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1. Problém pasivní agresivity
Pasivně agresivní chování, v jeho nejsilnějších projevech, můžeme charakterizovat jako
chronické opozičnictví, které se však vyhýbá přímé konfrontaci, přičemž prostředkem
prosazování vlastních potřeb tu je často manipulace. Diagnosticko-statistický manuál
duševních poruch DSM-IV dokonce hovoří o pasivně agresivní poruše osobnosti, kterou
popisuje jako „model chování charakteristický všudypřítomným negativním postojem a
pasivním odporem k požadavkům adekvátních forem chování ve společenských a profesních
situacích.“1 Kvůli kontroverzím však tato diagnóza nikdy nezískala všeobecné mezinárodní
uznání. Samotný pojem „pasivní agrese“ má velmi zajímavou historii.2 Poprvé se totiž
objevuje na konci druhé světové války v prostředí americké armády jako popis obstrukčního
přístupu vojáků ke svým povinnostem vyznačující se trucovitou prokrastinací, resentimentem,
záměrnou neefektivitou a tvrdohlavým odporem, jenž je sice agresivně prosazován, ovšem
formami ryze pasivními. Samotný pojem tedy vznikl ve vojenském prostředí, a ještě ke všemu
za války. Nabízí se zde otázka, do jaké míry lze uplatnit jistě velmi tendenční militaristický
pohled také na civilisty, a to ještě formou úředně stanovené diagnózy? Přesto se v roce 1952
objevuje pasivní agresivita v prvním vydání DSM již jako oficiální diagnóza. V polovině
šedesátých let je to již běžný termín používaný v odborných kruzích amerických psychiatrů a
psychologů. V současné době však probíhá diskuze o validitě této diagnózy. Objevují se
diskuze ohledně praktických problémů v rozlišování mezi normálním a patologickým
chováním v případě této diagnózy. Autoři empirických výzkumů poskytují pocity
(nepochopení a zneuznání), zkušenosti (závist a resentiment) a nářky participantů (smolné
životní osudy), které spíše než tvrdá data svědčící o symptomech choroby připomínají obecně
lidské životní zkušenosti.3
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Proto tedy se domníváme, že nemáme ani tak do činění s psychickou poruchou, jako
spíše s určitým stylem jednání, jež lze charakterizovat jako vyhýbání se konfliktům, potažmo
řešení obtížných situací a odmítání vlastní odpovědnosti, a tak tomuto specifickému chování
původní vojenský termín sluší za podmínky, že je odpárána úřední nášivka „diagnóza“.
Demonstrujme si typický slovník pasivně agresivního vyjadřování:


„Můžeš si za to sám, měl jsi mi to říct dřív.“ (Přehazování odpovědnosti).



„Chtěl jsem jenom pomoci.“ (Ach, jaký jsem dobrák, vy nevděčníci.)



„Měl jsi mi to připomenout, mám důležitější věci na práci, než...“ (Zapomněl jsem, a
je to tvoje chyba!)



„To si srovnej se svým svědomím.“ (Morálně jsi nějak selhal. Neřeknu ti jak, zpytuj
své svědomí.)



A jedna delší ukázka, která vážně stojí zato: „Co se totiž mne týče, jestliže ve způsobu
svého života nejednám v něčem správně, dobře věz, že to nechybuji úmyslně, nýbrž pro
svou nevědomost; ty tedy, jako jsi začal mě napomínat, nepřestávej, nýbrž náležitě mi
ukaž, co je to, čím se mám zabývat, a jakým způsobem bych se k tomu dostal, a jestliže
mě zastihneš, že jsem nyní sice projevil s tebou souhlas, ale později, že nedělám totéž,
v čem jsem s tebou souhlasil, pokládej mě docela za slabocha a nikdy už potom mne
nenapomínej, člověka, který za nic nestojí.“4 („Já chudáček nedokonalý člověk se
zříkám odpovědnosti, protože vůči ideální pravdě jsem nedokonalý. Ty si mě,
darebáku, klidně pokládej za slabocha, stejně jsem i ve své omylnosti prostě lepší.“)
Ne diagnóza, ale pojem popisující přístup k životu! Existují jen mé potřeby a má

pravda, a vy ostatní se podle toho zařiďte. Svět a druzí jsou špatní, pokud mi nejdou na ruku.
Zkrátka negativismus, nepřijímání jiných možností, nepřijímání jinakosti jako takové, a
dokonce nepřijímání sebe sama, protože od sebe sama se velmi snadno utíká právě
nepřijímáním vlastní odpovědnosti. Tvrdé až bezohledné prosazování vlastních představ
ovšem s tím, že narativem tu je přece vlastní slabost, jež stojí zcela osamocena proti nevděku
celého světa, jenž si natruc „dělá, co chce“. A takový svět, ve kterém není možné z pozice
vlastní slabosti prosadit to „svoje“, zasluhuje patřičné odsouzení, ba přímo mstu!
Gottwaldová definuje pasivní agresi takto: „Pasivní agrese je agrese přenášená na
druhé skrytou formou, není na první pohled čitelná a tak je těžké ji rozpoznat. Pasivně
4
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agresivní jedinec se chová tak, aby svým jednáním druhého naštval, vyprovokoval a zároveň v
něm vzbudil lítost nebo stud za jeho přehnanou reakci nebo neudržení emocí na uzdě.“5
Pasivní agresor nejedná přímo. Neproměňuje svá vnitřní hnutí v čin. Spíše donutí jednat ty
druhé, než by sám přišel se svou troškou do mlýna. Třebaže je slabý, často ovládá silné tím,
že zaútočí na jejich svědomí, čímž je potrestá, pomstí se jim za jejich sílu. Ve světě běžných
představ bychom očekávali, že silní se vůči slabým vždy prosadí. Nelze si však slabost také
představit jako nastraženou past v podobě bezedné bažiny špatného svědomí, ve které se
síla, při svém přemáhání slabosti, spolehlivě utopí? A pokud se síla v této morální bažině
utopí, byla-li vůbec kdy silou? Co je síla, co je slabost a jaký je mezi nimi vztah? Jak najít
svou vlastní výchozí pozici k jednání v interakci slabosti a síly?
Předcházející otázky jsou výchozím bodem našeho zkoumání. Odpovědi na ně budeme
hledat v díle Friedricha Nietzscheho. Proč právě Nietzsche? Slabost ve formě resentimentu,
tedy nevraživé vzpomínky na utrpěná příkoří či zatrpklost z utrpěné křivdy zapříčiňující
převrácení hodnot, je jedním z jeho klíčových témat. Zároveň chceme prokázat, že pasivní
agresivita je projev resentimentu, a proto se hodí jako analytický nástroj pro zkoumání vztahu
slabosti a síly. Tedy nástroj k vystopování slabosti, poněvadž, jak uvidíme později, slabost je
nám vždy přístupnější než síla. Navíc, sám Nietzsche podle nás o pasivní agresivitě píše,
ačkoliv ji pochopitelně přímo nemůže uvádět, jelikož termín vznikl téměř půl století od jeho
smrti. Jako jeden z mnoha příkladů tematizace pasivní agresivity můžeme uvést aforismus „O
mouchách na trhu“, jenž je součástí jeho nejvýznamnějšího díla Zarathustra. Podobenství
světa rozděleného na ústraní pro přemýšlení a společenské dění, tedy trh. Zatímco tiché
ústraní poskytuje přístřeší pro vynálezce hodnot, trh je místo hřmotu velkých herců a
otravných jedovatých much. „Kolem vynálezců nových hodnot točí se svět: neviditelně se točí.
Ale kolem herců točí se lid i sláva: toť již světa běh.“6 Zarathustra radí vynálezcům nových
hodnot, aby prchli do ústraní před otravným bodáním jedovatých much. Právě jedovaté
mouchy naplňují definici pasivní agresivity, jelikož:


Jedovatost je atributem malých a žalostných.



Ačkoliv bodají ve vší nevinnosti, touží po krvi.



V žití svých malých životů si připadají nevinní, avšak obviňují životy
velkých.

5
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Interakce s velkými v nich vyvolává špatné svědomí, které proměňují v jed,
kterým tyto velké přiotráví.

Můžeme také argumentovat klíčovým vlivem Nietzschova díla na vývoj filosofie 20.
století. A pokud si přeslabikujeme módní výraz „postpravdivá doba“, jistě si povšimneme, že
Nietzschův odkaz se ani ve druhé dekádě 21. století ještě zdaleka nevyčerpal, vždyť při četbě
jeho spisku „O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním“, najdeme mnoho inspirace pro
přemýšlení o tomto fenoménu. Výčet zásluh a s nimi spojená vděčnost však nebývají zrovna
zdrojem vášnivé inspirace, která se nepředává jako metál od prezidenta, ale spíše putuje od
srdce k srdci. Nietzsche nás inspiruje svou neuvěřitelnou poctivostí, ze které pramení
pozoruhodně hluboké sebepoznání. Proto Nietzsche!

2. Síla a slabost u Sókrata
Žádná slabost v lidském chování není natolik slabá, aby se v kaleidoskopu všech lidských
perspektiv neodrážela, tedy alespoň z některých úhlů, jako síla. Vnímáme-li nějaké chování
určitého člověka jako projevení vnitřní síly, vždy si můžeme být jisti, že někdo jiný bude
vnímat toto chování jako pošetilost či naivitu. Opačně, i ta, v našich očích, největší slabost,
může být ostatními vnímána třeba jako společenská obratnost. Kdo je tedy silný a kdo slabý?
Lze to vůbec rozhodnout?
Historie západní filosofie má svůj počátek v osobě Sókrata, kterého známe v podání
Platónově. Zde byly položeny základy směřování západního myšlení na více než 2000 let.
Proto se nám zdá nanejvýš vhodné zahájit náš průzkum právě u názoru Sókrata na lidskou
slabost a sílu. Další důvod spočívá v samotném Nietzschově díle. Právě on se totiž vůči
sókratovské tradici vymezil zcela zásadním způsobem, když rozbil svým pověstným kladivem
dosavadní mantinely západního filosofického myšlení. Prozkoumat téma slabosti a síly
optikou pasivní agresivity tak, jak procházelo celými dějinami západní filosofie, by si
vyžádalo jiný formát práce. Proto se tedy spokojme zkratkou ve formě porovnání Platónových
počátků s jejich přehodnocením v díle Friedricha Nietzscheho.
Platón zkoumá problém slabosti a síly ve svém dialogu Gorgias. Sókratés zde
přesvědčuje sofistu Kallikla, že činit bezpráví je horší, než je snášet. Kalliklés oponuje, že tak
4

