanka tváre unikla zo svojho zorného 

poľa, je potrebné vysloviť vážne pochybnosti o jeho inter-

pretácii myšlienky večného návratu. Heidegger chce mys-

lieť pohyb a protipohyb myslenia naraz a je týmto naraz 

natoľko zamestnaný, že všetko ostatné, vrátane otázky 

                                                           
1 Tamže, s. 389. 
2 Tamže, s. 260. 
3 HEIDEGGER, M.: Bytí a čas, s. 112.  
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hodnôt, necháva stranou, a stranou preň zostať aj musí, 

lebo oblasť hodnôt a hodnotenia sú zladené iba s vzchádza-

ním. 

Teraz sa vrátim k niektorým indíciám, ktoré vzbu-

dzujú voči Heideggerovmu projektu myslieť bytie z bytia 

samého isté pochybnosti. Môžeme ich vymedziť: 1. prob-

lém poľudštenie sveta, 2. absolútny zmysel samého bytia, 

resp. 3. asymetrický vzťah medzi bytím a jestvujúcnom. 

Síce ide skôr o tézy, ktoré by si vyžadovali hlbšie rozvinu-

tie a širší priestor ako je rozsah tejto štúdie, ale predsa, ako 

si myslím, niečo podstatné indikujú. 

Ad. 1. Otázku poľudštenia, resp. odľudštenia sveta ovára 

samotný Heidegger, a to v kontexte svojej interpretácie 

Nietzscheho myšlienky večného návratu toho istého.1 

Práve pri Nietzschem si uvedomuje, že myslenie v mno-

hom zo sveta odkrýva, ale v zásade si vlastnými konštruk-

ciami tzv. nezávislý svet zakrýva. Nietzschemu vyčíta 

zvlášť to, že sa síce svojou filozofiou usiluje svet odľudštiť, 

ale naďalej zostáva v hlbokom protirečivom vzťahu medzi 

poľudštením a odľudštením sveta. Heidegger sa rozhodol 

pre rigorózne odľudštenie a aby mohol ríšu pôvodného 

sveta odkryť, požaduje odstup od metafyzického mysle-

nia. Oblasťou takejto dištancie je otázka bytia, nepatrné 

konanie bytostného myslenia a dejinný okamih príchodu 

počiatku. Až vtedy bude jasný zákon a pokyny pre teore-

tické či praktické konanie človeka. 

Ad 2. Otázka absolútneho zmyslu samého bytia je, 

vzhľadom k postulátom absolútnemu zmyslu dedikova-

ných metafyzickým myslením počnúc Platónom, špeci-

fická. Je iná v tom, že Heidegger bytie ako také nehľadá na 

spôsob jeho pozitívneho vymedzenia, vo význame najvyš-

                                                           
1 HEIDEGGER, M. (1996): Nietzsche I., s. 318–326. 
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šieho alebo najširšieho jestvujúcna, ba nehľadá ho ani spô-

sobom negatívneho vymedzenia všetkého pozitívneho, 

ale nachádza ho v počiatku, v zakladaní reči, ktorá všetko 

zhromažďuje do jednoty. Otázku jednoty a s ňou i otázku 

odľudšteného absolútneho zmyslu považujem za rezíduum 

metafyziky. O tom, že je to tak, vypovedá tretia indícia. 

Ad 3. Asymetrický vzťah medzi bytím a jestvujúcnom 

je vzťahom, ktorý vyvyšuje jedno a znižuje druhé. Nie je 

tento vzťah, hoci sa ho Heidegger snaží myslieť originálne, 

podobný reláciám párových pojmov, ako ich vymedzuje 

metafyzika, napr. pojmov podstaty a javu, kde jav je ne-

podstatný? Nie sú párové pojmy, aspoň podľa Nietz-

scheho, vymedzené ich asymetrickým vzťahom výsled-

kom základnej schémy morálneho myslenia, totiž vzťahu 

dobra a zla? Ak je to tak, potom i Heideggerovo postulo-

vanie vzťahu medzi bytím a jestvujúcnom je rezíduom 

morálneho myslenia. 

 

2. 3. Nietzscheho obrat k situačnému zmyslu 

 

Teraz je namieste otázka, čo sú pre Nietzscheho hodnoty 

a prečo ich človek k otázke vymedzenia svojej existencie 

bytostne potrebuje. 

Podľa Heideggera Nietzsche sa hodnotami, resp. otáz-

kou prehodnotenia hodnôt zaoberal – a zaoberať musel – 

lebo hodnoty sú dôsledkom západnej metafyziky. Nietz-

sche však metafyziku rigorózne odmieta a to z dôvodu, že 

je výrazom morálneho postoja k svetu, a preto výrazom 

dekadentným, lebo absolutizovanie dobra je preň výra-

zom únavy zo života. Odmieta absolutizovanie jedných 

hodnôt – na úkor iných, no nie sféru hodnôt ako takých. 

Čo pre Nietzscheho znamená hodnotiť, resp. tvoriť hod-

noty? V práci Radostná veda, v paragrafe „Naše nové »neko-
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nečno«“ uvedie, že bytie, pokiaľ môžeme o bytí vôbec ho-

voriť, má „perspektivistický charakter“ a je „esenciálne vy-

kládající“, čo znamená, že zahŕňa v sebe „nekonečné množ-

ství interpretací“.1 Tým je povedané: vecou perspektívneho 

charakteru bytia nie je len človek, neinterpretuje iba on, ale 

každé jestvujúcno, celá živá a neživá príroda. Alebo inak, 

interpretujúci je zároveň aj interpretovaný. Ak túto prielo-

movú stratégiu vztiahneme na otázku poľudštenia či od-

ľudštenia sveta, potom je zrejmé, že poľudšťovanie je tou 

istou vecou interpretujúceho a interpretovaného, ako od-

ľudšťovanie. V obidvoch prípadoch ide o vzájomnú inter-

pretáciu, kde nie je podstatné, kto je interpretátorom a kto 

interpretovaným, lebo tento vzťah platí aj opačne. Vzá-

jomná interpretácia a vzájomne podmieňujúca interpretá-

cia, ktorá nie je predpokladom, ale výsledkom interpretá-

cie, výsledkom novej situácie, ruší nárok pre absolútne ne-

závislý svet od človeka. 

Nietzsche ontologický dosah významu vzájomnej in-

terpretácie, ktorej výsledkom je dynamický charakter vše-

tkého vo svete, vrátane pohyblivých, zvratných významov 

bytia vo svete (bytie má raz význam bytia jestvujúcna, raz 

ničoho, resp. od jestvujúcna „celkom iného“) predstavil 

v svojej objavnej, prelomovej myšlienke večného návratu 

toho istého. Táto myšlienka zahŕňa v sebe viac rovín a mo-

tívov (a to i pochybných, nedokázateľných), no jeden 

z nich považujem za rozhodujúci, zmysluplný a plodný 

i pre dnešné podoby filozofie. Myslím tu na Nietzscheho 

koncepciu dvoch verzií času, dvoch významovo opačných 

hľadísk na čas, ktorými previedol nielen obrat od otázky 

absolútneho zmyslu k zmyslu situačnému, k zmyslu kon-

krétnej situácie, ale vyvodil z tohto obratu i rozhodujúce 

filozofické dôsledky: Výsledok zmyslu alebo straty 

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

s. 226.  
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zmyslu konkrétnej situácie je vecou významovej ne-jednoty 

vzájomnej interpretácie oboch hľadísk času, kde ona ne-

jednota nie je prerušením kontinuity času, ale výrazom 

toho, ktorý význam v danej situácii prevláda. 

Otázku tvorby či obnovy situačného zmyslu, ako ju 

Nietzsche zobrazuje dvoma verziami času v ich vzájomnej 

podmienenosti v práci Tak riekol Zarathustra, považujem 

zároveň za kritickú odpoveď na Heideggerov nárok mys-

lieť bytie z bytia samého, t. j. myslieť bez hodnotového 

myslenia, no taktiež i za plodnú odpoveď na Heideggerov 

pojem zjavnosti a otázky rozumenia toho, čo znamená bytie 

vo svete. 

Ako som už uviedol na inom mieste, Heidegger pri ci-

tovaní prvého výroku o okamihu spomenie dve cesty več-

nosti, ale opomenie Nietzscheho jadro hádanky: okamih 

„má dve tváre“.1 Ako takúto hádanku uhádnuť? Ako 

Janusovu hlavu s dvoma od seba odvrátenými tvárami, 

ktoré síce vidia zjavnosť, ukazovanie sa vecí, ale každý 

z jej opačnej strany, t. j. tak, že to, čo pre jednu tvár sa od-

krýva, vzchádza, to pre druhú tvár je skrytosťou, schádza-

ním (a naopak)? Ak je toto uhádnutie ozajstným uhádnu-

tím, potom je zrejmé, že obe tváre sa vzájomne potrebujú, 

vzájomne podmieňujú, vzájomne doplňujú. Ak je to tak, 

potom okamih je sám v sebe pohybom a zároveň protipo-

hybom, vzchádzaním a zároveň schádzaním. Takto dve 

opačné tváre okamihu môžeme poňať vo význame dvoch 

opačných verzií toho istého času.  

