
JAK sE IIÝTERPRETUJE KI,ADIVEM
(T. G. Masaryk a F. Nietzsche)

URS HEFTRICH

Naše ,,moderní'' 
fiIozofie.. na ri v 20. století velmi zaprisobil Friedrich Nietzsche, otec a h]avní

filozofická autorita německého fašismu. HIasatel hrubé síly, německé pow!šenosti nad jin;fini

národy, aristokratismu lybran chjedinc nad tupou, neuvědomělou masou. Kolik lidí i v
naší tzv. moderní kultuŤe podlehlo Nietzschovi, živili sejím, napodobilijej, dali se prostoupit
nietzschovstvím, zejména jeho otravn;fon, tak v hloubi protilidov;/m pesimismem!l

Byt to Zdeněk Nejedl!, koryfej hudební estetiky českého stalinismu,
jenž roku 1948 vynesl nad Nietzschem tento ideologick1i rozsudek smrti.
Revize jeho verdiktu již dávno probihá a není těžké ji v tomto pŤípadě zdri.
vodnit. Bylo byjednoduché poukázat na nepokrÉou stranickost soudce,
jakož i najeho vlastní, zcela odlišné ocenění Nietzsche z dŤívější doby. V
roce 1926 vyšla Nejedlého kniha Nietzschoua tragédíe. Již v jejím tivodu
autor prohlašuje, Že Nietzsche (se nám... jeví) .'dnes v docela jiném svět]e,
a (...) daleko sympatičtěji, aspoĎ v tom smyslu, že dnes i odprirce jeho fiIo-
zofické nauky se musí skloniti pŤed pravdivostí jeho osobnosti''. Nietzsche
je podle něho ,.velik1f hrdina tragédie, jež nese hrd;f název 'moderní kul-
tuta,,,.2 Pln m právem by tedy bylo možné odmítnout Nejedlého jakožto
soudce zapleteného do rozpor a pŤedsudkri. Nahlédneme-li však blíže do
české recepce Nietzsche, pochopíme dějinnf kontext jeho zaujatosti.

Nejedlf mohl b;ft pevně pŤesvědčen, že vynáší svrij soud nad Nietzschem
jakoby jménem ]idu. Vždyt jen uchopil a rozvinul to, co sv1fm krajanrim
již od pŤelomu století o německém mysliteli hlásal T. G. Masaryk. Masaryk
se ke svému vrstevníkovi - byl jen o šest let mladší neŽ Nietzsche - stavěI
zcela odmítavé.Zna|ho ovšem jen velmi povrchně. Místo aby chápal Nietz-
schovu nauku z její vnitŤní souvislosti, rozškatulkoval ji do Ťady hesel.
Avšak právě to, co problematizuje Masarykajako Nietzschova interpreta,
činí z něho obzvláště cenn;í zdroj našeho zkoumání. Neboť redukce Nietz-
sche na hrst pozitivistick1fch formulí na jedné straně ukazuje, Že o něm
byl Masaryk informován pŤedevším z druhé ruky, to z^amer'á že v zásaďé
pŤejímal obtaz,kter! o Nietzschovi měla univerzitní filozofie jeho doby.
Tím, Že celkovou sumu Nietzschova myšlení rozměnil na drobné mince

' z. N"j"dly. Z'lidovou a národní kl|tvl,Z české literatury akultury (1860-1960),Praha

1972, s. 322-323.

' Z. N"j"dly. Nietzsclnua tragéd'ie, Praha 1926.
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pŤístupn;Ích termínri, uvedl Masaryk na druhé straně tyto mince do trva-
lého oběhu. Jako místo, kde se profesionální kritika mění v lidov pŤed-
sudek, je tudíž Masarykriv postoj k Nietzschovi nanejv1fš informativní.