je tomu pouze v případě, díváme-li se na problém z pohledu lidských zákonů. A zákony podle
něj vytvářejí „lidé slabí a množství“7, aby „zastrašujíce silnější lidi a schopné míti více, říkají
– právě aby neměli více než oni sami – že míti více je ošklivé a nespravedlivé, a právě v tom
že záleží bezpráví, ve snáze míti více než ostatní.“8 Množství lidí skládající se převážně z těch
slabších tedy omezuje ty silné umělým rovnostářstvím zákonů. Podle Kallikla však sama
příroda dokazuje, že je spravedlivé, když silnější či schopnější má více než slabší. Je také
přesvědčen, že není možné přírodu donekonečna takto uměle omezovat. Podle něj se
opravdová síla nakonec vždy prosadí.
Sókratés používaje své dialektiky snaží se přesvědčit svého oponenta Kallikla o kráse
uměřeného, tedy lidskými zákony omezeného, chování, které jest jediné dobré a spravedlivé.
Sókratés pomocí otázek a vysvětlování se obecně ve svých dialozích snaží přivést svého
oponenta k poznání, přičemž otázky jsou často kladeny formou předpokladu (není-liž pravda,
že platí...?). Oponent či žák na ně odpovídá buď tím, že daný předpoklad potvrdí, tedy
pochopením z něj učiní závěr směřující k poznání, anebo nepochopením, což si vyžádá další
Sókratovo bližší vysvětlení. Ačkoliv by to měl být dialog, spíše to často připomíná
manipulativní strategii, kdy hovořící směruje mysl svého oponenta k potvrzení své vlastní
teorie. A ta, jak známo, spočívá v hodnocení bytnosti věcí odkazem k jejich pravzorům v
inteligibilním světě idejí. Za ideu Platón považuje jakýsi univerzální pravzor věcí, který je v
naší mysli a vnímáme jej pouze rozumem, zatímco běžné věci jsou vnímány pouze našimi
smysly. Každé lidské jednání by tedy mělo býti co nejvíce účastno ideje dobra, jelikož Dobro
jako nejvyšší idea ozařuje pravdou jevy a předměty, čímž jim dává bytí a jsoucnost. Zároveň
také platí, čím více pravdy, tím více jasnosti, tedy možnosti poznání těchto jevů a předmětů. 9
Lidské jednání by také měla zdobit uměřenost, což znamená být mocen sám sebe, ovládat své
žádosti. Uměřenost samozřejmě také vychází z rozumového poznání Dobra. Síla člověka by
tedy dle Platóna měla spočívat v jednání založeném na rozumu, který je v co největší míře
osvětlován pravdou, jež vyzařuje z ideje Dobra, a proto, vědom si nutnosti uměřenosti, je
poslušen lidských zákonů.
Uvědomělou uměřenost, jež je poslušna zákonů, si však Kalliklés příliš necení. Podle
něj jen ten, kdo je hoden přízviska silný, dává volnost svým sklonům a vášním, zároveň je s to
jim svou statečností a moudrostí sloužit. Naopak ti, kteří nejsou schopni dostát svých
7
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vnitřních tužeb pro nedostatek sil, vychvalují uměřenost a spravedlnost. Zkrátka: „blahobyt,
nezkrocenost a svoboda, jestliže má podporu, je dobrost a štěstí, kdežto to ostatní, tyhle
příkrasy, ty dohody lidí proti přírodě, to je žvást a za nic nestojí.“10 Kalliklés mluví zpříma,
občas je otevřeně agresivní. Kritizuje Sókrata, ale vždy jen za nějaké pozorovatelné chování,
v tomto případě chování Sókrata při jeho působení v politice. Ke konci dialogu jsa zahnán do
rohu Sókratovou dialektikou, už jen otráveně a trpně snáší Sókratovo poučování a vykonávání
dobra na své osobě.
Sókratés reaguje tím, že interpretuje názor svého protivníka jako identitu dobra a slasti.
Snaží se Kallikla přemluvit k uspořádanému životu v harmonii a bez tužeb, jelikož jedině
život uspořádaný, spokojený s tím, co má, je i šťastný. Co však je nám tvůrčím po
spokojeném životě! Kdo by chtěl tvorbu bez bolesti? Nedokáže pochopit, nebo snad přijmout,
nebo snad nechce slyšet hledisko svého protivníka? Odvrací se od konkrétní situace „tady a
teď“, neustále odkazuje ke svém vlastnímu vynálezu světa idejí, aby tímto svým vynálezem,
který je nedokazatelný, soudil Kallikla. Během hovoru často operuje s falešnou skromností,
tedy umenšuje svou osobu, aby ji tím však zase jen povýšil, viz výrok uvedený v úvodu.
Nemluvě o dalších podpásovkách, jako je například propírání soukromého života svého
protivníka, ironie a odbíhání od tématu. Zkrátka tento způsob komunikace přivádí jednoho k
zuřivosti. Ačkoliv by se mohlo zdát, že Sókratés vyučuje, ve skutečnosti prosazuje svou
pravdu. Kdo tuto pravdu nepřijme, není ctnostný, mravný, rozumný, ale v prvé řadě to není
dobrý člověk. Jako by neexistovala jinakost, proměnlivost dění, hra náhody. Vše musí být
podřízeno vládě rozumu posvěceného zcela umělými ideály, dokonce samotný život. Sókratés
je natolik obdivuhodně věrný svým ideálům, že za ně nakonec i zemře, jak víme ze slavného
dialogu Faidón. Takovému hrdinství se snad ani nelze ubránit. Svou obětí jistě přesvědčil
mnoho svých následovníků. Sókrates svou slabostí chystá všem silným, chtivým života past a
jasně vítězí! Ale za jakou cenu? Uzamkl člověka do jistého, jasného a přehledného světa, aby
mu tím však ukradl život bohatý nekonečným počtem perspektiv. Naučil ho maskovat svá
vnitřní hnutí dialektickými konstrukcemi. Odvedl jeho pohled od konkrétní situace „tady a
teď“, aby jej nasměroval k věčnosti a univerzální pravdě. V Sókratově postoji vnímáme
negativitu k životu, protože život je přece podle něj nedokonalý odraz světa idejí, vzdávání se
vlastní odpovědnosti, jelikož není možno dostát ideálům metafyzického světa a přenášení
vlastní agrese na druhé pomocí komunikační zdatnosti. Také si nelze nepovšimnout Sókratovy
snahy dosáhnout morálního vítězství za každou cenu. I za cenu přenesení viny za svou
10 Platón, Gorgias, I, 492c
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„dobrovolnou“ smrt na své vlastní soudce. Útok na svědomí Athéňanů, toť Sókratova pomsta
svým spoluobčanům, kteří se neřídili dle harmonie jeho metafyzického světa. Tvrdíme tedy,
že Sókratés vykazuje známky pasivně agresivního chování, alespoň co se dialogu Gorgias
týče.
Pro Kallikla je život bez potřeb, život v harmonii, ve stavu dokonalé fyzické a mentální
pohody, zkrátka život dle nároků metafyzického světa idejí, vhodný leda tak pro „kameny a
mrtvoly.“11 Navíc mu nejde o téma slasti, které mu Sókratés neustále předhazuje. Dle K.
Urstada má na mysli něco základnějšího.12 Myslet sílu člověka jako krajní sebevyjádření,
které je však zároveň neustálým procesem či dynamickým cílem. Jelikož pro toho, kdo je již
naplněn, zbývá jen „žít jako kámen, po tom naplnění, a necítit už ani radost ani strázně. Avšak
v tom záleží příjemné žití, v tom, když co nejvíce přitéká.“13 Nejde tu o jedno definitivní
naplnění, ale spíše o neustálé naplňování. Pro Kallikla tedy spíše platí rovnice: neustálé
vyjadřování síly rovná se štěstí. Zkušenost štěstí pro něj není pouhá komplementarita bolestslast, touha - naplnění. Pokládá spíše samotnou bolest a nepohodlí za součást šťastného, a
možná by byl vhodnější výraz naplněného, života. Tedy prožitek bolesti a nepohodlí má cenu
sám o sobě, nejen v komplementárním spojení se svým protikladem. Protože i když trpíme,
strádáme, prohráváme, přemáháme bolest, pořád jde o stejně naplněný život, jako když
vítězíme, zažíváme radost či slast. Naplněný život se totiž bez porcí utrpení a strádání
rozhodně neobejde. Kdo chce vítězit, radovat se a těšit se z plodů své tvorby, musí přijmout
životní strasti. A nejen tak, že jde o nepříjemně nutný doplněk naplnění, nýbrž jako svébytnou
realitu, která je hodna plného ocenění a prožívání. Se stejnou vášní psát básně radostné, jakož
i tragické. Ačkoliv v žádném Nietzschově díle nenajdeme zmínku o Kalliklovi, Urstad se
domnívá, že jím byl inspirován. Dle Nietzscheho totiž nelze oddělit slast od bolesti, jelikož:
„stezka k vlastním nebesům vede vždy rozkoší vlastních pekel.“14 Nebo: „Co kdyby však libost
a nelibost spolu byly svázány tak, že ten, kdo chce mít co nejvíce jedné, musí mít také co
nejvíce té druhé.“15 Jak je vidno, pozice Kallikla a Nietzscheho je velmi podobná a Sókrates
nám tak zůstává lichý do počtu. I když vlastně ne, stává se spíše Nietzschovým protivníkem.
Kalliklés nám navíc ukázal, že nějakým způsobem může být síla silou i tehdy, když je
přemožena slabostí – to rozhodně stojí za prozkoumání! Ještě než přejdeme přímo k
11
12
13
14
15

Tamtéž, I,492e
Urstad, K., Nietzsche and Callicles on Happiness, Pleasure, and Power, Kritike 4 (2), 2010: p. 133-141
Platón, Gorgias I,494b
Nietzsche RV, 338
Tamtéž, I,12
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Nietzschemu, prozkoumejme v následující kapitole Sókratovy pasivně agresivní postoje, co se
dialogu Gorgias týče.

3. Dialog Gorgias optkou pasivní agresivity
Kalliklés, který je přítomen dosavadnímu rozhovoru mezi Pólem a Gorgiou na jedné straně a
Sókratem na druhé straně, pokládá Sókratovi otázku, zda myslí svá slova vážně, protože
kdyby tomu tak bylo, znamenalo by to převrácení lidského konání. Reaguje tak na Sókratovo
tvrzení, že činit bezpráví je horší než jej strpět. Sókratés odpovídá v tom smyslu, že kdyby
lidé neměli stejných zkušeností, nebylo by možné projevit druhému své vlastní cítění. Proto
on, Sókratés, by byl rád, kdyby ho Kalliklés přesvědčil na pevné půdě společných zkušeností,
že se mýlí, přičemž neopomene říci, že jeho filosofie stojící na této půdě společných
zkušeností je lepší nástroj při hledání pravdy než Kalliklovo politikaření projevující se
nadbíháním vrtkavému davu. Sókratés tedy vyzývá Kallikla k dialogu s filosofií: „Buďto ji
tedy usvědč z omylu, jak jsem právě říkal, a dokaž, že není nejvyšším ze všech zel činit
bezpráví a při činění bezpráví nedávat pokutu; anebo jestliže toto necháš nevyvráceno, při
psu, bohu Egypťanů, nebude s tebou, Kalliklee, Kalliklés souhlasiti, nýbrž bude v nesouhlasu
po celý život.“16 Je tedy předem jasné, že Kalliklés nemůže nikdy vyhrát. Jinými slovy totiž
Sókratés Kalliklovi říká: přesvědč mě o své pravdě na mém vlastním hřišti a dle mých
pravidel, neboli přesvědč mě pomocí mé vlastní metody hledání pravdy, jelikož tvůj způsob je
k ničemu. Navíc, dej si pozor, protože když to nesvedeš, budeš v rozporu sám se sebou!
Sportovní terminologií bychom řekli, že Kalliklés zahajuje zápas značně oslaben. Spíše
bychom však měli říci, že Kalliklés bojuje marnou a předem ztracenou bitvu. Ulevme si
módním výrazem: „To fakt chceš!“ Jasný příklad pasivní agrese.
Kalliklés zvedá rukavici tvrzením, že naopak Sókratés je ten, kdo nadbíhá davu tím
názorem, že mezi lidmi je zapotřebí rovnosti zajištěné zákonem, což jsme uvedli již v minulé
kapitole. V naší analýze způsobu dialogu uveďme však nyní přímo to, co Kalliklés vytýká
Sókratovi ohledně jeho dialektické metody: „v otázce o činění a snášení bezpráví; kdežto
Pólos mluvil o ošklivějším podle zákona, ty jsi chytal jeho řeč ve smyslu přírody. Od přírody
je totiž ošklivější všechno, cokoliv je také horší, tedy bezpráví snášet, podle zákona však
16 Platón, Gorgias, I, 482 b
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bezpráví činit.“17 Jinými slovy Sókratés střídá perspektivy, aby svého oponenta dostal do
úzkých. A vskutku, když například Pólos popisuje hypotetickou situaci člověka obviněného
tyranem z bezpráví a tímto tyranem také krutě potrestaného, který by jistě raději byl oním
tyranem, a tedy od přirozenosti tím silnějším, aby se vyhnul svému ponížení, oponuje
Sókratés: „Přesto mi však opakuj jednu maličkost: řekl jsi, jak činí bezprávně úklady
samovládě?“18 Samovláda je tedy špatná a nemorální forma vlády, která plodí špatné zákony,
a proto jsou dle Sókrata nešťastní všichni, jak rebel, tak i vládnoucí tyran. Zle mučeni za své
rebelantství vůči tyranii bychom si možná přece jen vybrali spíše roli tyrana. Z hlediska
přírody je vskutku ošklivější zmučený rebel než zdravý a triumfující tyran. Z hlediska zákona,
a ještě dodejme zákona tehdejších demokratických Athén, je zase ošklivější činit bezpráví
tyranidou. Tyran však ze své perspektivy žádné bezpráví nečiní. On pouze postupuje podle
svého vlastního zákona. Nejde nám zde o rozhodnutí, kdo je v právu, nebo kdo je lepší, zda
tyran či rebel. Jde o Kalliklův přímý útok na podstatu Sókratovy dialektiky, která různé
perspektivy naprosto opomíjí. Ano, opomíjí specifickou situaci, a tedy i specifický pohled
svého oponenta, protože tato specifičnost není předmětem metody. Zároveň však tato
Sókratova dialektika staví své důkazy na různých analogiích tedy perspektivách – pořád něco
k něčemu přirovnává a přirovnání je vždy specifický pohled, tedy perspektiva. Čert aby se v
tom vyznal! Jedno je však jisté. Každý oponent Sókratův je již předem značně depotencován,
aniž by si toho však všiml. V této souvislosti se nabízí otázka, zda Sókratés vůbec nějakého
oponenta vlastně potřebuje? Tato intelektuální soběstačnost neboli ignorace nám přijde až
děsivá a pasivně agresivní.
Přesto se Kalliklés nevzdává a přidává kritiku Sókratova přílišného zaměření na
filosofii, dnes bychom řekli fachidiotství, které sice dle něj učinilo z tohoto mudrce mistra
teoretického života, avšak zelenáče co se praktického života týče. Kalliklés má na mysli
především Sókratovo neohrabané působení v politice, což sám mudrc uznává. Na přímou
výtku reaguje Sókratés výrokem, jenž jsme v úvodu uváděli jako příklad pasivní agrese: „Co
se totiž mne týče, jestliže ve způsobu svého života nejednám v něčem správně, dobře věz, že to
nechybuji úmyslně, nýbrž pro svou nevědomost; ty tedy, jako jsi začal mě napomínat,
nepřestávej, nýbrž náležitě mi ukaž, co je to, čím se mám zabývat, a jakým způsobem bych se
k tomu dostal, a jestliže mě zastihneš, že jsem nyní sice projevil s tebou souhlas, ale později,
že nedělám totéž, v čem jsem s tebou souhlasil, pokládej mě docela za slabocha a nikdy už
17 Tamtéž, I 483 a
18 Tamtéž, I 473 c,d
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potom mne nenapomínej, člověka, který za nic nestojí.“19 Pokud bychom tedy chtěli Sókrata
kritizovat, pak tak smíme činit pouze jeho metodou? Musí být každé vyjádření libosti či
nelibosti, kritiky a nesouhlasu opravdu podloženo řetězcem vzájemně odsouhlasených
důkazů? A jsme vlastně vůbec povinni tohle vše učinit jenom proto, že s někým
nesouhlasíme? Navíc, Sókratés Kallikla sice vybídne k předložení metody, kterak se dostati k
univerzálně platnému správnému jednání, avšak bezprostředně po tomto vybídnutí pokračuje
ve své milované dialektice, aniž by oponentovi dal jakýkoliv prostor pro prezentaci nějaké
jiné metody. Místo toho chytá Kallikla za slovo ohledně přesného vymezení těch, kteří jsou
tedy silnější, mocnější a zdatnější. Kalliklés se sice ohradí, ale celkově se snaží svým
odpovídáním spolupracovat. Přesto si od Sókrata vyslouží kritiku: „Vidíš tedy, že ty sám
mluvíš jen slova a nic neobjasňuješ?“20 Ach jo. Copak Sókratés používá jiné, nějaké
vznešenější vyjadřování než pomocí slov tedy jen za pomoci nějakých umělých konvencí?
Ano, Sókratés je vážně lepší v onom objasňování. Objasňuje však pořád jen slovně. A slovy a
ironií rozhodně nešetří, když se Kallikla táže, čeho by ti zdatní oproti slabým měli mít více:
„Snad šatů, a kdo se nejlépe vyzná v tkalcovství, má mít největší šat a má toho mít na sobě
navlečeno nejvíce a nejkrásnějšího a tak chodit?“ nebo „Snad musí mít švec na nohou nejvíce
obuvi a největší a tak chodit.“21 Kalliklés odmítá Sókratovu hru na „blbce k večeři“ a ohrazuje
se vůči výčtu zaměstnání připomínajícímu číselník ministerstva práce a sociálních věcí, který
mu Sókrates při hledání výměru zdatnosti předhazuje, a drží se svého: „Jsou rozumní ve
věcech obce, jakým způsobem by byla dobře spravována, a netoliko rozumní, nýbrž i zmužilí,
schopní prováděti, cokoliv by si usmyslili, a kteří neochabují pro malátnost své duše.“22 Co na
to Sókratés? Poté, co Kallikla podrobil svému dialektickému výslechu, mu odpovídá takto:
„Ty totiž o mně tvrdíš, že mluvím stále totéž, a to mi máš za zlé; já však tobě naopak vytýkám,
že nikdy nemluvíš totéž o týchž věcech, nýbrž jednou jsi ve svém výměru za lepší a mocnější
pokládal silnější, potom zase rozumnější, a nyní zase přicházíš s něčím jiným: mocnější a
lepší jsou od tebe nazýváni jakýmisi zmužilejšími.“23 Tento výrok můžeme vnímat dvojím
způsobem:


Za prvé: Sókrates chytil Kallikla do pasti. Poté, co pomocí dialektiky
získal, co chtěl, tedy různé vlastnosti oněch silnějších, aniž by došel k

19 Tamtéž I,488 a
20 Tamtéž, I, 489 e
21 Tamtéž, I, 490 d, e
22 Tamtéž, I, 491 b
23 Tamtéž I, 491 b, c
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nějaké jasné definici, přehazuje odpovědnost na Kallikla a nepřímo ho
obviňuje z nejasnosti, potažmo ze zvůle. Pasivní agresivita.


Za druhé: Jasná ukázka rozdílných přístupů obou oponentů. Sókratés hledá
pomocí dialektiky jednu univerzálně platnou pravdu, zatímco Kalliklův
přístup vykazuje jakési náznaky perspektivismu. Sókratova dialektika si
zkrátka vylamuje zuby na komplexním problému, který nemá jedno řešení
ve formě univerzální definice.