Prvá verzia času predstavuje hľadisko okamihu, v kto-

rom je svet prítomný v tom najširšom i najužšom vý-

zname. Nietzsche túto verziu preukazuje významom oka-

                                                           
1 NIETZSCHE, F. (2002): Tak vravel Zarathustra. Prel. R. Škoda. Jazyková 

spolupráca M. Nadubinský. Bratislava: Iris, s. 112. 
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mihu, v ktorom sa zráža celá minulá a celá budúca več-

nosť.1 Okamih v tomto význame všetko spája, svet je 

v ňom dokonalý. V takto vymedzenej prítomnosti Nietz-

sche objavuje možnosť, ako z tradičných predstáv času – 

plynutia z minulosti, cez prítomnosť, do budúcnosti – vy-

stúpiť, ba čo viac, ako získať dištanciu od vymedzenia 

času ako protikladu k nadzmyslovej večnosti, a tým záro-

veň nadobudnúť odstup aj od morálneho myslenia v pro-

tikladoch dobra a zla. To je prvý krok k premene človeka, 

ktorý odhryzol hlavu veľkého čierneho hada,2 čiže sveta 

bez zmyslu, ako i sveta vymedzeného morálnym mysle-

ním. Ale samotný postoj dištancie bez nároku na jeho 

ohodnotenie, bez nároku na jeho opačnú interpretáciu tu 

nepostačuje. O opačnej interpretácii, o opačnom význame 

okamihu vypovedá druhá verzia času. Nietzsche ju spája 

s nadčlovekom, pre ktorého okamih predstavuje rozdiel 

medzi minulým a budúcim. Toto hľadisko okamihu nazve 

„veľkým poludním“, ktoré „má zapáliť svetlo budúc-

nosti!“.3 Veľké poludnie je dokonalým svetom ľudského 

rodu, ktorého zmyslom je nadčlovek. Takáto možnosť (veľ-

kého poludnia) minulé a budúce nepopiera – vznáša sa 

nad nimi ako svetlo neba a premieňa ich do nového vý-

znamu. Zarathustra hovorí k zbabelým: „Keby inakšie 

mohli, potom by aj inakšie chceli“.4 Keby mali inú možnosť 

– chceli by ju. Veľkým poludním je cesta, na ktorej Zarat-

hustra, učiteľ večného návratu, našiel slovo „nadčlovek“ 

a toto slovo o veľkom poludní „zavesil nad človeka ako 

purpurové druhé (kurzíva, Š. J.) večerné zore”.5 

                                                           
1 Tamže. 
2 Tamže, s. 113. 
3 Tamže, s. 164. 
4 Tamže, s. 128. 
5 Tamže, s. 141. 
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Obe hľadiská času – dokonalý svet v každom okamihu 

a výzvy k tvorbe dokonalého človeka, založenej na roz-

tržke minulého a budúceho – si neodporujú a žiadne 

z nich nie je absolútne. Naopak, koexistujú vo vzájomnej 

podmienenosti, vzájomne sa „podmiňují, doplňují, inter-

pretují, a jsou proto bytostně dvojznačné“.1 Umením či ex-

perimentom tvorby nadčloveka je teda umenie striedať 

obe hľadiská, eo ipso hodnotiť jedno hľadisko druhým 

a naopak. Nadčlovek sa takto nachádza v dvojakej a dvoj-

značnej možnosti, ktorá nekauzálne predchádza možnos-

tiam odkrytých bezprostrednou, resp. zamýšľanou bu-

dúcnosťou. Nadčlovek je pánom významovo dvojakej prí-

tomnosti každej situácie, ktorej dokáže vtlačiť zmysel, ba 

čo viac, tento nadbytok sily vtlačiť – ako zmysel – i celej 

budúcnosti ľudského rodu. 

Ako túto významovo dvojakú prítomnosť, vyjadrenú v 

jej dvojznačnej možnosti previesť do jazyka pojmov? Mys-

lím si, že na danú otázku ponúka odpoveď práve Hei-

degger, a to pojmami vzchádzania a schádzania (zjavnosti) 

bytia. Nietzsche síce extrémnu hypotézu bytia samého od-

mieta2 pre jej nedokázateľnosť, ale neodmieta interpre-

tačný charakter bytia, t. j. bytia vo význame výsledku inter-

pretácie interpretujúceho a interpretovaného, v našom 

prípade výsledku vzájomnej interpretácie dvoch opačných 

verzií času. V tomto rámci Nietzscheho filozofiu môžeme 

vymedziť ako hraničnú možnosť filozofickej reflexie, vy-

jadrenú dynamikou vzájomného podmieňovania dvoch 

opačných krajností ľudského ducha. 

Nietzsche opačnými hľadiskami na celok času a opač-

nými hľadiskami na konkrétnu situáciu chce preukázať, že 

jedno významovo podmieňuje druhé (a naopak); zmysel 

                                                           
1 KOUBA, P.: Smysl konečnosti, s. 34. 
2 NIETZSCHE, F.: (2001): Radostná věda, s. 104. 
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situácie je teda vecou jeho dvoch významov: Význam ab-

sencie, ne-prítomnosti zmyslu situácie blahodarne pod-

mieňuje tvorbu, ustanovenie jej zmyslu. A naopak, usta-

novený zmysel situácie je zároveň podmienený hrozbou 

situácie bez zmyslu, t. j. významovo skrytou podmienkou 

k obnove, resp. k vynaliezaniu nového zmyslu. Obnova 

zmyslu v každej inej konkrétnej situácii teda nie je len ve-

cou vzhľadom k budúcim možnostiam, ale vecou samotnej 

možnosti zvratného významu oboch hľadísk tej istej prí-

tomnosti. Až z tohto hľadiska môžeme povedať, že ob-

nova, presnejšie, vynachádzanie nového zmyslu v novej 

situácii je samotnou udalosťou prehodnocovania hodnôt 

starej situácie. 

A ako je to s vymedzením zmyslu ľudského života – ak 

každý situačný zmysel je neustále prehodnocovaný jeho 

inou podobou? Väzba človeka na dvojznačný charakter si-

tuačného zmyslu však neznamená žiť bez celkového hľa-

diska života. Naopak, celkové hľadisko života ľudskej by-

tosti znamená pestovanie citu pre spôsob orientácie (a ko-

nania) v každej situácii. Domnievam sa, že v tomto zor-

nom poli k tvorbe dokonalého človeka (nadčloveka) zod-

povedá i Heideggerov výraz bytie vo svete. Rozumieť tomu, 

čo znamená bytie vo svete, vztiahnuté na Nietzscheho dve 

verzie času, je samotné poňatie zjavnosti: rozumieť jednej 

verzii času z hľadiska druhej, rozumieť odkrytosti z hľa-

diska skrytosti – v ich zvratnom význame. Takto rozu-

mieme tomu, čo sa nám javí ešte inak.  

 

2. 4. Záver 

 

Ako sme videli, v otázke hodnôt u obidvoch filozofov do-

minuje otázka zmyslu a s ňou i otázka nihilizmu, straty 

zmyslu. Pokiaľ ide o Heideggerovo vymedzenie pojmu ni-

hilizmu – ten zodpovedá zabudnutosti bytia samého – je 
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zrejmé, že takéto chápanie nihilizmu znamená znehodno-

tenie akýchkoľvek hodnôt dedikovaných pobytom, v kto-

rom sa bytie odoprelo. Nietzscheho vymedzenie pojmu 

nihilizmu je celkom iné; nihilizmus preň osebe nejestvuje, 

jestvujú len jeho udalosti, zodpovedajúce symptómom 

úpadku či stupňovania života. Nihilizmus je tak podmien-

kou rastúcej sily, stimulom k tvorbe, ako aj podmienkou ras-

túcej slabosti (Nietzsche 2014, 81).1 V tomto dvojznačnom 

význame Nietzsche svet úpadkových síl potrebuje ako 

blahodarnú podmienku k nárastu sily, no zároveň je diš-

tinktívny od stupňovania úpadkových síl. Preto často kla-

dená otázka, či Nietzsche svojím myslením prekonal nihi-

lizmus, je položená nesprávne, jednostranne. Čo preko-

náva, sú iba jeho platónske a kresťanské symptómy. 