JiŽ v roce 1895 byl Masaryk nucen konstatovat, že Nietzsche ',straší
mlad m v hlavách'', uklidnil se však proroctvím, že bude brzy ''neškodn1f'.'3

Škodlivo se mu na Nietzschovi zdá|o zejména jeho domnělé nepŤátelství
vriči myšlence humanity.a T\rto v;/tku upŤesnil roku 1901v pŤednáškovém
cykJrr ldedty humanitní.s Zde rozyr|. ' _ zčásti v návaznosti na jiné filozo.
fické školy, zčásti v polemice s nimi - svoji vlastní etiku. Masarykovu zá-
libu ve zjednodušujícím náIepkováníprozrazují už nadpisy kapitol: Socialis-
mus, Individualismus, Utilitarismus, Pesimismus, Evolucionismus a poziti-
vismus. Mezi těmito kapitolami je jedna nápadná tím, Že je věnována jed-
not]ivé osobnosti: Nietzsche (IH 51-54). Kapitolu uvádí krátk pŤehled
obsahu:

Krajní individualismus Nietzschriv. .'Bud'te tvrdi!,, TVoŤení .'nadčlověka''. Anarc}usm
Nietzschtiv6 Rozpor Nietzsch v - nadčIověk je pŤece jen člověkem' Fiasko krajního indi
vidualismu a subjektivismu (IH 51).

JIŽztoho je patrné, jakou metodou Masaryk s Nietzschem zachází.Tato
metoda spočívá ve dvou krocích: nejprve je protivníkova nauka zhuštěna
do formule a potom je tato formule vyvrácena' Napffklad:

Nietzsche je také proti všemu demokratismu. Demokracie, sociální demokrat chce rov-
nost, humanitu, ale Nietzsche chce nerovnost, pánovitost. Žádná humanita, n;fbrŽ tvrdost
(IH 53).

V zásaděje konstatování, že Nietzscheje proti demokracii, správné a
pochopiteln1/ je i Masarykriv afekt vtiči všemu antidemokratickému. Avšak

" T. G. Masaryk: Naše nynější krize, in Českti ottizka, Praha 1948' s. 305.
a TamtéŽ' s' 336.

5 T. G. Masaryk: IdeáIy humanitni. Problém malého ndroda. Demokratismus u politlce,
Praha 1990 (dále citovánajako IH).

u Juk 
"" 

má tento anarchismus slučovat s aristokratism'em, jejž Masaryk užívá téměŤ
jako synonyma pto nbtzscheanismus (IF{47), zristává tajemstvím. Další -jsmy, s nimiž Nietz-
sche spojuje, jsou _ kromě již uveden!,ch _.. rlarwinismus fiH52),egoismu's (IH 53), nysticis-
mus (PŤehled rujnouější filozofie ruiboženstuí,Praha 1905, s. 9), nihilismus, antihistorismus'
uoluntarismus, emocionalismus, euoluci.onismus (The spirit of Russia: studies in History,
Literature an,d Philosophy,London.New York 1955, s' 73' 374 a388),pongermanismus QÝouťl
Europa: Stanouisko slouanské,Praha 1920, s' 4I) asolipsismus (z něhož má blt rinikem nad-
čIověk: Suělootí reuoluce, Praha 1925, s' 413).
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také v demokracii existuje panství a nerovnost a odprirce této státní formy
není nutně nepŤítel všeho humánního. Ferdinand Peroutka, sám vášniv
demokrat, to věděl a napsal o Nietzschovi roku 1930 brilantní esej pod
titulem Nj}o li nepŤítel.1 Nikoli advokát vrile k moci, n;fbrž zastánce huma-
nity zde tedy filozofuje kladivem. Procitne-li občas v Masarykovi hlubší
porozumění, je ihned zahnáno mocn;Ími ridery. NapŤíklad diferencovanější
náhled, Že Nietzsche .,[n]ezavrhuje lásky k bližnímu., ve všem všudy, Že
jenom chce, aby to nebyla .'slabošská, neenergická'. láska kŤesťanství, n;fbrž
,'láska jiná, láska tvrirčí, tvrdá'. (IH 52), je o málo později nahrazen již cito-
van;Ím heslem: ,,Žaana humanita, n1fbrž tvrdost.,.