Potom, co se naši dva protivníci víceméně shodli na výměru oněch zdatnějších či
vládnoucích, přichází Sókratés s otázkou na poměr těchto vládnoucích k sobě samým. Má na
mysli, zda jsou tito vládnoucí mocni sami sebe, zda jsou uměření. Kalliklovu pozici již
známe: jen ten, kdo je hoden přízviska silný, dává volnost svým sklonům a vášním, zároveň je
s to jim svou statečností a moudrostí sloužit. Naopak ti, kteří nejsou schopni dostát svých
vnitřních tužeb pro nedostatek sil, vychvalují uměřenost a spravedlnost. Sókratovu pozici
také: reaguje tím, že interpretuje názor svého protivníka jako identitu dobra a slasti. Snaží se
Kallikla přemluvit k uspořádanému životu v harmonii a bez tužeb, jelikož jedině život
uspořádaný, spokojený s tím, co má, je i šťastný. Nás zde zaujalo, jakými prostředky Sókratés
napadá Kallikla: „A nejprve rci, zdali může i prašivý člověk a cítící svrbění, má-li v zásobě
hojnost drbání, drbat se po celý život a tak šťastně žít.“24 nebo „Život pederastů, ten není
hrozný, ošklivý a nešťastný? Či o těch se odvážíš říci, že jsou šťastni, jestliže mají hojnost
toho, čeho si žádají?“25 Uf, uf, uf! Ale pane Sókrate, pozor, jsou zde děti! Ale vážně. Tahle
uměřenost! Můžeme snad za to, že to v podvědomí máme od vlastního zrození nějak
nastavené a že se to stejně skrze nás vyjadřuje, ať už chceme či ne? Kam by lidstvo došlo,
nebýt vášnivých jedinců, kteří svým divokým sklonům nekladli odpor snahou po uměřenosti?
Naprostá uměřenost, naprosté vyrovnání všeho by znamenalo konec pohybu, konec
samotného života. Apel na uměřenost je pasivně agresivní. Nepřímo totiž vylučuje oponenta z
klubu slušných lidí.
Podrobnější analýzu vlastního dialogu zde ukončíme. Jednak proto, že jsme upozornili
na ty nejzajímavější „finesy“ páně Sókrata, jednak proto, že dialog nadále pokračuje ve stylu
dialektického práva útrpného. Roztrpčený a otrávený Kalliklés jen tak tak snáší poučování
mudrcovo. Jistě bychom se mohli zabývat dopodrobna manipulativními technikami, které
24 Tamtéž I, 494 c
25 Tamtéž I, 494 e
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Sókratés používá, a mohlo by to být téma samostatné práce. Nás však především zajímá
pasivní agrese, jejíchž příkladů jsme uvedli více než dost. Nyní již přejděme k Nietzschemu.

4. Nietzschova odpověď na Sókrata
Nietzsche se ve svém díle vymezuje proti Sókratovi mnohokrát. Jistě bychom mohli citovat
spousty aforismů a pasáží, kde tak činí. Pro potřeby našeho zkoumání jsme zvolili text přímo
k tématu. Nejucelenější polemiku se Sókratem totiž nalezneme v díle „Soumrak Model – čili
kterak se filosofuje kladivem“ a to konkrétně v oddílu „Problém Sókratův“. Domníváme se,
že tato stať, ve které budeme hledat téma pasivní agresivity, je ono pověstné Nietzschovo
kladivo na tradice v té nejúdernější podobě.
Co vlastně ten Nietzsche proti moudrému Sókratovi má? „O životě soudili za všech dob
nejmoudřejší stejně: není k ničemu.“26 Lze si představit lepší, ba hutnější vyjádření zapšklé
negativity mudrců? Nebo je to hluboká pravda, kterou jsou s to nahlédnout jen někteří? Pokud
je moudrým jejich vlastní život k ničemu, nabízí se otázka: Proč ho žijí? Jenže pokud by ho
nežili, nemohli by si ani tuto otázku přece položit. Jen díky základní skutečnosti své vlastní
existence, tedy vlastního života se mohli dobrat své moudrosti a vynést tento výrok. Čili život
je jim minimálně dobrý k tomu, aby vůbec mohli pociťovat absolutní skepsi. Tedy dobrá.
Proti gustu žádný dišputát! Na druhou stranu lze vůbec hodnotit sám život, když jsme jeho
součástí, a tedy nemůžeme mít patřičný odstup, a pokud jsme mrtví, tak toho již nejsme
schopni? Pokud mudrc učiní z hodnoty života problém, nesvědčí to především o jeho
momentálním fysiologickém stavu? Vždyť lidé těžce nemocní nebo umírající často hovoří o
únavě, o touze po konci svého utrpení, což je naprosto pochopitelné, všichni tomu budeme
jednou čelit. Říkáme tomu však nemoc, umírání, a ne plné žití. „Soudy, hodnotné soudy o
životě, pro nebo proti, nemohou posléze nikdy býti pravdivy : mají pouze hodnotu jako
symptomy, spadají v úvahu jedině jako symptomy, - o sobě takové soudy jsou hlupotami.“27
Podle Nietzscheho svědčí takové soudy u filosofů o jisté chorobnosti. My tvrdíme, jde o
negativismus pasivní agresivity. Hodnocení života tedy pramení ze slabosti. Kdo hodnotí
život, aniž by spíše tomuto životu přitakal, jako by se ho účastnil jen tak napůl. Jakoby se již
zasvěcoval tajemnému majestátu smrti. „Podobá se totiž – co ostatním lidem zůstává skryto –
26 Nietzsche SM, str. 13
27 Tamtéž, str.14
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že ti, kteří se správně chápou filosofie, nezabývají se sami ničím jiným než umíráním a
smrtí.“28 Tento Sókratův výrok je naprosto vypovídající. Na tomto místě je potřeba podtrhnout
Nietzschův zájem o fysiologické příčiny negativistického, v našem podání pasivně
agresivního postoje. Tímto tématem se budeme zabývat později.
Odhlédneme-li od Sókratova negativismu vůči životu, ještě pořád nám zbývají jeho
zásluhy o vynalezení a rozvoj metody dialektické. Ani zde však Sókrates nenašel u
Nietzscheho příliš pochopení. „Volíme dialektiku pouze, nemáme-li jiného prostředku.“29
Nietzsche považuje dialektiku za velmi účinnou zbraň v situacích, kdy si chceme vynutit svá
práva nemaje již žádného jiného prostředku. Jinými slovy dialektika jako zbraň lidí
zahnaných do rohu, zbraň slabosti. Třebaže ve slabším postavení, dává dialektik svému
sokovi najevo, že je chytřejší, že má přímý přístup k pravdě. Jako by říkal: „Možná, že jsi
silnější, ale z hlediska Pravdy jsem vítězem já. Já možná prohraju nyní, ale z hlediska
věčnosti jsem vítěz já a ty odsud odejdeš jako špatný člověk křížený s hlupákem, zkus mě
však přesvědčit.“ „Dialektik přenechává svému sokovi průkazu, že není idiotem: uvádí v
zuřivost, činí zároveň bezmocným. Dialektik depotencuje intelekt svého soka.“30 U tohoto
citátu nelze než připomenout, že pasivně agresivní jedinec se chová tak, aby svým jednáním
druhého naštval, vyprovokoval a zároveň v něm vzbudil lítost nebo stud za jeho přehnanou
reakci nebo neudržení emocí na uzdě. Vzpomeňme Kallikla, jak trpně a naštvaně snáší
Sókratovo poučování, jsa udolán mistrovstvím mudrcovým.
Dialektika odůvodňuje. Jistě! Odůvodňování je velmi užitečný nástroj v každodenní
mezilidské komunikaci, prostředek vyjednávání, konstruování vlastního názoru. Jen stěží
bychom se dnes bez něj obešli. Avšak i dialektika, ostatně jako vše na světě, má svou
odvrácenou stranu. Problém totiž nastává v běžných společenských situacích, kdy je třeba
strpět autoritu, proti které se však pasivně agresivní dialektik Sókratova ražení postaví.
Autoritou zde máme na mysli spíše obecný mrav, či adekvátní formy společenského chování,
než nějakého tyrana. Vždyť pokud se řekne autorita, nemusí hned jít o bezohledného
autokrata, ale spíše o užitečný systém institucí, bez něhož se žádná společnost neobejde. V
Soumraku model dává Nietzsche do souvislost úpadek Athén a rozvoj dialektiky, která se
stala prostředkem moci lůzy právě vůči autoritě společenských institucí. Vždyť dialektikou
můžeme zpochybnit naprosto cokoliv, aniž bychom však zároveň museli vzít odpovědnost za
28 Platón, Faidón, I, 64 a
29 Nietzsche, SM, str.16
30 Tamtéž, str. 16
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následky. Třeba i fungující společenský řád lze zničit dobře volenou a prosazovanou
argumentací, pokud je tento řád slabý nebo se dostatečně nebrání. „Všady, kde ještě autorita
náleží k dobrému mravu, kde se neodůvodňuje, nýbrž rozkazuje, je dialektik jakýmsi šaškem:
smějí se mu, nebere se vážně.“31 Zde znovu můžeme připomenout již uvedenou definici
pasivně agresivního chování z DSM IV: model chování charakteristický všudypřítomným
negativním postojem a pasivním odporem k požadavkům adekvátních forem chování ve
společenských a profesních situacích. Že je dialektik ve svém odporu autoritám aktivní, když
vede svou při odůvodňování? Ano, může být, pokud setrvává v referenčním rámci
projednávané situace a vlastních zájmů a neuchyluje se k morálnímu souzení a odkazování k
univerzální pravdě. Obhajoba vůči jakékoliv autoritě vedená prostřednictvím odkazování k
věčným hodnotám bude však vždy nutně pasivně agresivní: „Sice mě odsuzujete dle platných
zákonů, avšak to jsou jen zákony lidské. „Já se řídím věčnými hodnotami, a tak jsem lepší, a
to i v případě, že budu odsouzen. Vašim trestem budiž morální odsouzení, které je na rozdíl od
rozsudku světského věčné. Ne já, vy jste ti špatní!“ Za největší problém sókratovské tradice,
tedy jeho dialektiky, považuje Nietzsche právě „zlepšování lidstva“ pomocí pravdy a morálky,
které jsou znovu, zas a zas legitimizovány shora ze světa idejí. Hodnoty, které nejsou z tohoto
světa, považuje Nietzsche za protipřirozené.
Interpretujme Nietzscheho: Sókratovo jednání pramení ze slabosti, je pasivně agresivní.
Dialektickou metodou opírající se o svět metafyzických entit, jako své první a poslední jistoty,
přivádí své žáky k rozumovému poznání univerzálních a věčných hodnot, v nichž jediných
prý pramení správné lidské jednání, což ovšem ve svém důsledku vede k odvratu od
pozemského života, od konkrétní situace „tady a teď“ a od vnitřních hnutí neboli instinktů
člověka, k oslabení lidského zvířete. „Nejpronikavější denní světlo, rozumnost za každou
cenu, život jasný, studený, obezřelý, vědomý, bez instinktu, v odporu proti instinktům, byl sám
jedině chorobou, jinou chorobou – a naprosto ne návratem ke ctnosti, ke zdraví, k štěstí.“32
Pravda a morálka, které jsou legitimizovány odkazem k univerzální pravdě, jsou tak nejtěžší
argumenty sókratovských dialektiků. Je tedy na čase prověřit jejich platnost.

31 Tamtéž, str. 16
32 Tamtéž, str. 18
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5. Nietzschova kritka pojmu pravdy
Na první pohled by se mohlo zdát, že tato kapitola s naším tématem nikterak nesouvisí.
Zkoumáme přece vztah síly a slabosti optikou pasivní agresivity a již na začátku druhé
kapitoly jsme tvrdili, že žádná slabost v lidském chování není natolik slabá, aby se v
kaleidoskopu všech lidských perspektiv neodrážela, tedy alespoň z některých úhlů, jako síla.
Proč tedy pravda a morálka? Za prvé bychom chtěli dokázat toto naše tvrzení o perspektivním
pohledu na hodnocení slabosti a síly. Za druhé máme za to, že tyto dva pojmy hrály v
sókratovské západní filosofii roli nezpochybnitelného základu veškerého myšlení, jakýsi
úhelný kámen veškerých zásadních výroků. Navíc, kritizovali jsme sókratovskou tradici
myšlení za to, že každou diskusi, každý spor směřuje do oblasti univerzálně platné pravdy morálky a že tak činí ze slabosti, přičemž stavem mysli tu je pasivní agresivita. Pokud se nám
podaří podkopnout tuto berličku „pravdy a morálky“, zproblematizujeme platnost tohoto
neustálého dialektického odkazování ke světu idejí, jelikož, pokud neexistuje jediná platná
lidská pravda a morálka, je odkazování k tomuto metafyzickému světu spíše problematické,
protože i kdyby tento svět existoval, byla by lidská a ideální pravda tak v rozporu, že bychom
my lidé stejně k té ideální pravdě nejspíš neměli žádný přístup.
Třebaže my lidé obecně býváme velmi hrdí na svůj intelekt, na schopnost poznávat,
Nietzsche tuto naší pýchu, možná až narcistické zahledění do sebe samých, snáší z oblačných
výšin na zem. Poukazuje totiž na velice krátký časový úsek trvání entity jménem lidstvo v
porovnání s bezbřehým trváním věčnosti samé. „Byla to nejhrdější a nejprolhanější minuta
„dějin světa“: ale ne víc než pouhá minuta.“33 Ano, před tím, než si lidstvo vypěstovalo
schopnost poznání, ba dokonce než se lidstvo vůbec zrodilo, panovala obrovská,
nepředstavitelná propast času. A je si třeba přiznat, že trvání samotného lidstva bude v
porovnání s nezměrným časovým úsekem, který uplynul před naším zrození, velmi krátké.
Jakmile odejdeme z historie vesmíru, znovu tu nastane nezměrné časové plynutí, které však
my lidé již nebudeme měřit ani zakoušet. Naše velikost a důležitost je proto jedna velká iluze.
Bez iluzí se však nedá žít. Kdybychom vlastním osobám nepřisuzovali takovou důležitost, šlo
by nám ještě o nás samé? Chtěli bychom se vůbec uchovat při životě každodenním
usilováním? Zřejmě ne. Přestože jsme tedy stran naší intelektuální schopnosti značně
33 Nietzsche, OPL, str.7
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vypínaví, je to zřejmě naprosto přirozená základní vlastnost samotného intelektu. Máme na
mysli schopnost klamat sami sebe, přetvářku, což nás udržuje při životě v konfrontaci s
přírodou. „V člověku dosahuje toto umění přetvářky svého vrcholu: tady je klam a mam,
lichotka, lež a podvod, pomluva, reprezentace, život ve vypůjčeném lesku, maska, zahalující
konvence, nutkání předvádět se před druhými i před sebou, zkrátka neustálé poletování kolem
plamene ješitnosti natolik pravidlem a zákonem, že snad není nic nepochopitelnějšího, než že
mezi lidmi mohl vzejít čestný a čistý pud k pravdě.“34 Jinými slovy je nutné se ptát, co člověk
vlastně o sobě ví, když jeho intelekt je schopen plodit pouhé iluze. Bezpečně snad jedině to,
že je schopen pojmout svět i sebe sama do sítí právě těchto iluzí čili různých označování,
různých modelů reprezentace, společenských institucí a svých snů. Všechny tyto způsoby
pojímání světa jsou však naprosto umělé, nikdy neexistovaly samy o sobě bez svého
vynálezce člověka. Proto Sókratova výzva ke hledání pravdy je spíše výzva k umělecké
tvorbě. Ovšem umělecká tvorba v roli Sókratova besedníka tak trochu připomíná obkreslování
šablon poskytnutých samotným mudrcem. Proč však člověk k tomu ke všemu ještě potřebuje
pravdu?
Protože je tvor sociální a potřebuje se s ostatními domluvit. Vynalezl tedy jazyk a
závazné označování věcí, konvenci, což je vlastně ona pravda. Lhář sice také používá závazná
označení, avšak tak, že je zneužívá libovolným zaměňováním či obracením jmen, neskutečné
se jeví jako skutečné a naopak (říkám, že jsem pilný student, přitom jsem lajdák). Samo
vytváření konvence, tedy tvorba pojmů, které jsou postupně přijímány, až se z ničeho stane
úzus, je naprosté zjednodušení, tedy abstrakce. Přidělíme-li nějaké určité věci