Z hľadiska Nietzscheho filozofického výkonu sa Hei-

deggerov postoj k hodnotovému mysleniu ukazuje ako 

neudržateľný, ako extrémna hypotéza. Avšak Heideggerov 

pojem zjavnosti a otázka bytia vo svete zostávajú plodnými 

i pre súčasné filozofické myslenie, ale už nie bez Nietz-

scheho, ktorý bystro rozpoznal, že hodnotenie, ustanovo-

vanie či prehodnocovanie hodnôt sú síce skratkami, 

omylmi, ale práve oni sú najvernejšími symptómami ocha-

bujúcich alebo vzrastajúcich síl ľudského, teda i filozofic-

kého ducha, ktorý chce a má byť filozoficky kontrolova-

nou pôdou myslenia. 

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

ligram, s. 81. 
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3. 

 

Patočka, Nietzsche: problém nihilizmu a zmyslu 

ľudského bytia 
 

 

Patočkov vzťah k Nietzschemu bol výrazne inšpirovaný 

Heideggerovou interpretáciou Nietzscheho filozofie ako 

zavŕšiteľa novovekej metafyziky subjektivity. Lenže Nietz-

sche celú predchádzajúcu metafyziku programovo odmie-

tal, chápal ju len ako nástroj morálneho videnia sveta a Pa-

točka s jeho prehodnotením morálnych hodnôt súhlasiť 

nevedel. V tomto nebezpečnom programe videl bezbrehý 

útok na ľudskosť človeka, na všetko to najcennejšie, čo do 

európskej kultúry vniesli starí Gréci, totiž filozofiu a poli-

tiku, to, z čoho grécka polis vznikla a z čoho aj žila. V čom 

teda Patočka videl základné symptómy súčasnej krízy eu-

rópskej kultúry, spojenej ak nie so stratou, tak dozaista 

s ohrozením všeobecného zmyslu človeka a ľudstva? 

 

3. 1. Zmysel človeka a dejín 

 

Podľa Patočku je zmyslom človeka a dejín „otvorenosť, ži-

vosť, neukončenosť, a preto aj určitá temnosť“.1 Tento pôdo-

rys napokon tvoril aj základ pre jeho koncepciu troch po-

hybov existencie, ale aj starostlivosti o dušu. Patočka po-

važoval starostlivosť o dušu za epicentrum slobody, stoja-

cej v základe dejinnosti človeka, v zápase o získavanie 

zmyslu, v zodpovednosti za svoj život.2 Za prvotný roz-

vrh otázky zmyslu môžeme považovať už jeho koncept 

prirodzeného života, ktorý rozpracoval vo svojej habilitačnej 

                                                           
1 STOJKA, R.: Patočkova filozofia dejín. Košice: UPJŠ 2013, s. 97. 
2 PATOČKA, J.: Věčnost a dějinnost. Praha: Oikúmené 2007, s. 86. 
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práci Prirodzený svet ako filozofický problém,1 ale aj iné štúdie 

z jeho počiatočnej fázy filozofovania.2 K danému prob-

lému sa napokon vrátil v záverečnej fáze svojho života, 

a to v práci Kacírske eseje o filozofii dejín (v kapitole Majú de-

jiny zmysel?)3 a v Dvoch štúdiách o Masarykovi (Pokus 

o českú národnú filozofiu a jeho nezdar a Okolo Masarykovej fi-

lozofie náboženstva),4 v ktorých sa pokúsil o ucelenejšiu 

koncepciu zmyslu, a to zvlášť vo väzbe na nihilistický 

úpadok Európy a na možnosti jeho prekonania. 

Nietzsche sa venoval aj otázke nihilizmu a Patočka sa 

sám nevyhol v tejto otázke práve Nietzschemu a jeho 

myšlienke vôle k moci, ktorú Patočka chápal vo význame 

najvyššieho jestvujúcna. Takto pochopenú myšlienku vôle 

k moci – ako vyhrotenej subjektivity až do tvrdej animál-

nosti – Patočka doviedol do tej podoby, že Nietzscheho 

označil za filozofa života vojnového stavu, organizačnej 

sily, ktorá mobilizuje každú kvapku energie,5 lebo všetko má 

vôľu chcieť, presadiť sa, a to za každú cenu. Filozofia ti-

tanskej vôle, Patočkom prisúdená Nietzscheho filozofii, 

vôle, ktorá nechce mať nič nad sebou, zakladá jediný zmysel 

človeka jeho ľubovôli, relativizmu hodnôt, no tie vedú k 

sebadeštrukcii a k nihilizmu. Nietzsche zostal v Patočko-

vých očiach nihilistom a ani Nietzscheho titanizmus na 

tom nič nezmenil a zmeniť nemohol. Titanizmus moder-

                                                           
1 PATOČKA, J.: Přirozený svět jako filosofický problém. In: Patočka, J.: 

Fenomenologické spisy I. Sebrané spisy. Sv. 6. Praha: Oikúmené 2008. 
2 PATOČKA, J.: Filosofie dějin. In: Patočka, J.: Péče o duši I, resp. PA-

TOČKA, J.: O filosofii dějin. In: Patočka, J.: Péče o duši I. Sebrané spisy. 

Sv. 1. Praha: Oikúmené 1996. 
3 PATOČKA, J.: Kacířské eseje o filosofii dějin. In: Patočka, J.: Péče o duši 

III. Sebrané spisy. Sv. 3. Praha: Oikúmené 2002. 
4 PATOČKA, J.: Pokus o českou národní filosofii a jeho nezdar. In: Pa-

točka, J.: Češi I. Sebrané spisy. Sv. 12. Praha: Oikúmené 2006.  
5 Tamže, s. 361. 
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ného subjektivizmu nevedie k najvlastnejšej úlohe filozo-

fie, naopak, ochudobňuje ju o základný ontologický rys 

ľudskej existencie, o hľadanie zmyslu ľudského bytia vo 

svete. Už v tomto základnom vymedzení k Nietzschemu je 

k danému problému ukrytý takmer neprekonateľný roz-

por dvoch hľadísk a dvoch prístupov. 

Aby sme v predmetnej otázke dokázali uchopiť ducha 

Patočkovho polemického postoja k Nietzschemu, bude 

vhodné predstaviť najskôr Patočkovu koncepciu zmyslu 

bez Nietzscheho. 

  

3. 2. Otázka zmyslu človeka a univerza 

 

Patočka v štúdii Okolo Masarykovej filozofie náboženstva po-

dal náčrt historicko-filozofickej 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 po-

trebné ju odmietnuť. (Do novovekého kontextu zaradil aj 

Nietzscheho, lebo ani on sa večnosti zrieknuť nechcel, len 

ju zniesol z nebies na zem). Sme v inej dejinnej situácii ako 

bol Kant, no bol to práve on, ktorý v otázke hľadania 

zmyslu, vzhľadom na obrat v chápaní večnosti, urobil vý-

znamný posun vpred. Kant vo svojej práci Kritika čistého 

rozumu jasne preukázal, že človek sa nemôže vymedzovať 

k Bohu ako k transcendentnej večnosti. Hranice rozumu 

umožňujú poňať večného Boha len ako apriórnu pod-

mienku, a tá je podmienkou rozumu. Otázku večnosti je 

potrebné preniesť do transcendentálneho subjektu. Preto 

Patočka v štúdii položil najskôr dôraz a pozornosť na 

„novú náuku o Bohu, koncipovanú z hľadiska zmyslu 

ľudského života v rámci celkového zmyslu univerza“.1 

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

Češi I. Sebrané spisy. Sv. 12. Praha: Oikúmené 2006, s. 366. 
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Až na tejto pôde je možné, podľa Patočku, primerane 

a zmysluplne formulovať otázku zmyslu vôbec. Bol to 

Kant, ktorého Hegel a Schelling, ako jeho nasledovníci, 

prekryli vlastným rozvrhom filozofie, a preto v plnom vý-

zname nepochopili, kto dal metafyzike večnosti nový štýl.1 

Kant v práci Kritika súdnosti uviedol, že spravodlivý Boh 

neexistuje a rovnako neexistuje žiaden budúci život.2 Pa-

točka z tohto vyvodil alternatívu, „buď popierať mravný 

účel sveta..., alebo prijať tento mravný účel so všetkými 

predpokladmi a dôsledkami“3 a zároveň dodal, že Kant sa 

priklonil k tomu, že bez absolútneho a totálneho zmyslu, ak sú 

účel a zmysel to isté, musí byť život nezmyselný.4 Človek, 

ktorý neguje najvyšší účel, mravný zákon, je nihilistom. To 

platí zvlášť pre Nietzscheho. Naopak, to čo sa stratiť nedá, 

totiž možnosť dobrého v ľudskej prirodzenosti, pre čo 

môže človek žiť, nemôže byť ničím iným ako samotným 

rámcom otázky zmyslu ľudského života. 