Masaryk zahajuje svou pŤednášku o Nietzschovi prohlášením: ',Mohu

se vyslovit stručně.' (IH 51). Své s]ovo dodrŽí: Nietzschova naukaje seškr-
tána na Ťadu snadno zapamatovateln;fch hol;fch vět. Filozof, kter1f tak radi-
kálně jako stěží kdo pŤed ním napadl ,'víru v já'' (KSA 6, 91),8 je pŤedsta-
ventezi:,'Nietzsche klade všechen driraz na Já'(...): já, zase já, a opět já!''
(IH 51). Zjeho kritiky poznáníje naproti tomu získán tento trojí extrakt:
.'tělo je pravda'. (IH 51),',pud - to je pravda.,(IH 51) a,'ve zločinu zjevuje
se pravda'. (IH 52). Rovněž v trojitém stupřováníje prezentováno Nietz.
schovo .,pŤehodnocení všech hodnot', v etice: ,,všecka morálka spočívá v tom:
chtít b t silny, mít moc.' (IH 52)' .'silnému všecko je dovoleno - také násilí.'
(IH 52) a'.Nietzsche pŤehodnocuje: Národnost, podle Nietzsche, to je národ
pánri, kteŤí v sobě pociťují svoji Her:rennatur. Takov národ Železem, nási.
lím, jakkoli, ze slab ch národ tvoŤí, co jemu se líbí'. (IH 52). Vidíme, že
t1'to tŤi kroky jsou - vědomě či nevědomky _ vždy seŤazeny podle kritéria
vzrťrstající nebezpečnosti.

Zabyv á-|i se Masaryk Nietzschor m myšlením podrobněji, pak většinou
s rimyslem je diskreditovat' Učení o věčném návratu je mu ',doznání[m],

Že [Nietzsche] nemriže dál.,(IH 54). Proti kritice dekadence je uŽita Nietz-
schova vlastní dekadence -jako by on sám na tento paradox vfslovně ne-
poukázal: .'odhlédneme-li od toho, že jsem dekadent, jsem také jeho proti-
klad'. (KSA 6, 266). Proti nadčlověku je nasazen Zarathustrriv '.soucit s
wšším člověkem'' (KsA 4, 408) - avšak pod nesprávn;fm praporem: jako
'.soucit s nadčIouěkern.'(IH 54; zdriraznil U. H.). Duchovní originalitu Masa-

ryk svému protivníkovi veskrze upírá. SpatŤuje v jeho myšlení pouhou
sumu z nauk jeho pŤedchridcri:

, F. Peroutka: Nikoliv nepĚítel, inSluší-li se bj,ti realistou (V!,bor z literarní publicistiky),

Praha 1993, s. 181-210.

8 Nietzsche je citován - s udáním čísla svazku a stránky - podle: ,S d'mtliche Werke (Krí-

tische Stud.ienausgabe in 15 Btinden) [KSA], ed. G. Colli - M. Montinari, Miinchen 1980.
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TUším, že již vidíte, že vlastně nové myšlenky Nietzsche nepodává ('.'). S]yšíme Stirnera
skoro doslova, v mnohé věci Schopenhauera, Darwina ajeho učení o boji a vfběru. Pokud
jde o analfzu psychologickou, je v něm hodn! kus Dostojevského (IH 53).

PŤehlíží pŤitom, že ristŤední motivy Nietzschovy filozofie se rozvíjejí
ptávě z obratuproti Schopenhauerovi;g že Nietzsche objevil Dostojevského
teprve v pŤedposledním roce svéh6 tv rčího života;Io že se jméno Maxe
Stirnera u Nietzsche ani v díle, ani v dopisech v bec nevysky'tuje; a koneč-
ně, že Nietzsche byl pŤesvědčen, že jen '.učen1/ dobytek'' by jej mohl podezŤí-
vat z darwinismu (KSA 6' 300). Ještě podivuhodnější než duchovní pŤed-
kové, které tu Masaryk Nietzschovi podsouvá, je vš akzávět,kter!, vzápétí
z této své anglicko.německo-ruské genealogie vyvodí:

Jeho filozofie je ven a ven německá. Německost je v subjektivismu a individualismu,
až egoismu (III 53).