určité

označení, redukujeme všechny vlastnosti věci na jedno slovo, abychom co nejefektivněji
zafixovali nějaký vlastní individuální dojem. Pojem vzniká, pokud toto slovo přiřadíme
nesčetnému množství stejných případů. Ovšem co to znamená stejný? Vždyť v přírodě není
stejného vůbec nic. Stejné nejsou ani elementární částice. Na tomto místě si jen připomeňme,
že celá naše slavná logika stojí na jednom základním předpokladu, a to jest princip identity.
Stejné, identické tedy v přírodě neexistuje. Řekněme tedy, že stejné, identické je buď to, co se
nám lidem tak jeví, anebo to, co si jako identické sami zcela abstraktně vytvoříme ve vlastní
mysli - viz matematika. „Odhlížení od individuálního a skutečného nám dává pojem, stejně
jako nám dává i formu, zatímco příroda nezná žádné formy a pojmy, tedy ani žádné druhy,
nýbrž jen jakési nám nepřípustné a nedefinovatelné X.“35 Ano, kdyby v okamžiku zmizela
34 Tamtéž, str. 8-9
35 Tamtéž, str. 14
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naše lidská kultura, už by tu nebyly žádné stromy, hory, lesy. Zbyl by jeden obrovský
nepojmenovatelný chaos. Je to jen naše schopnost vidět stejné tam, kde není, označit ho a z
těchto označení vytvořit systém, co nás od tohoto chaosu oddělí. Od tohoto velkého X jsme
tak stále odděleni tenkou slupkou iluze jménem pravda.
Proto se pravda spíše než nějakému pevnému základu podobá tekoucí řece metafor, na
které pluje lidská kultura. Ovšem tato řeka není přirozená, je naším vynálezem a metafory v ní
nejsou věčné, spíše připomínají vlny, protože u některých se časem mění jejich smysl, tedy
tvar, a jiné zanikají. Člověk běžně zapomíná, že tyto metafory jsou jen iluze. Toto zapomínání
je dokonce nutná podmínka pro to, abychom vůbec byli schopni něco jako pravdu, tedy pořád
jen domluvenou konvenci, vnímat. Z oněch tekoucích metafor pak člověk staví různá
schémata a reprezentace okolního světa. A staví je pouze svou schopností vytvářet umělé z
počitků vlastních, a tedy zase jen lidských smyslů. Vždyť jiní živočichové mohou a
pravděpodobně i vnímají úplně jiným způsobem než my a je zbytečné se ptát, zda náš způsob
vnímání je ten správný – je to jen jeden z možných způsobů. Proto spíše než pud k pravdě
připomíná činnost lidského intelektu uměleckou tvorbu, estetiku. Pravda se nehledá, ale
neustále tvoří. Proto se tedy domníváme, že ani metafyzické světy sókratovské tradice
nevznikly samy o sobě, nýbrž byly vytvořeny lidmi. Potud je vše v pořádku. Problém nastává,
pokud si někdo osobuje právo, soudit samotný život odkazem k těmto umělým konstrukcím.
Vytvářet jednu jedinou, závaznou a objektivní pravdu. Dle slov Nietzscheho „nemůžeme
odmítnout možnost, že svět zahrnuje nekonečné množství interpretací“36, interpretovat
znamená tvořit pravdu ze sebe sama, znovu a znovu hledat svou vlastní cestu v pralese faktů a
domlouvat se na této pravdě s druhými.
Můžeme namítnout, že moderní přírodní věda přece nabízí ucelenou perspektivu
výkladu světa. Ano, ze studia běžných učebnic přírodovědeckých oborů bychom si snadno
mohli odnést představu, že věda, máme na mysli především evropskou či západní tradici
vědeckého zkoumání, je po staletí trvající systematický proces shromažďování faktů, jenž se
předává z generace na generaci. Dva a půl tisíciletí stará tradice analýzy této stále rostoucí
sumy faktů pak vede ke stále přesnějším a pravdě bližším výpovědím o světě kolem nás.
Dochází tedy ke stále větší kumulaci vědění a jen díky neustále zvětšujícímu se objemu dat,
objevů a nápadů jsme moudřejší a moudřejší. Pokud však pečlivě srovnáme například
fyzikální představy Aristotela s Einsteinovou teorií relativity, dojdeme ke dvěma zcela
36 Nietzsche, RV, 374
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neslučitelným přitom vnitřně uceleným myšlenkovým koncepcím. Zároveň by bylo těžké
představit si dnešního teoretického fyzika, jenž by ve svém odborném článku odkazoval na
Aristotela. Nad závěry páně Aristotela by se tak tento náš fyzik asi spíše upřímně pobavil u
odpolední kávičky. Zkrátka Aristotelova fyzikální teorie, jakož i další kdysi slavné teorie,
nejsou v našich dobách obecně přijímány vědeckou komunitou fyziků jako aktuální ucelený
pohled této komunity na vlastní předmět oboru. Přesto nemůžeme říci, „že tyto kdysi obecně
přijímané pohledy na přírodu nebyly vcelku o nic méně vědecké, nebo nebyly o nic více
výplody lidské subjektivity než ty, které jsou pro nás dnes běžné.“37 Dle autora knihy
„Struktura vědeckých revolucí“ T.S.Kuhna je totiž třeba zkoumat každou vlivnou historickou
teorii zvlášť a v kontextu doby jejího vzniku. Běžné učebnice jsou jistě dobrý zdroj látky
daného oboru pro laiky a budoucí vědce, avšak neposkytují příliš vhledu do historického
vývoje výzkumu, jelikož prezentují pouze onen aktuálně uznávaný ucelený pohled a pokud se
zmiňují o starších teoriích, hledí na ně optikou této novodobé obecně přijímané teorie.
Samozřejmě, že zde najdeme zmínky o velkých postavách minulosti, ovšem v podobě kusých
zpráv. Nemůžeme se tedy divit studentům a vědcům, že se cítí býti součástí velké tradice.
„Avšak tradice, kterou si berou vědci z učebnic, tradice, z níž čerpají své vědomí účasti, nikdy
neexistovala.“38 Žádná tradice, nýbrž proměny perspektiv napříč dějinami. Jak je vidět, tak ani
ona oslavovaná objektivita přírodních věd neobstojí před Nietzschovým světem interpretací.
Pokud platí, že je naše myšlení metaforické, není v našich možnostech dávat faktům
jeden jediný, konečný, objektivně pravdivý smysl. Smysl každé věci je vždy pouze námi
vymyšlen, zkonstruován, tedy vytvořen. Je vždy umělý. Proto hodnocení slabosti a síly
lidského chování bude vždy poplatné nějaké perspektivě. „Existuje jen perspektivní vidění,
jen perspektivní poznání; a čím více afektů pustíme k slovu, čím větším množstvím očí,
různých očí se na tutéž věc dokážeme dívat, tím úplnější bude náš pojem té věci, naše
objektivnost.“39 Objektivita tedy dle Nietzscheho nespočívá v nalezení jednoho konečného,
univerzálního smyslu věci, ale spíše ve zkoumání, a tedy vlastně tvoření nejrůznějších
perspektiv. Naopak objektivita dle sókratovských metafyziků může připomínat snahu o
hledání jediné jistoty, potažmo úkrytu v širokém, interpretativně nekonečném světě, a úkryt
hledáme přece vždy, když jsme slabí. A právě z tohoto úkrytu jistoty vystřeluje sókratovský
dialektik své šípy maje za terč svědomí druhých. Přes hradbu univerzálních hodnot se k
37 Kuhn, T.S, Struktura vědeckých revolucí Praha: OIKOYMENH, 2008, ISBN: 80-86005-54-2 str. 16
38 Tamtéž, str. 138
39 Nietzsche, GM, str. 97-98
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takovému chytrákovi často ani nedostaneme. Nevíme, co prožívá, co ho bolí. Možná, že nás
vlastně ani nepotřebuje. Jeho vlastní, originální perspektivu rovněž nepoznáme, jelikož příliš
lpí na té své jistotě univerzálních hodnot.
K tomu, aby mohl člověk vytvářet ony perspektivy z metafor, pojmů a reprezentací, mu
je zapotřebí tvořivé síly, kterou uchopuje svět. Domníváme se, že lidská duše nemá nijaké
schopnosti k tomu, aby se dobrala poznání pouhým rozpomínáním na stav před zrozením, či
tak, že poznání čerpá z nějakého metafyzického světa, který je přístupný pouze rozumem.
Sama lidská duše je podle nás spíše určitá síla, která neustále vyjadřuje sebe sama, a tím
zároveň tvoří. A jelikož jde o sebevyjádření, nelze se tak jednoduše ani zbavit odpovědnosti
za vlastní tvoření. Naše téma síly a slabosti tím nabývá větší závažnosti. Jde nám tu zkrátka o
něco prvotnějšího než je pravda a správné jednání, protože pravdu a správné jednání musí
vždy teprve vytvořit nějaká síla, aby ji slabost mohla přijmout či pasivní agresivitou přetvořit
nebo znetvořit. V sókratovské tradici nalezneme poněkud odlišný pohled. Lidská duše je zde
spíše jakési médium, skrze nějž se vyjadřují síly metafyzické. Hodnota jednání člověka se pak
posuzuje dle toho, nakolik je schopen se tomuto působení idejí otevřít, či nakolik je schopen
být s metafyzickém světem za jedno. Zatímco u Nietzscheho se každý problém obloukem
vrací k člověku, potažmo k této jeho síle, protože člověk = tvůrce, u sókratovců to je vždy
metafyzický svět, kde se vše rozhoduje, kam se odkazuje, odkud se čerpá inspirace k tvorbě.
Vlastní poznání - tvořivost je však také agresivní a krutý akt. Jakákoliv tvořivá síla
vstupuje do světa, který už nějak je, aby si ho alespoň trochu přizpůsobila, pozměnila. To se
nikdy neobejde bez destrukce aktuálního stavu, bez rozřezávání, krájení, zmocňování se,
překonávání. Abychom mohli tvořit nové, je také nutné umět zapomínat. Při tvorbě nového
nelze být donekonečna závislý na paměti, která udržuje staré formy. Přílišný respekt ke
starým formám by vedl leda tak ke stagnaci. Zkrátka je třeba občas zbourat staré, aby mohlo
vyrůst něco nového. Pokud souhlasíme s Nietzschem, že člověk je především tvůrce,
souhlasíme i s tím, že je také krutý agresor, ničitel tradičního a že je za své konání odpovědný,
protože nad ním už pravděpodobně nikdo a nic není. Jedná se tak o agresi přímou, přiznanou.
Sókratovci také poznávají, ale tak, že zkoumají, jak se která věc má k nejvyšším ideám. Vždy
odkazují mimo sebe a za každým rozřezáváním reality, zkrátka za každou krutostí, která
každé poznání neodmyslitelně provází, jako by říkali: „To my ne. My přece jen hledáme
pravdu.“ Své agresivitě v ničem nepřitakají, jelikož ji musejí neustále čerpat shora odvolávaje
se na ideje. V moderní vědě plní úlohu tohoto posvátného zdroje vědění zase metoda. „My
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neřežeme, nepitváme, nekrájíme jen tak pro nic za nic. Přece metoda si to žádá!“ Není to
nietzschovská přiznaná, přímá agresivita ve smyslu: jsem člověk tvořící a tedy krutosti se
dopouštějící. Lidské jednání se zde posvěcuje či omlouvá hledáním pravdy, což nám přijde
pasivně agresivní.
S pomocí mistra Nietzscheho jsme tedy zpochybnili sókratovský nárok na univerzální
pravdu. Pokud sókratovci říkají „pravda“, myslíme si, že spíše říkají „naše perspektiva“.
Metafyzický svět idejí tak může připomínat určité útočiště slabých před těžko uchopitelným a
nejednoznačným světem jevů. Tento úkryt Nietzsche svou kritikou pojmu pravdy narušuje a
otevírá skuliny pro jiné perspektivy. Jako opora však sókratovcům ještě zbývá univerzální
vzor rozlišování mezi dobrým a špatným, morálka. I tento pilíř jim však v příští kapitole
značně narušíme.