Kant podľa Patočku urobil svojou filozofiou rozhodný 

krok – na ktorý sa často zabúda – v tom, že nahradil bož-

ský poriadok ľudským poriadkom: mravným zákonom 

ľudskosti. Slovom, horizont zmyslu človeka v záhrobnom 

svete preniesol do tohto sveta. Patočka to uviedol takto: 

„... len mravnému, pod mravným zákonom jednajúcemu 

človeku sa ukazuje aké sú jeho podmienky a fenomény 

mravného života, aké rozumové postuláty a aké city ona 

»večnosť« so sebou nesie“.5 

Čo však Patočkovi na Kantovej koncepcii zmyslu člo-

veka prekážalo nie je len problém večnosti, ale aj to, že 

                                                           
1 Tamže, s. 369. 
2 KANT, I.: Kritika soudnosti. Prel. V. Špalek a W. Hansel. Praha: Odeon 

1975, s. 228.  
3 PATOČKA, J.: Kolem Masarykovy filosofie náboženství, s. 371. 
4 Tamže, s. 373. 
5 Tamže, s. 402. 
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otázku zmyslu človeka zamieňal s účelom, resp. účelnos-

ťou v prírode. Podľa Kanta zmysel veci poznáme vtedy, 

ak poznáme jej účel, z čoho má vyplynúť, že účelom 

a zmyslom človeka je život v horizonte mravného zákona 

v človeku, t. j. metafyzický postulát. Ak človeku mravný 

cieľ odoberieme, čo mu zostane? Nič.1 Patočka nielen vo 

vzťahu ku Kantovi, ale aj k Nietzschemu si kládol otázku 

zmyslu človeka inak. Skutočný zmysel nemôže byť formu-

lovaný otázkou účelu stvorenia. Účelnosť stvorenia, ako 

tvrdil Patočka, je založená na postuláte. To je potrebné od-

mietnuť.2 „Filozofia postulátov je filozofiou účelu stvore-

nia.“3 V tomto význame je zmysel človeka koncipovaný 

ako účel, ktorý človeku dáva istotu, že jeho mravný život 

nebude márny. Bez apriórnych postulátov sa stráca zmy-

sel života a nastupuje ničota, 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 chytá re-

latívneho zmyslu. Európsky nihilizmus len potvrdzuje, že 

súčasný človek krízy odvodzuje svoj zmysel z najpestrej-

šieho sortimentu relatívnych zmysluplností, 4 a tak sa chráni 

pred otázkou zmyslu celku sveta. Chráni sa pred hrozbou, 

že každý zmysel môže byť, ak už nie je, spochybniteľný. 

Na nihilizme – a potvrdil to aj Nietzsche – je symptoma-

tické to, že človek relatívneho zmyslu sa už nevzťahuje 

k účelu večnosti, ale ešte vždy k účelu, aj keď konečnému, 

dočasnému. Podstatné na tom je, že v prípade stotožnenia 

účelu a zmyslu je tak absolútny, ako aj relatívny zmysel 

spájaný s tým, že človek ich môže dosiahnuť ako skutoč-

nosť, uskutočniť ho na spôsob jestvujúcna. Patočka si 

                                                           
1 KANT, I.: Kritika soudnosti, s. 215. 
2 PATOČKA, J.: Kolem Masarykovy filosofie náboženství, s. 417. 
3 Tamže, s. 415. 
4 Tamže, s. 414. 
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v tejto súvislosti položil otázku, nezávisle na tom, že aj 

veci majú zmysel, či je správne účel a účelnosť považovať 

za základ všetkého zmyslu.1 Dôvody svojich pochybností 

o tom, že to tak nie je, videl v niečom hlbšom: odobratím 

účelu stvorenia sveta a príklonu človeka k relatívnym úče-

lom neustále prepuká možnosť otrasu, možnosť otázky 

zmyslu sveta v celku, 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 jestvujúcna je ničím (neskutočným). 

Patočka objavenie významu nič v jeho plnej sile odvi-

nul z Heideggerovej fundamentálnej ontológie. Nič je spô-

sobom, ako sa bytie ukazuje vo svojom rozdiely od jestvu-

júcien.2 Toto nič nemá byť čírou negativitou, odvodenou 

z pozitivity vecí, že sú, naopak, má byť čímsi nesmierne 

pozitívnym. Je pozitívnym, a predsa nie je 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 nachá-

dza diferenciu, problém. Objav pozitívnosti bytia, objav 

zmyslu začína tam, kde končí relatívny zmysel. Aký je to 

teda zmysel, ak neprináleží zmyslu relatívnemu? 

Patočka nepochybuje o tom, že onen zmysel, ktorý nie 

je účelom a stojí pred každým relatívnym zmyslom, je čosi 

ontologické, „to znamená neexistujúce“,3 pričom účel, to 

čo sa uskutočňuje, je niečo ontické, niečo jestvujúce. Preto 

základom všetkého zmyslu, čo je základom porozumenia 

čomukoľvek, môže byť iba bytie a práve tým, že umožňuje 

odkrývanie jestvujúcien, ustupuje do svojej temnoty. Ona 

pozitívnosť bytia teda spočíva v tom, že zakladá porozu-

menie všetkému, čo je, čo existuje. Preto, pre porozumenie 

                                                           
1 Tamže, s. 416. 
2 Tamže, s. 414. 
3 Tamže, s. 416. 
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otázky zmyslu, je potrebné urobiť krok späť, 1 krok od vše-

tkého jestvujúcna, aby tak vyvstal rozdiel medzi bytím 

a jestvujúcim, k bytiu, ktoré je tu zahliadnuté ako to, čo ne-

kauzálne predchádza jestvujúcnu a na čom jestvujúcnu zá-

leží. Toto nič je pozitívne v tom, že ukazuje k veciam, že sú. 

A to je cesta k veciam vo svetle nového zmyslu. 

Zmysel veciam a človeku poskytuje bytie. To, že veci 

sú, že sa môžu ukazovať, neukazuje na ne ako na náhodné 

jestvujúcna, naopak, ukazuje na to, že nie sú iba jestvujú-

cim, ale sú zároveň aj bytím, sú bytím disponované, bytiu 

náležia. Na platnosť základnej diferencie bytia a jestvu-

júcna vo svete poukazuje aj ľudská skúsenosť úzkosti, fe-

nomén rozvíjaný už Heideggerom. Úzkosť z ničoho nepri-

vádza človeka k večnosti, do strachu pred ňou, ale uvádza 

ho „radikálne do polohy konečnosti“.2 Svojou konečnos-

ťou stojíme pred poslednou možnosťou – úplnej ne-exis-

tencie. 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 nezrušiteľný, zos-

táva nedotknutý, aj keď sám je ne-skutočný (neprevedený 

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 zrušil otázku večnosti a tým 

preniesol 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 

                                                           
1 Tamže. 
2 Tamže, s. 417. 
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mravný výkon bytia, jeho lásky k svetu jestvujúcien, jeho 

dobroty, toho, že ničím nepodmienené, vo svojej otvore-

nosti dáva veciam seba samé. Patočkovi vskutku išlo o to, 

aby obhájil mravnosť človeka – bez nároku na mravné po-

stuláty – z povahy bytia. Už pri Platonovej koncepcii sta-

rostlivosti o dušu napísal: „Duša tak (samopohybom – 

dopl. aut.) nielen umožňuje chápanie celkovej hierarchie 

bytia v zmysle dobra, t. j. poňatie teleologické, ale je záro-

veň ospravedlnením dobra, dáva [odpoveď] na otázku 

(ktorú položil výslovne až Nietzsche), prečo voliť dobro 

a nie zlo, prečo pravdu a nie (eventuálne účinnejšie) zda-

nie“,1 my dodajme, prečo nie bytie, ale jestvujúcno. 

