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Nietzscheho ideál tragického myslenia a ontologická diferencia1 

Miloš KRIŠŠÁK 2 

 

Predostrieme tu myšlienkový pokus, ktorý zaiste nie je pokusom historickým. Práve to 

mu však udeľuje jeho oprávnenie, ak chceme hovoriť o Nietzschem. Práve to nám poskytuje 

nádej, že jeho nehistorická povaha môže slúžiť skôr životu, než iba vzdelaniu. Pokiaľ stále 

platí, že filosofia3 ako výkon života, je „vzburou proti tyranii faktického“,4 môžeme dúfať, že 

v tomto nehistorickom uvažovaní, pri ktorom musíme na mnohé zabudnúť,5 prečistí 

zabúdanie cesty myslenia, ktoré tak objaví svoj nový logos. Niet pochýb o tom, že 

Nietzscheho výklad Grékov a tragického myslenia je nehistorický a nadhistorický, ale nie 

historický. Iba ne-historické hľadisko „z najväčšej sily prítomnosti“6 umožňuje, aby sme 

mohli myslenie súdiť a byť k nemu spravodliví.  

Naše čítanie Nietzscheho podriadime otázke, z ktorej vychádza myslenie diferencie, totiž 

otázke o bytí. „Soud starých řeckých filosofů,“ presviedča nás Nietzsche, „o hodnotě bytí je 

mnohem důsažnější než soud moderní, protože život sám před nimi a kolem nich překypoval 

dokonalostí“.7 Grécka vzdelanosť bola nehistorickej povahy a napriek tomu, či skôr práve 

preto, je podľa Nietzscheho toto vzdelanie „nevýsostne bohaté a živé“.8 Slovo „bytie“, ktoré 

vyslovuje („historický“) Nietzsche, však nemá to špecifické použitie, ako je tomu v myslení 

diferencie. Zväčša by sme ho s pokojom mohli nahradiť za slovo „život“ a Nietzsche ich 

ľahkovážne zamieňa podľa toho, či chce udrieť na vitalistickú alebo metafyzickú strunu. 

V závere jeho spisu Zrod tragédie z ducha hudby však predsa len čítame niečo, nad čím je 

treba sa pozastaviť: „V pretekoch s apolónskym sa dionýzovské ukazuje ako večná 

                                            
1 Tento článok je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA „Reformulácie antropologickej otázky v 

súčasnej filozofii“; reg. č. 1/3607/06.   
2 Autor vyslovuje poďakovanie Vladovi Šándorovi, ktorý ho k Nietzschemu dlhodobo a trpezlivo 

vychovával, hoci toto čítanie je tak trochu aj „dojemnou zradou“ a tiež Lívii Flachbartovej, v dialógu s ktorou sa 
idea tohto článku zrodila. 

3 Dôvody neštandardného prepisovania gréckeho slova filosof¤a s grafémou „s“ vysvetľuje diskusia, 
ktorá prebehla v časopise Filozofia (roč. 55, 2000. č. 5, č. 8; roč. 56, 2001, č. 1, č. 3). 

4 NU II, 8 [128] – K použitým skratkám viď zoznam literatúry. Čísla za skratkou odkazujú k príslušným 
kapitolám, resp. paragrafom, v hranatej zátvorke uvádzame číslo strany použitého vydania. 

5 NU II, 10 [143] 
6 NU II, 6 [114] 
7 NU III, 3 [170] 
8 NU II, 8 [125] 
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a prapôvodná umelecká sila, ktorá vlastne prepožičiava celému svetu javov bytie“.9 Nejde tu 

pochopiteľne o (úzky) „umelecký“ problém. Umenie je „najvyššou úlohou a pôvodnou 

metafyzickou činnosťou života“,10 teda v umení ako najvyššom výkone života sa obnovuje 

väzba medzi človekom a jeho „metafyzickým pôvodom“, tj. bytím. Preto je treba roztvoriť 

práve tento vzťah, v ktorom sa bytie vyslovuje zo svojho pôvodu. Nietzsche nám už (chtiac či 

nechtiac) ponúkol prvé vodítko: vzťah medzi bytím a javom je vzťah sily. Pokúsme sa na 

tomto kúsku poskytnúť náčrt základu akejsi nietzscheánskej fenomenologickej ontológie.11 