6. Dobré a špatné
Podstatou morálky je rozlišování mezi dobrým a špatným. Na rozdíl od sókratovských
metafyziků Nietzsche nepovažoval dobro a zlo za jakési vzájemně si odporující
transcendentální entity, ale spíše za vzájemně propojené, komplementární prvky lidského
hodnocení. Nakonec žádný člověk se neobejde bez hodnocení. Když už se zrovna
nedopouštíme morálního hodnocení, hodnotíme většinou mnohem základněji, esteticky.
Nakonec jsme v minulé kapitole hovořili o tom, že poznání je spíše umělecká, tedy estetická
záležitost tvoření nového, než čistě rozumové nazírání věcí. Takovým základním estetickým
hodnocením mohlo být v případě člověka například hodnocení potravy. Je jistě velmi důležité
rozpoznat vhodnou stravu pouhým pohledem. V této situaci základně platí: jíst (dobré) –
nejíst (špatné). Rozlišit nasycení od hladu, nebo libost od nelibosti, to je, oč tu běží! Je to
hodnocení prosté jakékoliv morálky a tvrdé protikladnosti, jelikož vždy záleží na žaludku a
vkusu toho, kdo hodnotí. Také je to hodnocení, které je naprosto nutné pro přežití. Mohli
bychom říci, že nelze nehodnotit, že hodnocení k člověku neodmyslitelně patří.
Problém nastane v okamžiku, pokud praktickou pojmovou dvojici dobré a špatné
povýšíme do roviny protikladně absolutních hodnocení, jaká známe ze sókratovské dialektiky.
„Lze totiž pochybovat, za prvé, zda protiklady vůbec existují, a za druhé, zda lidová
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hodnocení a hodnotové protiklady, které metafyzikové stvrdili svou pečetí, nejsou jen
hodnocení povrchní, jen předběžné perspektivy, a navíc možná jen z určitého úhlu, snad
zespodu, jakoby z žabí perspektivy, abychom si vypůjčili výraz běžný malířům.“40 Skutečnost si
totiž lze jen stěží představit jako prostor se dvěma póly, které jsou od sebe jednou pro vždy
ostře odděleny, přičemž jeden z nich, tedy dobro, je vyššího původu. Na světě není nic samo o
sobě dobré ani špatné, svět žádnou morálku nemá. To jen my lidé propůjčujeme věcem a
činům tato hodnocení. Například na zkušeného chirurga pohlížíme jako na zosobněné dobro,
které zachraňuje lidské životy. Zkušený chirurg obvykle svou práci miluje. Miluje tedy i
řezání do lidských těl, z čehož vyplývá, že máme co do činění s realizovaným sadistou.
Opravdový sadista však lidem ubližuje tak, že zraňuje, aniž by léčil, či rovnou zabíjí. V našem
přikladu nenalezneme nějaké ostré rozlišené protikladů, spíše se jedná o přechod mezi nimi,
nebo stupňování: „Mezi dobrými a zlými činy není rozdíl rodu, nýbrž nanejvýš stupně. Dobré
činy jsou sublimované zlé a zlé jsou zhrubělé dobré.“41 Pokud se vrátíme k našemu příkladu:
řezat do lidí je špatné, ale v případě zkušeného chirurga to zachraňuje životy. Chirurgie je
dobrá, avšak skalpel v rukou opravdového sadisty již ne. Můžeme tedy říci, že skutečnost se
nepodobá prostoru se dvěma ostře oddělenými póly, ale spíše těžko uchopitelnému universu,
ve kterém se může zásadním způsobem měnit význam věcí a lidských činů.42
Dovolme si nyní krátký exkurs do Nietzschovy genealogické metody. Účel této metody
tkví v poukázání na změny ve smyslu hodnocení způsobů lidského jednání během historie.
Historií, či jak by řekl sám Nietzsche, genealogií, se tu myslí vysledování změn smyslu
určitého pojmu v dějinách. V minulé kapitole jsme pravdu popisovali jako tekoucí řeku
metafor, které jsou podobny vlnám. Vlny se jedna druhé nikdy úplně nepodobají, vznikají a
zanikají, aby se někdy znovu objevily poněkud transformovány, nebo zanikly navždy.
Podobně se to má i s pojmy. Během historie lidé vymysleli a používali spoustu pojmů, tedy
závazných označení věcí. Některé pojmy přetrvaly až do našich dnů, ovšem s úplně jiným
smyslem, než s jakým přišel jejich původní vynálezce před dávnými dobami. Některé pojmy
zanikly, některé již znají pouze historikové, protože se již v běžné řeči nepoužívají. Každý
pojem podrobený takovému zkoumání spíše slétne z inteligibilního světa idejí na zem, kde se
z něčeho věčného a dokonalého promění v pouhý řetězec neustále se proměňujících
interpretací poplatných době svého vzniku. Nakonec i interpretace samotného výzkumníka,
40 Nietzsche, MDZ, I,2
41 Nietzsche, LPL, I,107
42 Kouba, Pavel, Nietzsche: filosofická interpretace - 2., opr. vyd. - Praha: Oikoymenh, 2006

21

který na celý řetězec hledí ze svého určitého dějinného místa, bude nutně nespravedlivá,
nedokonalá a, jak jsme již řekli, nutně umělá, a ke všemu ještě poplatná své době. Nelze tedy
hovořit o univerzálně platných skutečnostech, ale znovu „pouze“ o různých perspektivách.
Vždyť nakonec i jeden pojem může mít pro každého člověka úplně jiný smysl. Proto ono
pověstné dialektické chytání za slovo je vlastně pasivně agresivní, jelikož předpokládá rovnici
určitý pojem = jeden jediný, stejný a závazný smysl pro každého. Za tento postulát se
můžeme vždy schovat, pokud druhému nechceme napřímo říci, že je hlupák. Jakou hodnotu
tedy mají teoretické slovní půtky, byť vedené na úrovni, vedle rozhodného činu? Samozřejmě,
že hodnotu mají, avšak i činům je třeba přiznat krásu a možná i prvenství!
Je zajímavé, že Nietzsche touto svou genealogickou metodou vlastně předjímal postupy
dnešní historiografie. Vzpomeňme například slavné dílo historické sociologie „O procesu
Civilizace“43. Autor Norbert Elias pomocí ukázek z různých spisů o dobrých mravech
pocházejících z období od 16. do 19. století autor demonstruje postupný vývoj psychogeneze
člověka, tedy vývoj osobnostních struktur a způsobů chování jedince ve společnosti. Všímá si
postupných, tedy od středověku do novověku probíhajících skrývání či proměn smyslu pojmů
používaných autory spisů o dobrém chování, a zjišťuje, že chování lidí novověku vykazuje
čím dál větší potlačování afektů, snižování prahu studu a přesouvání tělesných projevů do
skrytosti privátní sféry, což mimochodem, jak uvidíme níže, hraje do karet Nietzschemu.
Sám Nietzsche aplikoval genealogická zkoumání na atributy dobrý a špatný, co se
lidského jednání týče. Vychází z předpokladu, že žádná lidská společnost se neobejde bez
struktury sociálních vrstev. Jsou tu ti aktivní, kteří rozkazují, tedy tvoří zákon, a pasivní či
reaktivní, kteří se podrobují. Bohatýři z klubu silných, vznešení, zkrátka páni. Jim dle
Nietzscheho náleží atribut „dobrý“, „základním pojmem je všude vznešený, ušlechtilý ve
stavovském smyslu, z něhož se s nutností vyvinulo dobrý ve smyslu duševně vznešený,
šlechetný, duševně vybraný, duševně privilegovaný: vývoj, který vždy probíhá paralelně s
druhým, během něhož prostý, plebejský, nízký posléze přechází v pojem špatný.“44 Dobrý tedy
původně genealogicky spíše než hodný znamená vznešený, ušlechtilý, zkrátka lepší. Nebo dle
Nietzscheho ten, kdo sám sebe a své jednání označuje za prvořadně dobré v protikladu ke
všemu nízkému, sprostému a stádnímu. „Teprve z tohoto patosu distance čerpali právo tvořit
hodnoty, razit jména hodnot: co těm bylo do užitečnosti!“45 Naopak zlý pochází ze slova
43 Elias, N., O procesu civilizace I., Praha: Argo, 2006
Elias, N., O procesu civilizace II., Praha: Argo, 2007
44 Nietzsche, GM I, 4
45 Nietzsche, GM I, 2
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špatný, nízký, ubohý. Zlý sice není darebák, je však ve svém jednání zcela závislý na
podnětech přicházejících z jeho okolí, tedy na panských hodnotách. Nejde tu tedy o nějakou
dialektickou protikladnost, ale o ono již zmíněné stupňování o distanci na stupnici hodnot. Z
této typologie vychází Nietzsche při konstrukci dvou morálek. Vyšší, panské morálky
aktivních a nižší, otrocké morálky reaktivních typů. Je třeba však dodat, že obě morálky
mohou existovat vedle sebe i v „témž člověku, uvnitř jediné duše“.46 Nejsou to tedy jen určité
čisté lidské typy, které známe třeba z Shakespearových her. Jsou to i vnitřní hnutí lidské duše,
její stavy či instinkty a afekty.
Avšak aby byla jakákoliv lidská morálka vůbec myslitelná, musel se člověk nejprve
povznést z čistě animálního stavu na úroveň, kterou Nietzsche označuje jako „zvíře, které smí
slibovat.“47 Jinými slovy zodpovědný tvor. „Hrdé vědění o mimořádném privilegiu
zodpovědnosti, vědomí této vzácné svobody, této moci nad sebou a nad osudem proniklo u
něho až do nejspodnějších hlubin a stalo se instinktem, dominantním instinktem: - jak jej
nazve, ten dominantní instinkt, má-li pro něj vůbec zapotřebí slov? Není o tom pochyb: tento
suverénní člověk ho nazývá svým svědomím...“48 Zodpovědnost souvisí dle Nietzscheho s
pamětí. Jen ten, kdo si pamatuje svůj slib, mu také může dostát. „Morální paměť“ byla
cvičena bolestí, jelikož co bolí, zůstává v paměti. Mnoho dobrého v mezilidských vztazích tak
vzniklo za okolností značně hororových. Na úsvitu lidstva tedy spíše než o morálku šlo o
slibování, splnění či nesplnění slibu a případné vymáhání nesplněného slibu. Dnes bychom to
asi nazvali obchodními vztahy. Vždyť i trest byl původně kompenzace za nesplněný slib,
neboli, převedeno do obchodního jazyka, dluh. S rozvojem širších lidských společenství
(kmen, stát) postupně prosáklo vědomí dluhu doslova celou společností. Tento všudypřítomný
dluh byl pociťován jako nesplatitelná vděčnost k předkům, bohům nebo státu za poskytované
bezpečí. Vždyť jedinec v těch dobách znamenal tak málo a vlastně ani dnes bez širšího
společenství a kultury mnoho neznamená. Nesplatitelný dluh, zodpovědnost za svoje sliby a
také potlačení vlastních afektů, tedy nemožnost přímého vybití agrese, vždyť žití v jakékoliv
společnosti předpokládá sebeovládání, stojí za zvnitřněním člověka, za jeho zduchovněním.
Zde se teprve člověk stává člověkem s veškerou tou hloubkou a psychologičností. „Jestliže po
celou dobu existence lidstva existovala i lidská stáda (rodové svazy, obce, kmeny, národy,
státy, církve) a vždy bylo velmi mnoho poslouchajících v poměru k malému počtu
46 Nietzsche, MDZ IX, č.260
47 Nietzsche, GM II, 1
48 Tamtéž, II, 2
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poroučejících – tedy vzhledem k tomu, že mezi lidmi byla dosud nejlépe cvičena a pěstována
poslušnost, můžeme právem předpokládat, že v průměru je dnes každému jednotlivci vrozena
potřeba poslouchat, v podobě jakéhosi formálního svědomí, které nařizuje: „to a to máš
bezpodmínečně udělat, toho a toho bezpodmínečně zanechat, zkrátka máš.“49 Vzniká svědomí,
dle Nietzsche tedy dominantní lidský instinkt, a s ním ruku v ruce formální svědomí tedy
svědomí špatné, tedy vina onen v duši neustále přítomný nesplatitelný dluh. A právě špatné
svědomí se zdá být tím zranitelným místem, neuralgickou oblastí, kudy slabí, pasivně
agresivní jedinci vedou útok na integritu silných. Blíže se tím budeme zabývat v následující
kapitole.
Na začátku kapitoly jsme si řekli, že nelze nehodnotit. Tento výrok lze lehce pozměnit
na „nelze nemoralizovat“. Neustále v různých situacích posuzujeme, co je dobré a špatné,
posuzujeme to však spíše z vlastního hlediska, perspektivy a posuzujeme to prostřednictvím
síly naší tvořivosti, než zřením metafyzických světů. Morální posuzovaní se totiž stává
neřešitelným problémem teprve tehdy, když usiluje o jednoznačný morální výklad světa.
Vždyť, jak jsme si řekli, stěží lze svět rozdělit na dva ostré póly dobrého a zlého, natož uvést
v řád dobra a zla náš jen stěží uchopitelný svět jevů. Podle Nietzscheho však posledních
zhruba dva tisíce let vítězila tendence takový jednoznačný a závazný morální výklad světa
stanovit a dělo se tak proto, že se historicky prosadil nižší, tedy otrocký typ morálky: „Židy
začíná vzpoura otroků v morálce: vzpoura, která má za sebou dvoutisíciletou historii a kterou
dnes už nevidíme jen proto, že – byla vítězná...“.50 V další kapitole se proto budeme zabývat
společenským vítězstvím tohoto nižšího typu morálky, vítězstvím slabosti nad silou, která
přesto zůstává pořád silou. Naprostou klíčovou roli v tomto vítězství hraje resentiment.