Patočka si správne uvedomil, že pojmy dobro, láska, 

alebo Heideggerovo posolstvo bytia sú antropomorfné me-

tafory, no tvrdil (spolu s Heideggerom), že tieto pojmy nie 

sú vyjadrené v tej podobe, ako by 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, ľudský život nadobúda zmysel pochopením 

toho, na čom je založený, čo je jeho predpokladom, pocho-

pením, že je založený v skrytej a negatívnej podobe, 

a práve v tejto skrytosti, v jeho nevyčerpateľnom bohat-

stve sa ukazuje v núdzi našej konečnosti, pomocou ktorej 

si človek zriadil svoj provizórny život medzi vecami. Pa-

točka v tejto súvislosti nemohol opomenúť, že Heidegger 

si otázku zmyslu či hodnôt nikdy nepoložil. Heidegger 

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

spisy. Sv. 2. Praha: Oikúmené 1999, s. 131.  
2 PATOČKA, J.: Kolem Masarykovy filosofie náboženství, s. 419. 
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o hodnotách – ako o čomsi výslovne antropomorfnom – 

nechcel ani len počuť. Dokladom toho, okrem iných, je 

jeho štúdia Anaximandrov výrok,1 v ktorej namiesto viny za 

našu konečnosť písal o vybočení z poriadku sveta, ale to vy-

bočenie nemá morálny charakter, ktorý by prislúchal by-

tiu. Napriek všetkému, Patočka usúdil, že Heideggerovo 

posolstvo bytia, jeho zasadenie do stredu sveta jestvujúcna, 

je hlbokým filozofickým posolstvom na zmysluplný pô-

vod i tých najnezmyselnejších zo súdobých dejov, ale 

v tomto posolstve nie je nič, ani náznak, o možnosti pozi-

tívne vymedzeného zmyslu.2 

Patočka zároveň uznal, že fenomenologický rozbor 

otázky zmyslu doteraz ešte nebol dostatočne uskutoč-

nený. Aj svoj náčrt otázky zmyslu považoval za prole-

gomena k nej,3 pritom jasne zdôraznil, že vzťah medzi 

zmyslom a účelom, zmyslom a hodnotou nemôže byť od-

voditeľný z účelov, z vôle subjektu. A kto by sa na túto 

úlohu podujal, nemôže opomenúť ani otázku vzťahu 

zmyslu a pôvodného času, lebo čas tu zohráva ústrednú 

úlohu. Lenže ako sa k pôvodnému času dopracovať? Ak 

nemá byť časom večnosti alebo večným časom, potom zos-

táva jediná možnosť: „Pôvodný čas nie je na strane »več-

nosti«, skôr ho nájdeme v súvislosti s konečnou časovos-

ťou ľudského bytostne obmedzeného pobytu vo svete. Sa-

motný čas nepatrí na stranu jestvujúcien, ale náleží k by-

tiu“.4 Pôvodným časom má byť čas, v ktorom sa deje 

všetka otvorenosť, bez ktorej nemôže byť žiadneho poroz-

umenia, a teda ani porozumenia zmyslu vôbec. 

                                                           
1 HEIDEGGER, M.: Anaximandrův výrok. Prel. I. Chvatík. Praha: Oikú-

mené 2013, s. 69–70. 
2 PATOČKA, J.: Kolem Masarykovy filosofie náboženství, s. 419. 
3 Tamže, s. 420. 
4 Tamže, s. 422. 
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Je zrejmé, že Patočka zodpovednosť za seba, t. j. pocti-

vosť voči sebe a iným, odvodil z otvorenosti pre posolstvo 

bytia, z onoho kroku späť, a týmto postojom chcel 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 koncipoval 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 pokúsil otázku porozumenia zmyslu for-

mulovať tak, aby prostredníctvom diferencie medzi zmys-

lom a účelnosťou ukázal, že zmysluplnosť všetkého je ve-

cou bytia vo svete. Fenomenologicky vyjadrené: „... vzťah 

k bytiu získame jedine tak, že veci pre nás stratia svoju 

významovosť, že teda »stratia zmysel«.“2 V ľudskej histó-

rii k tomuto otrasu dochádza vznikom gréckej filozofie 

a politiky, čoho výsledkom je vznik polis. Založenie a or-

ganizácia polis má byť nespochybniteľným znakom rozlí-

šenia či oddelenia preddejinnej epochy od vlastných dejín. 

Preddejinné ľudstvo je podľa Patočku v hodnotení svojho 

                                                           
1 Tamže. 
2 PATOČKA, J.: Kacířske eseje o filosofii dějin, s. 66. 
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života skromné, svet je preň poriadkom a týmto poriad-

kom je aj ospravedlnený.1 Živelné pohromy a spoločenské 

katastrofy ním neotriasajú, lebo pre ich zmysluplnosť pos-

tačuje, že v ich živote sú prítomní bohovia, a teda aj več-

nosť v zmysle nesmrteľnosti. 

Preddejinný človek teda 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 iný, ako človek mý-

tického obdobia. Je iný tým, že „preberá za seba a za dru-

hých zodpovednosť“.3 V tejto súvislosti Patočka jasne zdô-

raznil, že prechod človeka do dejín nie je možné objasniť 

položením otázky, čo tento otras spôsobilo. To by bolo lo-

gické vysvetlenie, lenže prechod od mýtu k logu nie je po-

hybom aktívneho, činného rozumu, ale pohybom existen-

cie. Vysvetliť pohyb ľudskej existencie až do podoby 

otrasu pôvodného zmyslu je podľa Patočku možné len fe-

nomenologicky. Márne by sme sa snažili nájsť odpoveď na 

otázku otrasu, podobne ako je márne sa pýtať, čo spôso-

buje prechod človeka z detstva do dospelosti. Možnosť 

otrasu na preddejinného človeka dolieha, ale je ním od-

mietnutá: 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 zodpovednosť, 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 druhých, človek implicitne kla-

die otázku zmyslu nanovo a inak.“4 V takomto prípade sa 
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už človek neuspokojuje len viazanosťou na seba. Zodpo-

vednosť za iných sa mu stáva otázkou, stáva sa mu prob-

lémom. Dokladom toho je vznik a organizácia gréckej po-

lis. Podľa Patočku tento otras nie je nejakým vpádom do 

nezmyselnosti, do straty zmyslu, ale objavom či vpádom 

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, nenadobúda už 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, pretvára 

sa na metafyziku Platona a Demokrita, na metafyziku 

dvojakej podoby, metafyziku zhora a zdola...“,1 metafy-

ziku logu a idey 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 na 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 

                                                           
1 Tamže, s. 72. 
2 Tamže. 
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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 filozofie dať človeku vyšší a pozitívny zmysel 

presahuje do stredoveku, ktorý rozpor medzi zmyslom 

človeka a zmyslom sveta riešil v prospech Boha, v pro-

spech zbavenia praktického zmyslu ľudskej existencie. 

V tomto kontexte „miestom zmyslu a bytia je Boh vo svo-

jom vzťahu k ľudskej duši: príroda je miestom chladnej 

abstraktnej úvahy“.1 Príroda ako samostatné jestvujúcno 

prestáva byť vecou nazerania a nadobúda formálny cha-

rakter, stáva sa predmetom 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 

tomu tak nie je. Preddejinnosť nie je charakterizovaná ni-

hilizmom, nezmyselnosťou. Preddejinnosť ukazuje na ab-

solútny zmysel, aj keď skromný, na zmysel, ktorý je voči 

človeku excentrický, viazaný na mocnosti sveta. Je možné 

dostať sa dnes z osídiel nihilizmu? Na túto otázku Patočka 

                                                           
1 Tamže, s. 76. 
2 Tamže, s. 77. 
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odpovedal kladne. Je však potrebné, aby sa človek nevzťa-

hoval k večnosti a z nej odvodeného absolútneho zmyslu, 

ale aby si cit pre absolútny zmysel zachoval. Iba ten ho do-

káže oslobodiť od beznádeje nihilizmu. Lenže ako si cit 

pre absolútny zmysel zachovať – ak nemôže byť vyme-

dzený pozitívne? Ku skepse je stále možnosť skepsy. 

Skepsa k večnosti ešte umožňuje zachovanie či obnovu ab-

solútneho zmyslu – jednoducho, človek nemôže žiť v is-

tote nezmyselnosti.1 Ešte môže, má možnosť, žiť v hľadaní 

absolútneho zmyslu, ale na spôsob problematickosti sveta, 

sveta skrytosti a odkrytosti. 

Problematickosť, súdil Patočka, nie je nejakou vecou 

subjektívneho postoja, vecou subjektu, ale skôr výrazom 

toho, že problematickosť je vecná, že každá vec, každá si-

tuácia je problematická, lebo nikdy nie sú dané, že za me-

rateľnou danosťou sa skrýva tajomstvo,2 nič subjektívne, 

jas, čo všetko jasné (dané) problematizuje. Absolútny zmy-

sel je teda človeku prístupný tak, že je problematický, ne-

môže byť pozitívne vyriešený. Iba v tomto vyššom zmysle 

môže človek žiť a napĺňať svoj konečný život a viazať ho 

na zmysel celých ľudských dejín. Otvorenosť problematic-

kému bytiu, vyjadreného ontologickou diferenciou bytia 

a jestvujúcna, kladie človeku najkrajnejšiu možnosť slo-

body a zároveň zodpovednosť, už nie dedikovanú večnos-

ťou, ale zodpovednosť za zmysel človeka na tvorbe 

zmyslu ľudských dejín. Pritom tým podstatným zostáva, 

že oná zodpovednosť už nie je odvodená zo subjektu. Slo-

boda a zodpovednosť sa tak stávajú symptómami a výra-

zom dobra bytia, dávajúceho zmysel všetkému jestvujú-

cemu, vrátane bolesti a utrpenia, všetkému problematic-

kému.  