Vráťme sa teda k Heideggerovej myšlienke onticko-ontologickej diferencie, z ktorej 

myslenie diferencie v 20. stor. tak či onak pochádza. V tejto myšlienke sa postuluje dvoje: 1) 

rozdielnosť súcna a bytia;12 2) to, že bytie je vždy bytím nejakého súcna.13 Ontické 

charakteristiky súcna nás zaujímajú iba potiaľ, pokiaľ poskytujú vodítko k tomu, aby sa 

preukázal charakter jeho bytia. V empirickom názore – ako ukázal Kant – sa súcno dáva ako 

jav. Z tejto fenomenálnej sféry (vulgárnych fenoménov), ktorá tvorí východisko každej 

fenomenológie, je potrebné eruovať fenomény vo fenomenologickom zmysle, tj. vlastné 

fenomény, ktoré sa týkajú bytia oných súcien.14 Na túto úlohu poskytuje Nietzsche svojské 

riešenie: Onen slávny „krok späť voči súcnu“,15 ktorý si vyžaduje ontológia,16 je možný len 

v dianí umenia, v ktorom sa súcno odtrhnuté od každého upotrebenia, od svojej vecnosti 

a príručnosti, jedným slovom „derealizované“, necháva vidieť tak, ako sa samo od seba 

ukazuje,17 tj. ako épÒfansiw. Apofantický význam vo všeobecnosti znamená: nechať vidieť 

niečo ako niečo.18 Je zrejmé, že to, ako čo sa každý takýto jav (Erscheinung) vo svojom 

                                            
9 ZT 25 [98] – V origináli - Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, s. 198: „Hier zeigt sich das 

Dionysische, an dem Apollinischen gemessen, als die ewige und ursprüngliche Kunstgewalt, die überhaupt die 
ganze Welt der Erscheinung ins Dasein ruft“. Dionýzovské je to, čo je za javmi; viď ZT 17 [72]. 

10 ZT Predslov [25]; viď ZT 24 [96]: „umenie sa javí iba ako fenomén bytia (=života) a ospravedlnenie 
sveta“; (podobne ZT 5 [38]) – pozri ďalej ZT Pokus o sebakritiku 5 [20].  

11 Pokus vypracovať fenomenologickú ontológiu, tj. pokus vypracovať otázku o zmysle bytia, je prevádzaná 
ako hermeneutika predbežného porozumenia bytiu vypracovaním existenciálnej analytiky, ktorá má určiť 
fundamentálne štruktúrne komponenty bytia takého súcna, ktoré otázku o svojom bytí kladie. Náš pokus sa teda 
v prvom kroku týka redeskripcie existenciálnej analytiky prostredníctvom hermeneutiky takého spôsobu bytia 
pobytu, v ktorom sa pobytu odhaľuje vzťah bytia a javu a to v intenciách prítomných v Nietzscheho ranom diele. 

12 BČ §1 [19], §2 [21] 
13 BČ §2 [22], §3 [25] 
14 BČ §7C [53/54] 
15 Viď Martin Heidegger, O pravdě a bytí, s. 38-39. Spojenie „krok späť voči súcnu“ používa Patočka ako 

ekvivalent Heideggerovho „vor dem Seienden zurücktreten“. 
16 Viď BČ §7 [43]: „Odstínit bytí od jsoucího a explikovat bytí samo je úkolem ontologie.“ 
17 BČ §7C [51] 
18 BČ §7B [49] 
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„metafyzickom pôvode“ ukazuje, označuje Nietzsche ako dionýzovské. Pokúsme sa preto 

poodhaliť apolónsko-dionýzovskú štruktúru ako štruktúru onticko-ontologickej diferencie, 

ktorú Nietzscheho text ukrýva. 

O apolónskom i dionýzovskom hovorí Nietzsche, že „tryskajú z prírody samé o sebe“, sú 

to sily, ktoré vznikajú „nesprostredkovane“, ktoré umožňujú človeku (umelcovi) zjednotiť sa 

„s najvnútornejším základom sveta“.19 Podriadiť sa týmto silám predpokladá rozrušiť 

kontinuitu každodennosti, ktorá umlčuje umelecké pudenie. Zároveň to znamená podriadenie 

sa „temnej sile budujúcej svet“ ako budovanie a ničenie hravého dieťaťa, o ktorom hovoril 

Hérakleitos.20 Znamená to vskutku zrušenie ilúzie súcna ako niečoho stáleho v prospech 

jestvujúcich síl v ich „herakleitovskej konzekvencii“: „podstatou skutečnosti je jen působení 

a (...) nemá žádný jiný způsob bytí“.21 V dianí umenia sa odhaľuje bytovanie sveta 

a participovať na tomto dianí si vyžaduje podriadenie sa jeho hre.22 Principium 

individuationis Apolóna preto neznamená nikdy vydelené, individualizované súcno 

v originárnom názore (tj. v jeho telesnej prítomnosti), ale iba udržiava vieru v takéto 

vydelenie.23 Preto je apolónske bytostne obrazným umením, ktoré takúto vieru potrebuje; 

umožňuje rozpoznávať a postrehovať to i ono, bez čoho by nemohlo byť prameňom krásy. 