7. Resentment a pasivní agresivita
49 Nietzsche, MDZ, 199
50 Nietzsche, GM I, 7
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Dle Nietzscheho se tedy mimo veškerá očekávání nakonec společensky prosadila morálka
otrocká, která staví na pocitu ukřivděnosti a následné nenávisti, tedy resentimentu.
Resentimentem se dnes označují nevraživé vzpomínky na utrpěná příkoří či zatrpklost z
utrpěné křivdy. V Nietzschově filosofii je to klíčový pojem v analýze původu dobra a zla, tedy
morálky. Morálka resentimentu převrací hodnoty, falšuje předmět své nenávisti. Pán už není
vznešený, dobrý, najednou je zlý. Otrok je zas najednou ve své maličkosti a ubohosti dobrý.
Jistěže pán nepohlíží na nuzný lid nezkaleným okem. Ale jeho postoj připomíná spíše
pohrdavé politování než planoucí nenávist. Navíc, pouze vznešený člověk je schopen cítit
úctu k nepřátelům a od úcty k nepřátelům již není daleko k lásce. Naopak pro člověka
resentimentu je nepřítel zlý a dobrota je vytvářena jen jako pouhý protiklad špatnosti
nepřítele. Člověk resentimentu tak vlastně nikdy nerozhoduje sám za sebe, jeho hodnocení
pramení ze závislosti na nenávisti ke všemu vyššímu, panskému. Ve zkratce bychom mohli
říci, že panská morálka je aktivní síla, otrocká zas reaktivní síla.
Hlavní charakteristika rozdílu obou typů morálek spočívá v míře poslušnosti, jelikož
mravnost znamená především poslušnost vůči mravům. Vždyť takzvaně dobrý člověk může
být především nepříliš statečná osobnost, která jedná tak, jak se má, jak se to od ní očekává.
Připusťme na chvíli, že se tímto způsobem budou chovat všichni členové nějaké společnosti.
Lze si v tomto případě představit vůbec nějakou tvůrčí dynamiku? Jistěže ne. Stádovitý
dobrák bez vnitřní síly a tvůrčího ducha žije tradicí. Obecný mrav se svým absolutním
dobrem a zlem pro něj představuje nepřekročitelný zákon. A tento zákon jistě pomocí
sókratovské dialektiky ubrání stůj co stůj. Pasivní agresivita tak může také sloužit jako brzda
tvořivosti a pokroku. Oproti tomu „zlý“ pán ve své nepředvídatelnosti, svobodě a svéhlavosti
může tvořit nové hodnoty tím, že bude upřednostňovat čin překračující obecný mrav před
dialektickým zdůvodňováním. Právě silné a zlé osobnosti vždy posunovaly lidstvo vpřed,
jelikož „vzbuzovaly vždy znovu smysl srovnávání, protikladu, potěšení z nového, odvážného,
nevyzkoušeného.“51 Zlé pudy jsou pro lidstvo stejně důležité jako ty dobré. Představuji takový
katalyzátor společenského dění. „Jisté silné a nebezpečné pudy jako podnikavost, smělost,
pomstychtivost, prohnanost, chamtivost, panovačnost, které byly dosud v obecně prospěšném
smyslu nejen ctěny – pod jinými jmény, rozumí se, než těmi právě zvolenými -, nýbrž musely
být přímo vštěpovány a pěstovány (protože jich bylo v případě ohrožení celku pokaždé
zapotřebí proti nepřátelům celku), jsou od nynějška vnímány jako dvakrát nebezpečné – neboť
pro ně nyní chybějí odvodní kanály – a postupně jsou pranýřovány jako nemorální a vydány
51 Nietzsche, RV, I, 35
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pomluvám.“52 Kdyby se zlepšovatelům lidstva dostalo absolutní moci, zřejmě by vymýtili
nejméně polovinu lidských vlastností, které jsou však často potřebné k projevení síly, k tvůrčí
činnosti. Povinným zavedením uměřenosti by umrtvily veškerý lidský pohyb. Zkrátka
uměřenost může být někdy poněkud mrtvolná!
K čemu je však vlastně skutečně dobré být poslušen mravnosti? Jednak kvůli jistotám,
kterými společnost odměňuje ty, kteří se v rámci obecného mravu pohybují, jednak kvůli
touze zbavit se základního lidského utrpení, které spočívá v nedostatku smyslu. Zbavit se
tohoto utrpení lze přijetím bezpodmínečné víry ve smysl celku bytí (morální výklad světa) a
zcela vyloučit perspektivu, ve které se celek bytí jeví jako zcela nesmyslný. Ostatně utrpení
samo není takový problém. Problém spočívá v odpovědi „na výkřik otázky proč trpět?“53
Kalliklés by nám možná odpověděl: „Protože bez utrpení není ani slasti, vítězství, a pocitu
životního naplnění“. Avšak díky vítězícímu resentimentu nebude s touto odpovědí souhlasit
každý a za určitých podmínek, lze si jistě představit mnohá nesnesitelná utrpení, možná
nikdo. Zde smrtelníkovi může ulehčit přijetí asketického ideálu. Nietzsche zde má na mysli
především postavu kněze. On je totiž ten, který smrtelníkovi, jenž je nemocen životem,
podává lék osobní spásy. Ano, trpíš životem. Kdo je však vinen tvým utrpením? No přece ty
sám smrtelníče! Jen zkoumej vlastní svědomí! Znovu jde o již zmíněný útok na vědomí
nesplatitelného dluh – vinu – špatné svědomí. Smysl je tu postaven do perspektivy viny a
jejího vykoupení prostřednictvím uctívání univerzálních hodnot a smrtelník pookřeje nabytím
vůle k tomuto smyslu. Lidský nedokonalý život je tak uveden do vztahu k ryzí, nezkalené
pravdě. S touto pravdou je sice v rozporu, ale prostřednictvím přijetí vlastní nedokonalosti
vůči této pravdě a příslibu pozdějšího naplnění smyslu v záhrobí, získává jistotu. Už ví, proč
trpí. Asketický ideál je však podle Nietzscheho především ztělesněný resentiment, který
podněcuje vůli k nicotě: „Celé to chtění, jež získalo svůj směr z asketického ideálu: tato
nenávist vůči všemu lidskému, ještě více vůči všemu zvířecímu, ještě více vůči všemu
hmotnému, tak ošklivost ze smyslů, z rozumu samého, ten strach ze štěstí a krásy, ta touha
pryč, ven ze zdání, změny, dění, smrti, přání, ba ze žádosti samé.“54 Znovu onen negativismus
vůči samotnému životu, kterým jsme se již zabývali v odpovědi Sókratovi.
Vznik morálky resentimentu spojuje Nietzsche s židovským národem, potažmo s
křesťanstvím. Avšak důvodem mu tu rozhodně není antisemitismus. Příčinu vidí jednak ve
52 Nietzsche, MDZ, 201
53 Nietzsche, GM III, 28
54 Nietzsche, GM III, 28
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vlastní struktuře židovského národa v tom, že centrální pozici zde zaujímá kněžstvo, co by
nositel asketického ideálu, jednak v historické situaci okupace Palestiny římskou říší. Vždyť
není účinnější propagandy, než učinit ze síly dobyvatelů morální slabost. A to vše proto, aby si
poražení udrželi převahu i poté, co ztratili reálnou moc. Jako nejpádnější argument tu slouží
právě univerzalistický morální výklad světa stojící proti situačnímu uvažování panské
morálky. Bohatýr z klubu silných analyzuje každou situaci prostřednictvím míry své vlastní
aktuální síly a v rámci tohoto referenčního rámce tvoří hodnoty. Bohatýr slabosti se odvolává
na univerzální zákon, který je závazný pro silné i pro slabé. V tomto svém odvolávání nabývá
teprve sil a také konečně tvoří hodnoty. „Vzpoura otroků v morálce počíná tím, že se
resentiment sám stává tvořivým a plodí hodnoty: je to resentiment takových bytostí, kterým je
odepřena reakce ve vlastním smyslu, reakce činu, a které se zhojí jen imaginární pomstou.
Zatímco všechna vznešená morálka vyrůstá z triumfujícího přitakání sobě samému, říká
otrocká morálka od prvopočátku Ne každému „mimo“, „jinak“, „ne-já“: a toto Ne je jejím
tvůrčím činem.“55 Zde se nabízí otázka, která z těchto dvou morálek vlastně vykazuje větší
touhu po moci? Odpověď je pro nás jasná: otrocká morálka, jelikož vznáší univerzální nároky
na vše, včetně samotného života.
Resentiment můžeme tedy pro naše účely definovat jako silně negativistický postoj vůči
životu, plynoucí z ukřivdění a proměňující se v nenávist, která podmiňuje tvorbu mocenských
prostředků k ovládnutí samotného života. Mechanika vztahu pána a otroka by mohla fungovat
následovně: pán ze sebe sama aktivně činí, zpříma a agresivně uplatňuje svou sílu vůči
otrokovi. Otrok pánově síle a agresi podléhá, posléze se však vymezuje skrze svou nenávist
vůči pánovi. Jen díky tomuto vymezení nachází cestu ke svým zájmům, k sobě samému. Toto
vymezení neguje pána a jeho zájmy. Protože otrok nemá sílu pánovi čelit, vymýšlí způsob, jak
by i on mohl uplatnit svou moc, potažmo jak by se pomstil. Přijímá tedy víru v morálku
založenou na univerzálních hodnotách, morálku, která podřizuje celek bytí jedné jediné
pravdě, která zároveň poskytuje i smysl. Univerzální morálka platí pro všechny jen za
podmínky, že nivelizuje. Již nejsou silní a slabí, teď jsou všichni jen slabí. Otrok posilněn
smyslem zaútočí na pánovo špatné svědomí. Uplatňuješ vůči mně svou sílu, čímž přestupuješ
zákon shůry nám všem daný, a proto jsi špatný a zlý. Pán odolává. Otrok tedy za svou pravdu
umírá. Pán se neubrání soucitu a podléhá. Útok na pánovo svědomí je dokonán, past sklapla,
pán popřel sebe sama, otrok zvítězil.
55 Tamtéž I, 10
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Mechanika pasivní agrese je podobná: svět, ve kterém žije pasivní agresor, není dobré
místo, protože nevychází vstříc jeho zájmům. Sám se tomu diví, protože sám sebe považuje za
někoho, kdo vše dělá správně. A protože v takovém světě nemá osud ve vlastních rukou, cítí
se slabý, je otázka vlastní odpovědnosti pro něj naprosto bezpředmětná. Navíc je tento jeho
svět obydlen lidmi, kteří nečiní dle jeho představ, jsou tedy zlí. Svět a ostatní lidé by totiž
měli být morální, což ovšem jinými slovy znamená, naplňujte můj vlastní ideál morálky.
Nebo jinak: dělejte to, co chci já. Takový špatný svět a takoví špatní lidé si nezaslouží, aby se
s nimi jednalo v rukavičkách. Každá taktika, byť by nebyla zrovna košer, jak se domoci
svého, je vítána. Proto pasivní agresor nikdy nejedná přímo, ale vždy útočí na špatné svědomí,
onen dominantní lidský instinkt: „Jsi zlý!“ Často se uchyluje k dialektické sebeobraně, chce si
nechat vše logicky zdůvodnit, čímž svého oponenta jen rozzuří. Jak mu totiž vysvětlit, že
lidské chtění se nikdy do puntíku zdůvodnit nedá, protože vyvěrá z nezbadatelných hlubin
duše, nad kterými rozum nevládne? Pasivní agresor přenese energii svého chtění na oponenta
a oponent je ten, kdo nakonec sám v sobě vybojuje zápas dvou vůlí. Připomíná to situaci, kdy
v roli silného hrajeme šachy na jedné šachovnice za bílé i černé, zkrátka sami proti sobě. A
protože podléhaje diktátu společnosti se často rozhodujeme dle mravnosti, která obecně
chrání slabší, popřeme sami sebe a pasivní agresor svou vůli prosadí. Čili takto nějak funguje
mechanika pasti pasivní agresivity, ve které se síla spolehlivě utopí.
Tvrdíme tedy, že pasivní agrese je stav duše plodící resentiment. Je to vnitřní naladění či
psychologická podmínka resentimentu. Lidskou slabost a sílu jsme oddělili od pravdy a od
morálního hodnocení. Zbylo nám rozlišení na sílu aktivní (pán) a reaktivní (otrok, pasivní
agresor). V příští kapitole prozkoumáme vzájemný vztah těchto dvou kvalit.

8. Aktvní a reaktvní
Třebaže tedy člověk není s to zaujmout konečný soud, co se lidského chování týče, je od
přirozenosti nadmíru nadán tvořivostí právě v zaujímání oněch soudů, tedy nejrůznějších
perspektiv, tedy aktivitou. Nakonec celek lidské kultury, tato druhá příroda, je dostatečným
důkazem jeho neutuchající aktivní tvořivosti. Nietzsche tuto aktivitu dokonce vnímá jako
podstatu života vůbec: „Veškeré dění v organickém světě je přemáháním, zvládáním a každé
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přemožení a ovládnutí je zase novou interpretací.“56 Tvořivým, útočným ba agresivním silám
dává Nietzsche principiální přednost před následným přizpůsobením, tedy reakcí. A vskutku,
dokonalá schopnost vytvarovat sebe sama dle podmínek okolního prostředí by vedla v
přísném slova smyslu k dokonalé nicotě. Při absolutním respektu ke stávajícím podmínkám
není místa k něčemu novému. Vše jsoucí, pokud chce být jsoucí, si musí alespoň trochu
prostoru vzít, musí tvořit, musí transformovat, z čehož vyplývá nadřazenost a prvenství
aktivity, činu před reaktivitou, přizpůsobením. Ovšem bez reaktivity se život také neobejde.
Vždyť na onu aktivitu, a může to být třeba nový život, který si bere prostor pro sebe, musí
vždy reagovat to, co již nějakou dobu je a tento prostor obývá. Dle Nietzsche je třeba si však
uvědomit „principiální přednost, kterou mají spontánní, útočné, přesahující, nově vykládající,
nově soudící, tvořivé síly, po jejichž působení teprve následuje přizpůsobení“57 čili reaktivita.
Tímto tvrzením však reaktivní síly neztrácejí nic ze své důležitosti, jelikož jejich úloha
spočívá v adaptaci a uchovávání života.
Samo lidské tělo, se svými složitými vztahy nadřízenosti a podřízenosti v oblasti
fyziologie, může být dobrým příkladem komplementarity aktivních a reaktivních sil. Bez
zajímavosti tu není ani to, že se nejedná o rozpor, tedy aktivní versus reaktivní, ale spíše o
distanční vztah nadřazenosti a podřízenosti, či vyšší a nižší stupeň. Každá tělesná síla se
vztahuje k dalším silám za účelem poroučení, nebo podřízenosti. Lidské tělo je potom jakýmsi
polem napětí vzešlým z tohoto vztahu mezi ovládajícími a ovládanými silami. Ovládající síly
jsou aktivní, ovládané pak reaktivní. Tělo je tedy zároveň i hierarchický systém aktivních a
reaktivních sil. Podle Nietzscheho jsou našemu zkoumajícímu intelektu přístupné spíše síly
reaktivní: „Celý tento fenomén tělo co do intelektuální míry převyšuje naše vědomí, našeho
ducha, naše vědomé myšlení, pociťování, chtění zrovna o tolik, o kolik algebra převyšuje
počítání typu jedna-krát-jedna.“58 Vědomí je tak odsouzeno do role fenoménu, který si vždy
uvědomuje reaktivně, protože vždy pracuje s nějakým podnětem. Tělesné aktivní síly jsou
nevědomé, naše vědomí na ně vždy jen reaguje. Odtud zřejmě pramení Nietzschova zcela
pochopitelná fascinace tělem, fysiologií. „Tělo jsem a tělo a pranic více; a duše jest jen slovo
pro cosi na mém těle.“59 Myšlenka nevědomých aktivních sil má velmi závažné konsekvence.
Můžeme se totiž například ptát, do jaké míry odhaluje Darwinova teorie zákonitosti vývoje,
když se vlastně zabývá pouze reaktivními silami, tedy přizpůsobením? Ani sókratovská
56
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dialektika, založená na rozumu, tedy vědomé duševní činnosti, z toho nevychází příliš
aktivně. Navíc to potvrzuje naši volbu pasivní agresivity jako analytického nástroje pro
vystopování slabosti. Intelektem jsme totiž možná pouze s to nahlédnout slabost, reakci. Toto
téma však probereme později v kapitole fyziopsychologie. Přesto, zkusme nyní pro aktivní a
reaktivní síly zvolit nějaké měřítko jejich vztahu. Zkusme je prostě změřit.
Mezi aktivní a reaktivní silou, které vstupují do vzájemného vztahu, musí být nějaký
blíže neurčený kvantitativní rozdíl. Ve fyzice bychom si pomohli stanovením jednotky, tedy
něčeho identického. Jednotka se běžně vyjadřuje nějaký rovnovážným stavem, matematickou
rovností – všichni známe vzorečky z hodin fyziky. Problém však spočívá v nutnosti rozdílu
mezi aktivní a reaktivní silou. Nikdy ho nelze vyrovnat, protože by to pak již nebyl vztah
ovládajícího a ovládaného. Vyrovnáním aktivního a reaktivního by se život zastavil, zanikl by.
Rovnovážný stav aktivního a reaktivního je smrt, nicota. „Neměla by veškerá kvanta být
příznaky kvalit?... Redukce veškerých kvalit na kvanta je nesmysl.“60 S kvantitou tedy nic
nepořídíme, budeme si muset vystačit s kvalitami.
Reaktivita, jak již víme z výkladu o pasivní agresi a otrocké morálce, směřuje k
rovnostářství, přičemž jejím základním projevem je negace. Přizpůsobující se reaktivita totiž
tvoří jen díky vymezení se oproti vlastnímu protikladu, tedy aktivní síle, ve snaze tento
protiklad neutralizovat či ovládnout převrácením hodnot. Mocenské prostředky jsou také již
známy, především tedy vytvoření závazného a univerzálního výkladu světa, morálky. Aktivita
tvoří ze sebe sama tím, že se zmocňuje a přetváří, přičemž směřuje k diferenci. Této diferenci
přisvědčuje, přitaká ji. Na rozdíl tedy od reaktivity, která se vymezuje ke všemu jinému
negativně, aktivita své jinakosti přitaká, má z ní potěšení. Cílem aktivních sil je dojít do
krajnosti naplnění svých možností. Naopak síly reaktivní zužují aktivním silám manévrovací
prostor realizování svých možností, a to i přesto, že jsou původně aktivním silám podřízeny.
Zde se můžeme vrátit k polemice Kallikla se Sókratem. Kalliklés tvrdí, že slabá většina sice
omezuje menšinu silných pomocí umělých lidských zákonů, ale nikdy nemůže být silnější než
ona menšina silných. Jinými slovy, i když otroci vítězí nad svým pánem, pořád zůstávají
otroky. Sókratés oponuje tím, že větší množství slabších dohromady prostě utvoří větší sílu,
která přemůže ty silné. Je to náš starý problém, zda síla může zůstat silou i poté, co je
přemožena slabostí.