       

                                                           
1 Tamže, s. 80. 
2 Tamže, s. 81. 
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3. 3. Nietzsche, metafyzika subjektivity a nihilizmus 

 

Patočka, ako historik filozofie a ako aj fenomenologicky 

orientovaný filozof, zaradil Nietzscheho do kontextu no-

vovekej metafyziky subjektivity ako jej zavŕšiteľa, pričom 

vo svojej vyhrotenej subjektivite potvrdil svoj status – filo-

zofa nihilizmu. Nietzsche, podľa Patočku, rozlíšil nihiliz-

mus na aktívny, nezávislý od subjektu a nihilizmus, ktorý 

je výsledkom duchovnej tradície Európy. Korene druhého 

typu neidentifikoval v nástupe matematickej prírodovedy 

(ako Patočka), ale už v metafyzike Platona. „Nietzsche 

vidí nihilistický úpadok v Platonom vytýčenej dualite 

dvoch svetov a jej prevzatím do kresťanstva.“1 Nietz-

scheho hlásanie, že Boh je mŕtvy, bolo podľa Patočku dô-

vodom k radikálnemu odmietnutiu hodnôt odvodených 

z pozitívne vymedzeného absolútneho zmyslu. Úlohou 

Nietzscheho filozofie bolo preto „odstrániť »ľstivosť« 

kresťanského dvojsvetia a na strane druhej dať znovu 

hodnoty, dať znovu vôľu k životu“.2 Týmto Nietzsche, 

podľa Patočku, zrušil transcendentný, resp. apriórny po-

jem večnosti, lenže nevzdal sa pozemskej večnosti, ktorou 

je večnosť diania bez zmyslu. To bola Nietzscheho akcep-

tácia aktívneho nihilizmu, čo Patočka prijať nemohol: Nietz-

scheho myšlienka aktívneho nihilizmu je síce odvodená 

z historického hľadiska, ale je to hľadisko biologické, hľa-

disko hrubého, bezohľadného animálneho života. Naším 

pokusom, uviedol Patočka, je „celý tento spôsob pohľadov 

na jestvujúcno prekonať, dostať ho preč“.3 Aj preto Nietz-

scheho myšlienka nadčloveka nemôže predstavovať zmy-

sel, môže byť nanajvýš účelom a to veľmi pochybným. Už 

vo svojich náčrtoch k štúdii Negatívny platonizmus napísal: 

                                                           
1 PATOČKA, J.: Pokus o českou národní filosofii a jeho nezdar, s. 351. 
2 Tamže, s. 352. 
3 PATOČKA, J.: Kolem Masarykovy filosofie náboženství, s. 376. 
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„Nietzsche naznačuje, že prekonanie človeka ako doplnku 

je nutné, ale prekonáva ho skutočne?“,1 prekonáva nihiliz-

mus úplne? 

Patočka neváhal Nietzscheho koncept nihilizmu ozna-

čiť za základný motív jeho filozofie dejín,2 t. j. dejín tvrdej 

morálky. Kríza moderného človeka nespočíva v prechode 

z jedného spoločenského obdobia do druhého, v ktorých 

otázka zmyslu je riešená pozitívne, ale spočíva v niečom 

hlbšom. Nihilizmus prepukol do otvorenej podoby, lebo 

sa obnažili jeho korene: človek sa od „počiatku metafyzic-

kej interpretácie sveta a života (Platón – kresťanstvo) snaží 

svoju túžbu po hľadaní zmyslu skutočnosti premietnuť 

mimo tento svet, že »dobro«, »lásku«, jednotu, vyrovna-

nie, jednoducho všetku hodnotu položil mimo túto sku-

točnosť do »pravého sveta«, ideálneho, ktorým sa tento 

svet zbavuje hodnoty“.3 Únik do pravého sveta (zmyslu) 

mal potvrdiť, že tento druh morálky zodpovedá slabým. 

Patočka súhlasil s Nietzschem v tom, že len skutočný svet 

sa dokáže zbaviť svojich afektov, a preto Nietzscheho od-

mietnutie druhého sveta má aj ďalekosiahle dôsledky: ak 

neexistuje druhý svet, ak neexistuje svet apriórnych postu-

látov, potom zostáva len morálka silných, ale tá má podľa 

Patočku pôvod v nízkej, animálnej, inštinktívnej vôli 

chcieť. Nietzscheho krutá, bezohľadná morálka, ktorá má 

nastúpiť na trón odstránenej metafyziky a kresťanstva, 

podľa Patočku vyrástla z nížin života a „jeho vôle chcieť, 

chcieť stále viac a vyššie, ukazuje telesnosť a silu ako pô-

vod a podstatu celého sveta“.4 Táto vôľa nechce iba prežiť 

                                                           
1 PATOČKA, J.: Humanismus, positivismus, nihilismus a jejich překo-

nání. In: Patočka, J.: Péče o duši III. Sebrané spisy. Sv. 3. Praha: Oikú-

mené 2002, s. 719.  
2 PATOČKA, J.: Kolem Masarykovy filosofie náboženství, s. 409. 
3 Tamže. 
4 Tamže. 



69 

či sa prispôsobiť, ale chce prekonávať, víťaziť, vládnuť. 

V tomto Patočka označil Nietzscheho za materialistu činu 

(nie materialistu fyziky), za materialistu prežívanej teles-

nosti, vrátane inštinktov a pudov, čo má preukázať, že 

vôľa života sa pre Nietzscheho stala metafyzickým princí-

pom.1 

V priklonení sa k tomuto jedinému svetu Nietzsche na-

šiel možnosť ako sa vyrovnať s nihilizmom, ktorý hľadal 

zmysel vo večných hodnotách, a to tak, že práve dokonale 

svetský človek bude tým, kto tento typ nihilizmu dovŕši a 

aj ho prekoná. Dovŕši ho tým, že rozpozná podvod na več-

ných hodnotách, ktoré človeku poskytovali zmysel a pre-

koná ho tak, že sa stotožní s vôľou k moci, kladúcou nové 

hodnoty. Patočka za takto dokonale svetského človeka 

označil nadčloveka, ktorý si namiesto večných ideálov 

určí úlohu „ovládnutia zeme, podrobenia planéty, vôle 

k vôli. Tento cieľ však nebude uskutočnený mierovou ces-

tou. Čo Nietzsche hlása, je história dvoch budúcich sto-

ročí“.2 Je zrejmé, že Patočka videl Nietzscheho projekt 

nadčloveka ako nový politický program ľudstva, ako cieľ, 

ktorý je možné uskutočniť – v podobe ideologických vojen 

– v „podstate medzi »poslednými ľuďmi«, ktorí uznávajú 

len drobné relatívne ciele... a medzi »novým typom« člo-

veka, podrobujúceho sa poriadku vôle...“3 Tento program 

je utopický – vzhľadom na Nietzscheho nerozlišovanie 

medzi zmyslom a účelom – ale politicky aj krajne nebez-

pečný a pomocou neho tento nový typ človeka nebude vá-

hať využiť všetky sily a možnosti k tvoreniu, ale čo je 

hrozné, aj k ničeniu. Tak by, podčiarkol Patočka, zavládla 

svetom beštiálne tvrdá animalita.4 

                                                           
1 Tamže. 
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4 Tamže. 
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Pre Patočku bolo signifikantným, že takto poňatej vôle 

k moci podriadil aj myšlienku večného návratu toho istého: 

večne sa navracia vôľa k moci, vôľa chce seba samu. Aké 

by to malo dôsledky? Ak škrtneme doterajšie mravné hod-

noty, nezostane nič len pôžitok z vládnutia. Toto by mal 

byť dôvod zmyslu človeka? Patočka síce Nietzscheho 

myšlienku večného návratu toho istého poňal ako mecha-

nistickú metafyziku, ale považoval ju za niečo hlbšie od 

vedotechniky, hoci zvonku sú oba tým istým, ale zvnútra sa 

predsalen ukazuje, že večný návrat predstavuje metafy-

ziku vôle k moci.1 Dôkazom tohto Patočkovho presvedče-

nia malo byť to, že Nietzsche sa usiloval večný návrat toho 

istého dokázať z technického vesmíru,2 zvonku, z objek-

tívno-matema-ticky poňatého univerza ako kombinačnej 

hry, ktorá slobodu vylučuje. Preto takýto dôkaz večného 

návratu nemôže byť nielen vierohodným a zavádzajúcim, 

ale (v tomto prípade) už ani zlučiteľným s vôľou k moci. 