Jeho múdrosť však spočíva v tom, že nepredvádza súcno ako súcno, ale ako zdanie. „Koľko 

zdania, toľko »bytia«“, hovorí aj Heidegger.24 Podstatou Apolóna je, že predvádza súcno ako 

zdajúce sa bytie a súce zdanie – takto musíme pochopiť, čo je fenomén ako jav. Apolónsky 

individualizačný princíp má ešte jednu funkciu: udržiava kontinuitu skúsenosti; Apolón je 

bohom sebapoznania iba ako garant „tichého cogito“, ktoré mi umožňuje navracať sa k sebe 

ako k sebe, udržiava intencionalitu skúsenosti ako mojej skúsenosti a – v konečnom dôsledku 

– je inštanciou, ktorá vždy pripomína, že ja som ja. Je to závoj subjektivity, tým vyvažuje 

dionýzovskú silu. 

Dionýzovská pohnutosť znamená vytratenie sa subjektivity „až do úplného 

sebazabudnutia“.25 Odhaľuje sa ako „bezmedznosť“, „rozkoš zrodená z bolesti“,26 víťazstvo 

                                            
19 ZT 2 [29] 
20 ZT 24 [97]; viď Hérakleitov zl. B 52 z Hyppolita (Kahn XCIV).  
21 FTO 5 [31] 
22 Estetický fenomén je opakovaním hry života; viď ZT 8 [45/46]. 
23 ZT 1 [27/28] 
24 BČ §7C [53] 
25 ZT 1 [28] 
26 ZT 4 [35] 
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nad subjektivitou, ktoré si každé umenie vyžaduje.27 Pod závojom apolónskeho vedomia 

a v najvyššom sebaodcudzení sa odhaľuje triumfujúce bytie v celej svojej telesnosti – 

v orgiastickej bujarosti.28 „Sebazabudnutie“ tu v žiadnom prípade neznamená sebastratu 

v zmysle uhýbania, úteku pred sebou samým.29 Dionýzovská „nesmiernosť“ znamená naopak 

vytrhnutie pobytu z jeho fakticity30 a existenciálne odhalenie toho, čím ako spôsob bytia je, 

totiž „bytím-k-žitiu“.31 Dionýzovské dezintegruje rečovosť, je umlčaním individuálnej vôle32 

i individuálneho jazyka, ktorý je vždy „orgánom a symbolom javu“.33 Dionýzovské je bytím, 

ktoré sa zdá v jave, a je pravdou, ktorú odhaľuje súce zdanie. Nedeje sa ako „zastavenie“ a 

„podivovanie sa“ nad zjavnosťou súcna (yaumãzein), ale ako „vytrženie“. Nie je to tak, že 

bytie je to, čo sa ukazuje v čistom nazerajúcom postrehovaní (noe›n),34 ale deje sa ako udalosť 

– ontologická skúsenosť. Ontologická skúsenosť – skúsenosť zjavnosti bytia, sa deje ako 

„nadmiera“, ktorá nás zbavuje nás samých; ontologická skúsenosť je skúsenosť mimo všetku 

subjektivitu. „Nadmiera“ a „nesmiernosť“ je iba tým, že dionýzovské je odhalené ako 

bezmedzná sila, ktorá každý jav stvárňuje do podoby jeho bytia.  

Ukazuje sa tu nové poňatie pravdy: pravda sa nedeje ako „odkrývajúca (apofantická) 

výpoveď“, ktorá necháva vidieť.35 Pravda ako ne-skrytosť (é lÆyeia) nepatrí k lÒgow;36 

odhalenosť bytia deštruuje každý logos, vlastný apolónskemu pudu, preto faktické bytie-vo-

svete je bytím-v-nepravde ako fenomenálnej pôdy stáleho upadania pobytu.37 Bytie pravdy 

ako to, kvôli čomu pobyt jest,38 sa deje ako neintencionálna skúsenosť odhalenosti chaotickej 

                                            
27 ZT 5 [36] 
28 ZT 2 [30/31] 
29 Útek pobytu (Dasein) pred sebou samým chápe Heidegger ako fenomenálne zjavovanie privácie 

odomknutosti existencielne potlačeného autentického „bytia sebou“ (viď BČ §40 [213]). 
30 Bytie a čas určuje fundamentálne ontologické charaktery pobytu (Dasein), ktoré určujú celostnú štruktúru 

starosti, ako existencialitu, fakticitu a upadlosť (viď BČ §41). Účasť na dianí umenia už samo predpokladá 
vytrhnutie z upadlosti, pričom v tejto hre dochádza silou dionýzovského pudu k vytrhnutiu pobytu z fakticity 
jeho faktickej existencie (ktorú apolónske stále ešte uchováva), čím odomyká existencialitu jej fenomenálnej 
pôvodnosti.  