60 Nietzsche, VM, II, 343
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Analýza vztahu aktivních a reaktivních sil nám může napovědět, kdo je slabý a kdo zas
silný. Být slabý by tedy znamenalo být oddělen od realizace svého lidského potenciálu, být
oddělen od svých možností a říkat ustrašené „ne“ všemu jinému mimo sebe. Naopak síla se
jeví jako dovedení svých možností do krajnosti, krajní sebevyjádření svého lidského
potenciálu, přičemž své jinakosti vůči okolí radostně přitaká. Sílu a slabost není docela dobře
možné posuzovat podle výsledku nějakého střetu, anebo přece jen ano? Nakonec jsme v
minulých kapitolách došli k tomu, že slabost světem vládne. Resentiment pramenící z pasivně
agresivního naladění duše zkrátka triumfuje. Znamená to tedy, že přece jen množství slabých
vytvoří větší sílu, která smete menšinu silných tak, jak tvrdí Sókratés? Podle nás ne tak
docela. Je zde potřeba od sebe oddělit schopnost prosadit svou vůli i přes odpor druhých a
individuální projev síly a slabosti u každého člověka. Tedy na jedné straně moc, na druhé
straně síla a slabost či aktivita a reaktivita. Naše odpověď na spor Kallikla se Sókratem by
zněla: Větší množství slabších může vytvořit větší moc, která je však založena na slabosti. A
obráceně silnější podléhají větší moci slabších, aniž by však zároveň ztratili svou sílu. Nejde
zde totiž o míru moci. Jde o způsob vztahování se k moci samé. O vůli k moci. V následující
kapitole ji prozkoumáme.

9. Vůle k moci
Pojem vůle k moci završuje filosofické dílo Friedricha Nietzscheho. Pokud chceme pochopit
způsob, jakým Nietzsche přemýšlí o síle a slabosti, je pro nás tento filosofický termín klíčový.
„Triumfující pojem síla, jehož pomocí naši fyzikové stvořili Boha i svět, vyžaduje ještě
doplnění: musí mu být přiřčena vnitřní vůle, kterou označuji jako vůli k moci.“61 Vůli k moci
je možné chápat jako základní sílu veškerého dění. Tato síla však nemá pouze onu
sebezáchovnou funkci evoluce, protože: „Boj o život je jen výjimkou, dočasným omezením
životní vůle; velký i malý boj se všude točí kolem převahy, růstu a rozšíření, okolo moci, jak to
odpovídá vůli k moci, která je právě vůlí života.“62 Spíše se tedy jedná o napětí mezi
sebezáchovou a stupňováním svého potenciálu, svých možností. Vždyť přece každá nová
cesta do neznáma, všechen růst představuje mimořádné riziko. Ten, kdo svůj vlastní život
stupňuje, čelí nejzazší alternativě vlastní záhuby. Přece mnoho velkých osobností historie
61 Tamtéž, II, 309
62 Nietzsche, RV, V, č.349
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skončilo svůj život předčasně a za tragických okolností, zatímco ti slabí a průměrní pečlivě
dbali o své vlastní zachování. Přesto, každý život se uchovává i vydává, je však třeba dodat,
že samozřejmě v různé míře. Není to tedy vůle žít, ale spíše vůle samotného bytí, která se
projevuje jako svár mezi sebezáchovou a vlastním zánikem.63
Rozhodně tedy nejde o žádnou touhu či chtivost po moci. Zarathustra hovoří o
vládychtivosti v aforismu „O trojím zlu“ a jak je u Nietzscheho zvykem, hledá více
perspektiv:


„žhoucí důtky pro nejtvrdší z těch, kdož mají tvrdé srdce; krutá muka, jež
čekají též na nejkrutějšího; kalný plamen živoucích hranic“



„děsná učitelka velikého pohrdání, která městům i říším do očí hlásá: Pryč
s tebou! - až z nich samých vyrazí výkřik: Pryč se mnou!“



„k čistým a osamělým vystupuje vzhůru na soběstačné výšiny, planouc jako
láska“



„než kdo by zval chtivostí, když vysoké zatouží dolů po moci! Věru, nic
chorého a chtivého není na takové touze, na takovém sestupu“

No, vyberme si, že! Jasná ukázka jakou potenci měla Nietzschova soukromá vůle k
moci. Jak je vidno, vládychtivost může být pozitivní tvořivá síla, ale může také působit
utrpení a to i samotným vládcům. Vládychtivost však přece jen pořád není vůle k moci.
Rozhodně ani nejde o žádné přikazování lidem. Vždyť na úrovni organismu najdeme mnoho
nevědomých procesů přikazování a poslušnosti – máme samozřejmě znovu na mysli vztah
aktivních a reaktivních sil. Proto zkusme přestat uvažovat vůli k moci jako touhu po moci,
spíš ji mějme za jakousi základní energii samotného bytí.
Deleuze64 vnímá vůli k moci jako genealogický živel síly. Genealogický ve smyslu
diferenční a genetický, což znamená, že vůle k moci vytváří onen kvantitativní rozdíl mezi
dvěma nebo více silami, které jsou ve vzájemném vztahu. Zároveň je to genetický živel síly,
tedy vytváří kvalitu jednotlivých sil v tomto vztahu. Vůle k moci je přítomna v reaktivní síle
stejně jako v síle aktivní. Co se týče určování či měření sil, je to znovu otázka interpretace.
Chceme-li totiž poznat smysl nějaké věci (máme na mysli jakýkoliv lidský, biologický či
fyzikální jev), je nám zapotřebí poznat sílu, která si tuto věc přivlastnila nebo se skrze ni
vyjádřila. Samotnou interpretaci neprovádí nikdo jiný než sama vůle k moci. Ona je tou
63 Kouba, Pavel - Nietzsche: filosofická interpretace - 2., opr. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2006
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nejzákladnější tvořivou energií, kterou uchopujeme pravdu a hodnotíme. Vůle k moci je
zároveň součástí síly, ale také něčím vnitřním. „Síla je to, co něco může, vůle k moci je to, co
něco chce.“65 Je to jakési základní vnitřní chtění, které může nabývat proměnlivých kvalit.
Nemáme zde na mysli kvality aktivního a reaktivního. To jsou kvality sil vstupujících do
vzájemného vztahu. Máme na mysli určité zárodečné kvalitativní prvky, které ovlivňují
kvalitu samotných sil. Afirmativní a negativní jsou takovými prapůvodními kvalitami vůle k
moci. Tak jako aktivita a reaktivita vyjadřují sílu, tak afirmovaní a negovaní, tedy přitakání a
popírání, vyjadřují kvalitu vůle k moci. Jistě, mezi afirmací a aktivitou, negací a reaktivitou,
panuje spřízněnost. Avšak není to to samé, vyjádřeno jinými slovy. Vztah afirmace a negace k
reaktivitě a aktivitě je zároveň imanentní i transcendentní. Afirmace tedy není něco jako
aktivita, ale spíše samo aktivní chtění a naopak negace je samo reaktivní chtění. Proto
Nietzsche říká: Vůle k moci není pouze tím, co interpretuje, ale i tím, co hodnotí. 66 Jinými
slovy když interpretujeme, označujeme sílu, která naplňuje určitou věc významem. Když
hodnotíme, označujeme vůli k moci, která předává této věci hodnotu.
K tomu, aby se vůle k moci projevila, potřebuje vždy nějaký odpor. „Vůle k moci se
může projevit jen na odporu, hledá tedy to, co jí odporuje.“67 Každá síla musí mít svůj
protějšek, vůči němuž působí. Jak bychom mohli popsat sílu, která působí sama samotinká?
To nelze, protože sílu jsme schopni identifikovat pouze dle účinku působení na něco, což jen
potvrzuje náš přístup k silám aktivním a reaktivním, které vždy uvažujeme v nějakém
vzájemném vztahu. Z toho vyplývá, že moc není jen tak ledajaká prostá převaha, je to vztah,
poměr aktivního a reaktivního, přičemž musíme ještě počítat s oním afirmativním či
negativním působením. Jako naprostá nutnost se tedy jeví odlišování větší či menší síly od
větší či menší moci. Proto i tedy můžeme oddělit kvalitu síly od stupně moci v rámci určité
referenční soustavy, což je důležité pro naši otázku, zda síla zůstane silou i poté, co podlehne
větší moci slabosti. Všechno naše jednání je totiž chtění něčeho, můžeme ho tak považovat za
sílu, která vždy proti něčemu působí. Pokud však toto jednáni uvažujeme z hlediska moci,
tedy ve vztahu k tomu, čemu naše jednání odporuje, pamatujme, že vůle k moci se projevuje
pouze na odporu, pak již nenalezneme prostou totožnost mezi stupněm naší mocí a kvalitou
nasazené síly. Například, můžeme spontánně vyrvat květinu z rozkvetlé veřejné louky v
parku, protože ji chceme elegantně podat své milé. Kolemjdoucí ctnostná žena zavzdychá a
65 Deleuze, Nietzsche a filosofie, Praha 2004, Hermann a synové, str. 91
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utrousí cosi jako: „Jo, jo, to je ta dnešní doba. Za chvíli tu bude poušť!“ V našem vědomí se
odehraje onen šachový mač, který hrajeme sami proti sobě. Zvítězí morálka. Zastydíme se a
vyrvanou květinu odhodíme na nedaleký kompost, aby alespoň svým organickým rozpadem
sloužila i nadále věcem veřejným. Co se stalo? Čirá aktivita v nás vyrvala kytku, avšak naše
vůle nedokázala klást odpor pasivní agresivitě kolemjdoucí ženy. Zahájili jsem jednaní ze síly,
naše vůle však byla slabá. Naše milá nás od této chvíle bude vnímat jako někoho přirozeně
spontánního a zároveň slušného. My budeme mít také radost z onoho vyrvání kytky, avšak do
smrti si budeme vyčítat, že jsme to nedotáhli do konce. Naše jednání bylo spojení aktivity a
negace. Jednání ctnostné ženy bylo zas spojení reaktivity s afirmací. To byl tedy takový
drobný příklad aplikace problematiky vůle k moci na naše téma pasivní agresivity, takový
speciální případ. Vraťme se však nyní k vůli k moci z hlediska větší obecnosti.
Jak již víme, vůle k moci potřebuje svůj protiklad. Má-li být vůle vůlí, musí tedy chtít
nejen to, co sama chce, ale také ten již zmíněný odpor. Je tu jakási překvapivá podvojnost, co
drtí naši představivost. Zkusme se však vrátit zpět ke Kalliklovi: pro toho, kdo je již naplněn,
zbývá jen žít jako kámen, po tom naplnění, a necítit už ani radost ani strázně. Avšak v tom
záleží příjemné žití, v tom, když co nejvíce přitéká. Kdyby totiž vůle dostala, co chce a
zároveň přemohla odpor, ba co víc ona by naprosto ovládla daný prostor, co by jí ještě tak
zbývalo? Taková naprosto vítězná vůle by jistě mohla úspěšně obývat metafyzický svět idejí,
avšak u nás na zemi by leda tak dosáhla stagnace. Totiž tam, kde slábne odpor, slábne i moc.
Vůle k moci se osvědčuje jen na silném odporu. Síla tedy spočívá nejen ve schopnosti klást
dostatečný odpor, ale také ve schopnosti odpor vůbec připustit. Proto například totalitní režim
je spíše slabost na druhou než nějaká obdivovaná síla. Nedokáže totiž připustit odpor plurality
názorů. Vůle k moci není jednota, není to ani mnohost. Je to spíše určité pole napětí mezi vůlí
k jednotě na jedné straně a vůlí k mnohosti na straně druhé. Nietzsche používá mimo jiné
výraz plastická síla: „Plastická síla člověka, národa, kultury; míním onu sílu k svébytnému
růstu, sílu přetvořovat a přivtělovat si minulé a cizí, hojit rány, nahrazovat ztráty, vlastními
silami znovu vytvořit rozbité formy.“68
Jak tedy osvědčovat svou vlastní plastickou sílu? Zkusme v tom všem najít nějaké
poselství či Nietzschův odkaz. Zajímavá je interpretace P. Kouby.69 Jednat ze slabosti
znamená nemít jiné možnosti, nebýt mocen jiného jednání. Vzpomeňme všech fanatiků a
jejich ideálů, či bezvýhradného přitakání hlupáků nebo dobrotu a mírnost bezbranných. Být
68 Nietzsche, NÚ, II, str.80
69 Pavel Kouba, Nietzsche, Praha 2006: OIKOYMENH
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silný znamená mít možnosti, být otevřený jiným možnostem, být schopen jiného jednání.
Přemáhání, překonávání překážek totiž otevírá nové možnosti tím, že bojujeme. Už jen tím, že
přemáháme něco jiného, se měníme i my sami. Síla však nespočívá v totálním ovládnutí
druhého. To je spíše spolehlivý příznak slabosti. „Potřeba soupeře, důstojného protějšku, jíž
se silná, ušlechtilá moc liší od živelné síly luzy, nevyrůstá přirozeně z tolerance, nýbrž ze
správného rozumění svému zájmu: zničíme-li svůj protějšek či svého soupeře, ničíme možnosti
svého růstu a svého života.“70 Z pohledu výše řečeného nevychází pasivní agresivita příliš
dobře. Je to jednání pramenící ze slabosti, z toho, že nemáme další možnosti jednání, protože
naše představa o světě je negativní a příliš univerzální, a nejsme schopni jednat zpříma tedy
nejsme schopni se vystavit svému protějšku, snést odpor. Naší touhou je podrobit si náš
protějšek apelem na obecnou morálku, tedy apelem na poslušnost formálního svědomí. Ten
musí jednat dle našich představ, čímž znovu omezujeme své vlastní možnosti a vlastně i
možnosti našeho protějšku. Pasivní agresivita tak omezuje, ba někdy přímo ničí,
perspektivistické vidění světa. Podporuje pouze jednu tendenci života, a sice tendenci
sebezáchovnou. O nějakém stupňování či sebepřesahu zde nemůže být ani řeči.
Osvědčování vůle k moci, nebo vlastní plastické síly, má však ještě jeden velmi
zajímavý a závažný aspekt. Jde o nevědomý charakter aktivních sil, o kterém jsme hovořili v
kapitole „Aktivní a reaktivní“: vědomí je tak odsouzeno do role fenoménu, který si vždy
uvědomuje reaktivně, protože vždy pracuje s nějakým podnětem. Tělesné aktivní síly jsou
nevědomé, naše vědomí na ně vždy jen reaguje. Abychom byli schopni lidskou sílu
spočívající v aktivních silách nějakým způsobem uchopit, budeme se muset přesunout na pole
specifické nietzschovské psychologie, které, jak uvidíme v následující kapitole, spíše sluší
název fyziopsychologie.