„Vôľa je otvorené správanie, objektívny periodický proces 

je obyčajný výskyt“,3 niečo epifenomenálne. Nietzscheho 

vyhrotená subjektivita musela, podľa Patočku, dospieť až 

k fyzikalizmu, aby sa z neho stala metafyzika svetskosti. 

Večné opakovanie toho istého, bez slobody, nie je možné. 

Všetko by sa mohlo, v kombinatorike hry, opakovať, ale 

nemôže sa to opakovať individuálne.4 Buď sa všetko opa-

kuje, vrátane nášho života, bez slobody človeka, potom je 

to život, ktorý (opakovane) žijeme v zásade len raz, alebo 

nie je všetko opakovaním a individualita sa opakovať ne-

musí. Nietzscheho metafyzika pozemskosti vedie napo-

kon večné opakovanie toho istého do katastrofy úplne ne-

zmyselného, večne periodického procesu. „Problém 

                                                           
1 Tamže. 
2 Tamže. 
3 Tamže, s. 411. 
4 Tamže, s. 412. 
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zmyslu je rozhodnutý tak, že vládne úplný nedostatok 

akéhokoľvek zmyslu.“1 

Je nepochybné, že Nietzsche v mnohom riskoval, a 

najmä v tom, že myšlienku večného návratu toho istého 

chcel aj dokázať, resp. odvodiť z empirického vedenia. 

Tejto Nietzscheho nedôslednosti uverili mnohí, vrátane Pa-

točku, a preto v onej myšlienke videli iba nevydarený po-

kus nahradiť platonskú či kresťanskú večnosť večnosťou 

pozemskou. Nietzsche problém večnosti dostatočne neod-

stránil a práve z tohto dôvodu hľadal, v podobe nadčlo-

veka, pozemské božstvo, ktoré spoluurčuje celok sveta na 

večné veky. 

K čomu potom, kladie si Patočka otázku, je potrebná 

Nietzscheho polemika s metafyzikou transcendentnej več-

nosti? K čomu to vedie, ak večný návrat toho istého je bez 

zmyslu? Nepotvrdzuje iba to, že popiera samotnú otázku 

zmyslu?2 Keďže dôkaz večného návratu toho istého ne-

platí (večný návrat nemá zmysel), potom, podľa Patočku, 

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-

noval viac pozornosti – na úkor jej fenomenologického 

skúmania, ako istého spôsobu uchopenia sveta a postave-

nia človeka v ňom – z možných jej dôsledkov ako subjek-

tívnej idey, t. j. z historicko-filozofického kontextu otázky 

zmyslu od Kanta po jeho súčasnosť. Hrôzy tejto Nietz-

scheho myšlienky videl, pravdepodobne aj pod vplyvom 

Arendtovej, v jej politických, vonkajších súvislostiach. 
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Patočka pripustil, že Nietzscheho výzva k pozemskosti 

človeka, aj keď nie dostatočne zbaveného otázky večnosti, 

nie je len nejakým faktom, že má poslúžiť ako záväzok, 

pred ktorým nie je možné zatvárať oči, ale je skôr výkonom, 

„s ktorým je paradoxne spojený hlbší zmysel“,1 lenže 

Nietzsche onen hlbší zmysel zamenil s účelom, zatvoril 

pred ním oči, a to podľa Patočku zostalo možno Nietz-

scheho veľkým tajomstvom.2 

Z historicko-filozofického hľadiska aj Nietzscheho 

myšlienka nadčloveka vyjadruje pozitívne vymedzený, 

uskutočnený účel. 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, 

celého tela, všetkého, čo nadčloveka zvýhodňuje v kaž-

dom okamihu. Nadčlovek nemôže byť ničím iným ako no-

vou spravodlivosťou bez svedomia. Pritom Patočka akcep-

toval, že Nietzscheho absolútny, telesný subjekt, vyjad-

rený vôľou k moci je otvorený k druhým a veciam,4 

lenže každé otvorené správanie už predpokladá diferen-

ciu medzi bytím a jestvujúcim, ku ktorej sa Nietzsche ne-

prepracoval. Patočka v tomto potvrdil 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“.5 Patočka teda Nietzscheho filo-

zofiu zmyslu obnažuje ako koncept výslovne antropo-

morfne teleologický, v ktorom nie je ani náznak dištancie od 

                                                           
1 Tamže, s. 413. 
2 Tamže. 
3 Tamže, s. 418. 
4 Tamže. 
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každého antropomorfizmu diania, reprezentovaného vô-

ľou k moci. Patočka v tomto jasne zdôraznil, že zmysel je 

ontologickou kategóriou, v ktorej ľudské hodnoty, nejaký 

úmysel či účel, zakomponované nie sú. Slovom, Nietzsche 

sa ku konečnosti človeka dopracoval, ale na úkor zvecne-

nia zmyslu. 

 

3. 4. Večný návrat toho istého a problém človeka 

 

Ukazuje sa, že Patočka základné Nietzscheho myšlienky 

analyzoval viac z historicko-filozofického, ako dôsledne 

fenomenologického hľadiska. Domnievame sa, že ak by 

Nietzscheho priepastnú myšlienku večného návratu toho is-

tého skúmal dôsledne fenomenologicky, možno by v nej 

objavil aj iný (nielen politicko-morálny) rozmer. Ten 

Nietzsche formuloval, mimo iného, aj v návrate človeka 

od absolútneho zmyslu k zmyslu situačnému. Nietzsche si 

v podobenstve (v hádanke) o najosamelejšom človeku, 

ktorý odhryzol hlavu hada, lebo mu vliezol do hltana, po-

ložil otázku: „Kto je ten človek, ktorému takto vlezie do 

hltana všetko najťažšie a najčernejšie?“1 a zodpovedal si ju 

takto: Nebol to už človek, ale nadčlovek, osvietený a sme-

júci sa všetkému ľudskému.2 Prirodzene, toto podobenstvo 

je možné interpretovať rôzne, ale ak zoberieme do úvahy, 

že je to podobenstvo súvisiace s priepastnou myšlienkou 

večného návratu, je zrejmé, že pre človeka konečnosti tým 

najčernejším a najťažším je otázka horizontu diania bez 

zmyslu, absencia zmyslu vôbec.  

Čo sa však stane s človekom, ak kruhu času bez 

zmyslu, dianiu aktívneho nihilizmu, odhryzne hlavu? Čo 

sa stane s človekom, ak si vytvorí dištanciu od nezmysel-

                                                           
1 NIETZSCHE, F.: Tak vravel Zarathustra, s. 113.  
2 Tamže. 
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nosti večného diania, no nie jeho negáciu, ako to urobil Pa-

točka? Aký svet sa mu náhle odkryje? Nebude to už svet 

prvých či posledných príčin, svet absolútneho zmyslu. 

Nietzsche v tomto obrate položil dôraz na svet (na prob-

lém) večne navracajúceho sa okamihu. V horizonte opako-

vania okamihu človek dokáže vystúpiť z trajektórie neu-

chopiteľného diania bez zmyslu, a nielen to. Upriamenie 

pozornosti na okamih umožňuje vidieť v ňom raz mož-

nosť nezmyslu (okamih osebe zmysel nemá) a raz mož-

nosť zmyslu (v toku času zmysel mať môže). Obe podoby 

toho istého fenoménu sa tak ukazujú ako dva premenlivé 

horizonty každej konkrétnej situácie, v ktorej do popredia 

vystupuje raz jeden (druhý ustupuje do úzadia), raz 

druhý. Slovom, každá konkrétna situácia má pre človeka 

buď podobu zmyslu, alebo podobu nezmyslu, vzhľadom 

na to, či zmysel v danej situácii chýba, niet ho, a preto ho 

človek hľadá a kladie si otázku zmyslu, alebo v nej zmysel 

nachádza a otázku zmyslu si nekladie, nemá popud a po-

trebu k nej. Zmysel je vecou daru (keď sa nám darí), alebo 

musí byť tvorivým spôsobom – voči nezmyslu – vybojo-

vaný. Zmysel bez skrytej prítomnosti nezmyslu, bez 

svojho dvojakého a dvojznačného významu nie je možný. 

Nietzsche teda, podobne ako Patočka, chápe otázku 

zmyslu v jej problematickom charaktere, no neviaže ju na 

podobu absolútneho zmyslu. 