31 Toto spojenie pochádza od Erazima Koháka. 
32 ZT 5 [36] 
33 ZT 6 [40] 
34 Viď BČ §36 [199]: „... v Parmenidově větě: tÚ går aÈtÚ noe›n §st‹n te ka‹e‰nai Bytí je to, co se ukazuje 

v čistém nazírajícím postřehování, a pouze toto vidění odkrývá bytí.“  
35 Por. BČ §44a [248] 
36 Por. BČ §44b [249n.] 
37 Viď MF Pět předmluv 1 [28]: „Nežije [člověk] jen díky tomu, že je neustále klamán?“ 
38 BČ §44c [257] 



 

 
 

49

49 
 

povahy sveta, „hra veľkého svetáka Dia a večný žart zániku a skazy sveta“.39 Neintencionalita 

tu znamená, že toto dianie nie je pre pobyt (Dasein) v jeho „moci“, že ontologický fenomén 

vyvstáva až vtedy, keď „ja“ nie je „ja“, tj. v dionýzovskom opojení.40 

K „slastnému nadšeniu“ bujarého vytrženia patrí rovnako hrôza prameniaca z deštrukcie 

individualizačného princípu.41 Aj tu sa ukazuje odklon od heideggerovského popisu. V 

tiesnivej nehostinnosti úzkosti sa pobytu (u Heideggera) „odomyká pôvodne a priamo svet 

ako svet“. To, z čoho je vlastne úzko, nie je nejaké konkrétne súcno, ale bytie-vo-svete ako 

také. Úzkosť pobytu odhaľuje, na čom so sebou samým vlastne je, totiž že je bytím možností 

a umožňuje mu chopiť sa sám seba, tj. uchopiť možnosti, ktoré k pobytu patria, ako svoje. 

Heidegger preto považuje úzkosť za základné rozpoloženie, v ktorom sa pobyt  odomyká 

svojej fenomenálnej pôvodnosti, osamocuje ho ako „solus ipse“ a v tomto osamotení mu 

zjavuje autentičnosť a neautentičnosť ako možnosti jeho bytia.42 Naproti tomu je pobyt 

u Nietzscheho vystavený tiesnivej nehostinnosti potiaľ, pokiaľ sa protiví dionýzovskej 

deštrukcii „tichého cogito“ a naopak – radosť pochádza z tohto ničenia.43 Fenomenálna 

pôvodnosť, ktorú odhaľuje úzkosť, je ničotnosť javu, ktorú odhaľuje tragický mýtus, 

privádzajúci svet javov „na hranice, kde popiera sám seba“.44 Odhaľuje zdanlivosť 

zdanlivého, jav ako jav. Veľkosť Grékov spočíva práve v tomto momente, v pritakaniu tejto 

deštrukcii. Vedia totiž jedno: že „najkrajšie žije život ten, kto života nedbá“; dokázali sa 

životu postaviť „s olympským smiechom, alebo prinajmenšom s povzneseným 

posmechom“.45 

Nietzscheho líčenie zrodu a zániku gréckej tragédie nám vykresľuje celú štruktúru 

apolónsko-dionýzovského vzťahu ako diania onticko-ontologickej diferencie. Odhaľuje sa 

pred nami povaha tragického myslenia ako „rodná pôda“ ľudskej existencie. Iba tragické 

myslenie dostojí „metafyzickému významu života“;46 iba v živle tragického je bytie človeka 

                                            
39 MF Pět předmluv 1 [27]; viď tiež Hérakleitov zl. B 52 z Klémensa Alex. (Kahn XCIV).  
40 K analýze skúsenosti bezmoci a neintencionálnej skúsenosti v kontexte fundamentálnej ontológie pozri 

Alice Kliková, Mimo princip identity, s. 331-339. 
41 ZT 1 [28] 
42 BČ §40  
43 ZT 16 [72]; pozri tiež MF Pět předmluv 5 [47]: „ Řekům, těm nejhumánnějším lidem starověku, je tak 

vlastní jistý rys krutosti, jakoby tygří touha po ničení“. 
44 ZT 22 [90] 
45 MF Pět předmluv 1 [25] 
46 ZT 23 [94] 
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doma. Tragické myslenie je u Nietzscheho – chcelo by sa povedať – metaforou života „v 

súlade s prírodou“.  