10. Nietzschova fyziopsychologie
My lidé jsme často bezmezně hrdí na svůj vlastní rozum. Spatřujeme v něm hlavní atribut
našeho lidství. Schopnost rozumového náhledu světa a vyvozování „pravdivých“ soudů o něm
se však podle Nietzscheho obvykle značně přeceňuje. „Většinu myšlení, dokonce i vědomého,
70 Pavel Kouba, Nietzsche, Praha 2006: OIKOYMENH, str. 244
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je třeba počítat k činnostem instinktivním, a to i v případě myšlení filozofického.“71 Za
vědomým myšlením tak můžeme především znovu vidět onu hierarchii aktivních a
reaktivních sil lidské fyziologie. Vždyť každý myslitel vychází především z nějakých jemu
vlastních hodnocení a perspektiv, které jsou vždy nevědomě závislé na fyziologických
procesech jeho vlastního těla. Jinými slovy, instinkty těla vnucují našemu mysliteli určité
dráhy myšlení, ze kterých a ne jiných si tento myslitel vybírá. Spíše bychom však mohli říci,
že si vše nové určitým způsobem přivtěluje. S pojmem přivtělení jsme se již setkali v
Nietzschově definici plastické síly (vůle k moci): „Plastická síla člověka, národa, kultury;
míním onu sílu k svébytnému růstu, sílu přetvořovat a přivtělovat si minulé a cizí, hojit rány,
nahrazovat ztráty, vlastními silami znovu vytvořit rozbité formy.“
Velmi detailně se pojmem „přivtělení“ zabývá ve své práci Jakub Chavalka. 72 Aby
člověk dokázal přežít, musel si během historie přivtělit určitá schémata jednání. Tato
přivtělená schémata samozřejmě nemůžeme považovat za nějakou univerzální pravdu, ale
spíše za nějaká osvědčená řešení určitých situací, která se postupně stala součástí naší duše,
potažmo lidského těla, a která nám umožňují pevné zakotvení ve světě. Jsme jimi natolik
zformováni, že podmiňují také každé další přivtělení nového: „K tomu, aby si jednotlivý
člověk v rámci výchovy a kultury mohl přivtělit něco nového, a tím se dopracoval jistého
zušlechťujícího povýšení, nebo aby dokázal vstřebat do krve přesně stanovenou míru
minulého, musí nejprve přetvořit danou novost či minulost do podoby, která je pro něj
stravitelná.“73 Jinými slovy, samo tělo rozhodne, jak bude proces poznání probíhat. Tento
proces bude samozřejmě nevědomý a za účelem přivtělování stravitelného obrazu světa bude
při tomto procesu docházet k nutnému falšování a zapomínání. „Zapomnětlivost zdaleka není
jen vis inertiae, jak se domnívají lidé povrchní; je to naopak aktivní, v nejpřísnějším slova
smyslu pozitivní schopnost zábran, jíž je třeba připsat, že cokoli prožijeme, zakusíme,
vpravíme do sebe, si ve stavu trávení (mohli bychom říci vstřebávání do duše) uvědomujeme
stejně málo jako celý ten nesmírně rozmanitý proces, v němž se odehrává naše tělesná výživa,
kdy vstřebáváme do těla.“74 Každé zabezpečené přežití a pevné zakotvení ve světě zkrátka
něco stojí. Cenou je zde nutné přivtělení omylů a nepravd, což koresponduje s naší snahou
odsvětit v předcházejících kapitolách pojmy pravdy a morálky. Nakonec jsme sice zjistili, že
člověk je od přirozenosti nadán energií či silou vytvářet různé systémy pojmů a reprezentací,
71
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mezi které pojmy pravdy a morálky také patří. Tato schopnost, tedy plastická síla či vůle k
moci, však znovu, díky výše zmíněnému procesu přivtělování, umožňuje vytváření jen našich
lidských, omylných a umělých systému pojmů a reprezentací a navíc je podmíněna
fyziologicky. „Nevěřím tedy, že otcem filosofie je nějaký „pud k poznání“, nýbrž že poznání
(a nepoznání!) zde i všude jinde slouží jen jako nástroj jinému pudu.“75 Člověk tyto umělé
systémy schémat sice formuje za pomoci svého vědomí. Lidské vědomí je však ze své
podstaty reaktivní, tedy slouží něčemu vyššímu, aktivnímu, což je dle Nietzscheho samotné
tělo: „Tělo jsem a tělo a pranic více; a duše jest jen slovo pro cosi na mém těle.“ Proto se tedy
Nietzsche rozchází se sókratovskou tradicí a pojem duše promýšlí svým vlastním způsobem:
„Avšak je otevřena cesta k novým a vytříbenějším pojetím hypotézy duše: nechť mají napříště
ve vědě domovské právo takové pojmy jako „smrtelná duše“ a „duše jako mnohost subjektů“
a „duše jako společenství pudů a afektů“.“76 Protikladnost či dualita těla a duše tedy v
Nietzschově filosofii mizí, aby byla nahrazena již zmíněnou hierarchií aktivních a reaktivních
fyziologických sil či ekonomií pudů a afektů.
Tento Nietzschův koncept má samozřejmě své důsledky. Ten první je nasnadě – někam
se nám ztratilo lidské ego, nebo jak se občas říká „vlastní já“. S tím souvisí i problém, komu
vlastně máme působení aktivních či reaktivních sil nadále připisovat? Kde je onen základní
činitel lidského jednání, tedy subjekt sám? A pokud tam žádný subjekt není, na kom leží
odpovědnost za určité jednání? „Požadovat od síly, aby se neprojevovala jako síla, aby nebyla
vůlí přemáhat, vůlí porážet, vůlí panovat, žízní po nepřátelích a odporu a triumfech, je stejně
pošetilé jako žádat od slabosti, aby se projevovala jako síla. Určité kvantum síly je právě také
kvantum pudu, vůle, působení – ba dokonce to není vůbec nic jiného než právě toto puzení,
chtění, působení samo a jen jazyk (a v něm zkamenělé základní omyly rozumu) nás svádí k
tomu chápat všechno působení mylně jako podmíněné něčím působícím, subjektem.“77 V této
perspektivě je pro nás najednou velmi obtížné vnímat za konkrétním projevem síly či slabosti
konkrétního člověka nějaký jasný lokalizovatelný zdroj jménem duše či charakter, který se
svobodně rozhoduje. Jeden z poznávacích znaků slabosti by tak mohla být i víra v
indiferentní, svobodně volící subjekt (duši).
Druhý důsledek spočívá v syntéze psychických a tělesných projevů. To, co bychom
ještě včera interpretovali jako nějaký náš osobní, typický, psychický proces, má svůj původ v
75 Nietzsche, MDZ, 6
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hlubině tělesné mlčenlivosti, proto se spíše jedná o proces fyziopsychologický. Tedy to, co
například označujeme za drzost nám typicky vlastní, má zřejmě daleko více významů, než je
naše jediná interpretace s významem drzosti. Drzost je v tomto případě potom jen jakýmsi
symptomem hlubokých tělesných pochodů, o kterých nevíme vůbec nic. Pohybujeme se zde
na dvou úrovních interpretace. Jednak interpretace duchovní, kterou koná naše vědomí tím, že
pojmenovává určitý tělesný symptom. Jednak původnější a hlubinnější interpretace tělesné,
což je onen samotný symptom. Vědomá interpretace se tak jeví jako pouhopouhá interpretace
interpretace. Co teď s tím?
Nietzsche se přimlouvá za nové pojetí psychologie: „Pojmout ji jako morfologii a
vývojovou nauku vůle k moci, jak ji pojímám já – toho se ještě nikdo v myšlenkách ani
nedotkl: pokud je totiž dovoleno spatřovat v tom, co bylo dosud napsáno, symptom toho, co
bylo dosud zamlčováno.“78 Ano, morálka může ve světle tohoto tvrzení působit jako určitá
strategie zamlčování tělesných projevů. Zde můžeme znovu odkázat na výzkum Norberta
Eliase a zejména na zjištění čerpající ze spisků o dobrých mravech, že chování lidí novověku
vykazuje čím dál větší potlačování afektů, snižování prahu studu a přesouvání tělesných
projevů do skrytosti privátní sféry. Morální problém tak může být především původně
problém tělesný. Podle Nietzscheho je tedy třeba problematizovat samé základy ovšem bez
nánosů morálních: „Opravdová fyzio-psychologie musí zápasit s nevědomým odporem
hlupota srdce badatele, má srdce proti sobě: již učení o vzájemné podmíněnosti dobrých a
zlých pudů vyvolává, jakožto rafinovanější imoralita ve svědomí ještě silném a zdatném úzkost
a znechucení – tím více pak učení o odvoditelnosti všech dobrých pudů ze zlých.“79 Nietzschův
koncept fyziopsychologie předjímal psychoanalýzu a hlubinou psychologii. Jako by se nám tu
slovy z románu Hastrman80 říkalo: „Dej, o čem doma nevíš!“ Lidská aktivita je temná a
tajemná záležitost, o které toho tolik nevíme. Vždyť vědomí vždy jen reaguje, ale hlavně
slouží. Je bytostně reaktivní, proto i my všichni jsme na vědomé úrovni reaktivní, a proto i
tedy podřízení, závislí, nesvobodní. A někdy i pasivně agresivní, jelikož věříme, že náš
protějšek vědomě ovládá své aktivismy, a tak je přece schopen, zdržet se určitého jednání. A
pokud ne, zaútočíme na jeho špatné svědomí! Pravou lidskou sílu však hledejme spíše ve
spontaneitě, jejíž zdroj leží v nevědomí, tedy někde hluboko v těle. Proto se nám zdá velmi
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důležité, přimluvit se za další výzkum procesu umělecké tvorby, dovedností vycházejících ze
zenu (zazen, ikebana, lukostřelba), sexuality, zkrátka oné zmíněné lidské spontaneity.
Lidská síla a slabost, potažmo aktivita a reaktivita, tedy vycházejí z hlubin tělesnosti.
Proto je zcela legitimní nadále považovat všechny stavy psychické za stavy původem tělesné,
které je možno zkoumat dle jejich symptomů. Dle Chavalky analýza těchto symptomů stran
strategie jejich dosahování nám může odkrýt interpretace, které jsou vytvářeny příslušnými
tělesnými stavy, což koresponduje s již uvedeným Nietzschovým výrokem: „Soudy, hodnotné
soudy o životě, pro nebo proti, nemohou posléze nikdy býti pravdivy: mají pouze hodnotu
jako symptomy, spadají v úvahu jedině jako symptomy, - o sobě takové soudy jsou
hlupotami.“ Takto získané interpretace pak lze zkoumat ve vztahu ke světu a životu. Proto
tedy můžeme na pasivní agresivitu pohlížet jako na jeden z těchto tělesných stavů vytvářející
své vlastní osobité interpretace. Zpřesňujeme tím naše tvrzení ze šesté kapitoly, že pasivní
agresivita je stav duše plodící resentiment. Nyní tvrdíme, že pasivní agresivita je tělesný či
fyziopsychologický

stav

plodící

resentiment.

Problém

pasivní

agresivity

jako

fyziopsychologického stavu by si jistě zasloužil další zkoumání, jehož rozsah však značně
překračuje bakalářskou práci.

11. Závěr
Spíše než projev resentimentu v Nietzschovské filosofii je pasivní agresivita duševní stav
plodící tento resentiment. Jelikož však Nietzsche považuje duši za ekonomii tělesných pudů a
afektů, je přesnější termín fyziopsychologický stav. Produkt tohoto stavu, tedy resentiment
můžeme pro naše účely definovat jako silně negativistický postoj vůči životu, plynoucí z
ukřivdění, vymezující se vždy proti něčemu a proměňující se v nenávist, která podmiňuje
tvorbu mocenských prostředků k ovládnutí samotného života. Resentiment je spojen s
otrockou morálkou, která je založena působením reaktivních, podřizujících se sil. Z pasivní
agresivity vzešlý resentiment se historicky prosadil vůči panské morálce založené působením
sil aktivních, poroučejících. Základní strategie přemožení aktivních sil zde spočívá v útoku na
dominantní lidský instinkt, což je dle Nietzscheho svědomí, či přesněji řečeno špatné
svědomí, ve kterém se aktivita utopí, či jinak řečeno ztratí možnosti svého jednání. Z toho
vyplývá i naše definice lidské síly a slabosti. Síla znamená mít možnosti jednání a tyto
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možnosti aktivně uchopovat, slabost znamená tyto možnosti nemít či jednat vždy jen z
vnějšího popudu, tedy reagovat.
Dle Nietzscheho je základem veškerého dění vůle k moci, která je oproti fyzikální síle
jakousi vnitřní vůlí či základní energií bytí. Vůle k moci se osvědčuje vždy na odporu. V
tomto vztahu můžeme stanovit dvě relace, a sice síla působící na odpor (vlastní chtění něčeho)
a síla snášející odpor (snášení či odporování moci), z čehož vyplývá, že můžeme vždy
zároveň stanovit stupeň síly i intenzitu moci. Jinými slovy oddělit od sebe sílu a moc. Síla
tedy může zůstat silou i poté, co je přemožena větší mocí resentimentu vzešlého z pasivní
agresivity. Jednat ze síly je dle Nietzscheho více než důležité, znamená to nejen odpor
přemáhat, ale také ho snášet. Být silný znamená mít možnosti, být otevřený jiným
možnostem, být schopen jiného jednání a tyto své možnosti dovést ke krajnímu vyjádření, a k
tomu všemu ještě umět vůbec připustit odpor druhých. Přesto bychom si zároveň měli být
vědomi toho, že na úrovni vědomí vždy jen reagujeme – jsme reaktivní. Skutečná aktivita
pramení v nevědomých hlubinách lidského těla formovaného tisíciletým procesem přivtělení.
Proto všechny naše soudy, výroky či reprezentace lze považovat za pouhé symptomy stavů
tělesných.
Nekonečná hloubka lidského těla je značně neprobádaná a přitom představuje pro
člověka daleko důležitější říši poznání než samotný vesmír, nebo světy metafyzické, jejichž
existence je spíše sporná. Chtěli bychom létat ke hvězdám, dotýkat se nebe a přitom o sobě
samých toho víme tak málo!
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12. Abreviace
GM

- Genealogie morálky

LPL

- Lidské, příliš lidské

MDZ - Mimo dobro a zlo
NÚ

- Nečasové úvahy

OPL

- O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním

RV

- Radostná věda

SM

- Soumrak model

VM

- Vůle k moci

Z

- Tak pravil Zarathustra
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