Nietzsche naozaj riskoval, ak chcel večný návrat toho is-

tého dokázať logicky, z konečnej kombinatoriky v nekoneč-

nom čase. Patočka v kritike a neudržateľnosti Nietzscheho 

myšlienky – vedľa akcentu večného návratu toho istého 

odvodeného z konečnej kombinatoriky,1 z využitia všet-

kých možností – ide ďalej. Ak si (podľa Patočku) Nietz-

                                                           
1 PATOČKA, J.: Kolem Masarykovy filosofie nábeženství, s. 411. 
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scheho pojem večnosti (ako pozemskej večnosti) má za-

chovať svoje opodstatnenie, nemohol byť ničím iným než 

večnosťou dionýzovského božstva. Nietzsche dal pred vôľou 

k moci (v horizonte bez zmyslu) prednosť božstvu, ale to 

viedlo, podľa Patočku, k úplnej katastrofe nezmyselného, več-

ného periodického procesu1 jednej a jedinej periódy, v ktorej 

sú všetky ostatné nerozpoznateľné, identické, kde sa 

každá individualita opakuje. Slovom, Patočka nemohol 

akceptovať, že tak ako vôľa k moci, ako aj večný návrat 

toho istého (nie sú identické a ani protikladné), sú vzá-

jomne podmienené a žiadna z nich nemá absolútnu plat-

nosť. Aby to mohol uznať, musel by sa vzdať vlastného 

postoja, spočívajúceho v úsilí previesť každú dvojakosť 

(pozície a opozície) do jedného, zjednocujúceho hori-

zontu, totiž do horizontu sveta v jeho absolútnom, aj keď 

v problematickom zmysle, nezaloženom na účele. V tomto 

kontexte a postoji – nielen historicko-filozofickom – je po-

trebné vidieť aj zdroj Patočkovho úsilia o potrebu kritiky 

Nietzscheho častého zamieňania zmyslu a účelu, resp. 

cieľa. 

Patočka filozofický koncept celku sveta ako absolút-

neho zmyslu založil na ontológii času, na zjavnosti, teda 

na fenoméne, ktorý predstavuje štruktúru bytia sveta (nie 

je jestvujúcnom), ale zároveň jestvujúcnom je – v jeho zjav-

nosti. Niektorí znalci Patočku, jeho dediči a pokračovate-

lia vidia dnes (v novej situácii), v jeho filozofickom úsilí 

uchopiť problém zjavnosti dôsledne fenomenologicky, 

istú jednostrannosť – a to nielen v závislosti jestvujúcna na 

bytí. Ako poukázal P. Kouba, Patočkov prístup k zjavnosti 

už predpokladá komu sa zjavuje2 a aj keď sa ontologickú 

relevanciu zjavnosti pokúšal situovať do asubjektívnej 

                                                           
1 Tamže, s. 412. 
2 KOUBA, P.: Smysl konečnosti, s. 153. 
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štruktúry zjavovania vôbec, nemohol byť vo svojom pro-

jekte celkom úspešný, lebo práve ním, paradoxne, feno-

menológiu opustil. Presnejšie: Patočka základnú myš-

lienku fenomenológie, totiž že bytie je zjavovanie, neopus-

til, ale usiloval sa ju preukázať na tom, ako sa bytie zjavuje 

človeku, „ale potom nie je jasné, ako má mať skutočnú on-

tologickú relevanciu“.1 Patočka problematickosť zmyslu 

teda neodvodil z celku sveta, aj keď predpokladal, že zjavo-

vanie vzťahované k človeku má ontologickú platnosť 

celku sveta. 

Ak chceme na pôde fenomenológie dôsledne zotrvať, 

potom problematickosť zmyslu (bytia) môže byť tematizo-

vaná iba na pôde fenoménu. No to, čo z fenoménu robí fe-

nomén, nemôže predpokladať existenciu subjektu a jeho 

presah do asubjektivity, „ale to, že je súčasťou jedného cel-

kového kontextu (napríklad priestorového) a zároveň pri-

náleží inému významovému kontextu, v daný moment 

»skrytému«“.2 Zjavovanie je teda zmyslom toho, čo sa 

ukazuje, ale aj jeho odkázanosť na to, čo sa v tej istej situá-

cii neukazuje, ale čo môže nadobudnúť v inej situácii zmy-

sel. Stanovisko, prezentované Koubom, naznačuje, že 

dnes je fenomenológia už kdesi inde – aj keď sa svojej zá-

kladnej myšlienky nevzdáva –, totiž v situácii nielen 

Nietzscheho filozofické myšlienky akceptovať, ale pre-

viesť ich priamo na pôdu fenomenológie. 

Tým, že Kouba Nietszcheho spôsob myslenia neod-

mietol, našiel v ňom to, čo sa pre fenomenológiu ukázalo 

plodné, totiž rozpor v samotnom dianí, ktorý zakladá aj 

rozpor zmyslu a nezmyslu v každom okamihu, problema-

tickosť zmyslu (už nie absolútneho) v každej konkrétnej 

situácii. Kouba myšlienku večného návratu a nadčloveka 

previedol na fenomenologickú pôdu cez fenomenologickú 

                                                           
1 Tamže. 
2 Tamže, s. 161. 
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štruktúru času prítomnosti, ktorá umožňuje, že na celok 

času prítomnosti môžeme nazerať dvojakým spôsobom – 

raz vo význame celého času, v kontexte okamihu, ktorý vle-

čie za sebou celú minulosť a celú budúcnosť, ba aj seba1 

a raz vo význame okamihu, ktorý je rozdielom medzi mi-

nulosťou a budúcnosťou. „Obe perspektívy od seba samo-

zrejme v skutočnosti nie je možné oddeliť, každá z nich sa 

v podriadenej podobe vždy nutne spolupodieľa na 

»zmysle« tej druhej.“2 Posun dominancie jednej mení per-

spektívu, a teda aj situačný zmysel; to, čo je zmyslom 

v jednej perspektíve, je v druhej bez zmyslu, pričom platí 

aj opak, absencia zmyslu zakladá tvorivú silu a zdroj k 

prevedeniu situácie, ktorá by zmysel mala. 

Rozpor v čase – ako zdroj diania – predstavuje fenome-

nológiu dvojznačnosti konkrétneho, konečného zmyslu 

v jeho odkázanosti na prítomnosť toho, čím sa vymedzuje 

v danej situácii, čo je skryté a bez zmyslu. To už nie je roz-

por absolútneho zmyslu bytia v jeho negatívnom vyme-

dzení a otvorenie sa pre takúto jednotiacu perspektívu, 

naopak, obrat k fenomenológii konečného zmyslu umož-

ňuje pochopiť otázku zjavnosti aj inak ako ju chápal Pa-

točka. Problematickosť bytia v podaní Nietzscheho (zba-

veného horizontu absolútneho zmyslu) vykazuje podobu 

bytia raz ako bytia jestvujúcna (odkrytosť zmyslu) a raz 

podobu jestvujúcna bez bytia (odkrytosť nezmyselnosti 

jestvujúcna). „Nietzsche teda nehľadá »nevyhnutnú jed-

notu«, racionalitu, ktorá by mala byť nespochybniteľná, 

ani »náhodnú jednotu«, ktorá by musela byť nezaujímavá, 

ale »nevyhnutnú ne-jednotu«: postupuje svojimi pojmami 

                                                           
1 NIETZSCHE, F.: Tak vravel Zarathustra, s. 112. 
2 KOUBA, P.: Nietzsche. Filosofická interpretace. Praha: Český spisovatel 

1995, s. 69. 
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až k miestu, kde sa ich význam láme a mení (kurz. aut.), 

bez toho aby sa tento zlom snažil zakryť a preklenúť.“1 

Ak sa usilujeme o uchopenie Patočkovho odkazu, v na-

šom prípade jeho chápanie zmyslu v konfrontácii s Nietz-

schem, musíme v jeho odkaze hľadať spôsob odkrytia nie 

toho, čo vo svojom diele napísal, ale ako nás to, čo napísal 

vťahuje do jeho filozofického diela, to, ako sa stávame jeho 

súčasťou, čo je možné iba v produktívnej podobe, v objavo-

vaní nových významov toho, čo napísal. A myslím si, že 

to preukázal, mimo iných Patočkových žiakov a nasledov-

níkov (Chvatík,2 Blecha3 a i.), ale najmä Kouba vo svojom 

fenomenologickom uchopení Nietzscheho filozofie. 

 

                                                           
1 KOUBA, P.: Smysl konečnosti, s. 54.  
2 CHVATÍK, I.: Kacířství Jana Patočky v úvahách o krizy Evropy. In: Ref-

lexe 19, 1996, s. 1–12.  
3 BLECHA, I.: Nietzsche in der Tschechischen Phänomenologie. Patočka 

und die Frage nach dem Sinn. In: Studia phænomenologica VII, 2007, s. 

493–520. 
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