„Novonarodený démon“47 postavil proti spätosti apolónskeho a dionýzovského 

rozumujúcu dialektiku, čím zavraždil tragický živel. Príčinou zániku gréckej tragédie je 

„vzájomné odtrhnutie oboch umeleckých pra-inštinktov“.48 „Prirodzená krutosť súcna“49 bola 

opanovaná a nivelizovaná odtrhnutím bytia a jeho javu, vyhlásením javu za skutočnú 

skutočnosť a rozumovaním o jeho nutných podmienkach a zabudnutím bytia, tj. „vlastného 

dionýzovského účinku“.50 Tento proces obsahuje hneď niekoľko komponentov: 

Sokratovský živel prichádza v tragédii v euripidovskej hre. Tá sa zbavuje dionýzovských 

prvkov a – aby mohla pôsobiť, nachádza nové povzbudivé prostriedky: namiesto apolónskeho 

nazerania ponúka paradoxné myslenie, namiesto dionýzovského opojenia afekty.51 

Ontologická diferencia sa teda v živle tragického deje ako spätosť a svár nazerania a opojenia. 

Rozpojením tohto páru už nie je možné „radostné sebazabúdanie v zdaní“.52 Bytie javu, totiž 

to, že je zdaním, upadá do zabudnutia, čím vzniká „abstraktný človek bez mýtu“53 

(myslenie/afekty), kde je vzťahovanie sa človeka k jeho vlastnému bytiu uzamknuté. 

Nedochádza iba k premene „pojmového páru“. Vzťah nazerania a opojenia, apolónskeho 

a dionýzovského, je vzťah protív (§nant¤a), kde fyzické a metafyzické je jedno.54 Utíšenie 

sváru (¶riw), z ktorého všetko vzniká,55 roztrhlo protivy do abstraktných protikladov logického 

schematizmu a afektu. „Filozofická myšlienka prerástla umenie a prinútila ho, aby sa samo 

tesne pripútalo ku kmeňu dialektiky.“56  

                                            
47 Tj. sokratovstvo; viď ZT 12 [58]. 
48 ZT 23 [94] 
49 ZT 18 [78] 
50 ZT 21 [89] 
51 ZT 12 [58/59]  
52 ZT 12 [58] 
53 ZT 23 [93] 
54 FTO 5 [30]; protivy – do seba navracajúce sa protiklady; viď Hérakleitov zl. B 51 z Porfyria (Kahn 

LXXVIII). Vi ď tiež FTO 5 [32/33]: „[Jednotlivé průběhy vznikání a zanikání] chápal [Hérakleitos]ve formě 
polarity jakožto rozdělení síly do dvou různých, protikladných a ke znovusjednocení usilujících činností. 
Neustále se rozdvojuje jedna kvalita sama se sebou a dělí se ve své protiklady. A tyto protiklady usilují neustále 
opět k sobě.“  

55 Hérakleitos B 8 z Aristotela (Kahn LXXV) a B 80 z Aristotela (Kahn LXXXII). 
56 ZT 14 [64] 
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Tu počal „teoretický človek“, ktorý pôvodné jedno rozdelil na fyzické a metafyzické, 

vynašiel telo a dušu, skutočnosť a zdanie, radosť zo života nahradil radosťou z poznania a 

grécku veselosť vystriedal optimizmus rozumnosti. V tomto oddelení sídli „večný boj medzi 

teoretickým a tragickým ponímaním sveta“.57 Teoretické myslenie falšuje povahu sveta, keď 

predkladá súcno nie ako zdanie, ale ako súcno (zrod abstraktnej metafyziky). Súcno, ktoré sa 

stáva prístupné logickému schematizmu sa uzatvára pôvodnému fenomenálnemu náhľadu ako 

javu. Tam, kde jav už nie je zdajúcim sa bytím, je bytie zabudnuté. Metafyzika súcna – ktorá 

už zabudla, že vzťah medzi bytím a javom je sila a že táto sila je jedným, tj. skutočným, 

z ktorého sa vydeľuje protiva (bytia a javu) – nahradila pravú metafyziku sily. Teoretické 

vykázalo umenie do podoby okrasy kultúry, zatiaľ čo ono je metafyzickým pôvodom človeka 

i sveta.  

Tam, kde nám bolo šťastie domova odopreté, zostáva jediné: pieť zarathustrovskú pieseň. 

„Môj bôľ a môj súcit s bôľom – čo na tom záleží! Vari dychtím po šťastí? Ja dychtím po 

svojom diele!“ 
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