Zda m:Ů.že za ,,sktz 
naskrz německého,' platit někdo, kdo se '.ve 

sv ch
nejhlubších instinktech všemu, co je německé,,, cíti tak cizí,',Že už pouhá
blízkost Němce zpomaluje Ueho] trávení'. (KsA 6, 288) - to zde nemrižeme
zkoumat. Zajisté m Že .'utrpení z Německa'' (Thomas Mann) patŤit k by-
tostn;im rystim intelektuálního němectví. l,eč Masarykovi jde stěží o podob-
né subtility. o Nietzschovi, kter;f Německem trpěl' nic neví - či spíše: ne-
chce vědět. Jak by mohl jinak vykládat filozofovu nenávist vriči pruské
politice tak, že Nietzschovi pruská vrile utlačovat slabší národyještě nestačí
(IH 52)? Ve své pŤednášce z roku 1901 Masaryk ovšem dosud neformuluje
pŤímo rovnici: Nietzsche - nehumanita - Německo. Kdo mu však v tomto
smyslu rozumí, nebude zcela na omylu. Neboť právě to je směr, jímŽ Masa.
ryk myšlenku o Nietzschově v1Íslovné ''německosti'. v následujících letech
rozvíjí.\\ Vrchol tohoto qivoje tvoff nejspíše Masarykova knlha Nouá Eu-
ropa z roku 1920. Zde je myslitel, jehoŽ ,'maximou'. bylo: ''Nest kat se s
nik m, kdo se ričastní toho prolhaného podvodu s rasami', (KSA 12' 205)'
odhalen jako'.prrikopník pangermánské rasové mystiky.':

Darwintiv pŤírodní zákon o pŤetrvání zprisobilého opravĎuje prusk militarismus; Nietz-
sche Němcrim dal jediné a hlavní piikázáni - vrili k moci, vrili k síle, vrili k vítězství!

e Srov. F. Decher Wille zum Leben - Wille zur Macht (Eine IJntersuchung zu Schopen-
hauer und Niztzsclre), WtiLr.zburg.Amsterdam 1984; jakož i G. Goedert: Nietzsche und Schopen.
hauer, in NrbÍzsche-Studien VII, 1978, s. 1-15.

10 Srov. Nietzschriv dopis F. Overbeckovi ze dne 23. 2. 1887.

1l Srov. ?áe Spi rit of Russia,cit. vyd' (= Russland und Europa, Jena 1913), sv .2, s.470:
"Stirner. Nietzsche (...) are Teutons."
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se pravda'' (IH 52)' RovněŽ v trojitém stupĎováníje prezentováno Nietz.
schovo .'pŤehodnocení všech hodnot.' v etice: .'všecka morálka spočívá v tom:
chtít bjrt silny, mít moc'. (IH 52), ''silnému všecko je dovoleno - také násilí.'
(IH 52) a ''Nietzsche pŤehodnocuje: Národnost, podle Nietzsche, to je národ
pánri, kteŤí v sobě pociťují svoji Her'rennatur. Takov národ železem, nási-
lím, jakkoli, ze slab1fch národri tvoŤí, co jemu se líbí', (IH 52). Vidíme, Že
ty'to tŤi kroky jsou - vědomě či nevědomky - vždy seŤazeny podle kritéria
vzrristající nebezpečnosti.

Zabyvá.|i se Masaryk Nietzschoqim myšlením podrobněji, pak většinou
s rimyslem je diskreditovat. Učení o věčném návratu je mu '.doznání[m],

že [Nietzsche] nemriže dál', (IH 54). Proti kritice dekadence je uŽita Nietz.
schova vlastní dekadence -jako by on sám na tento paradox vfslovně ne-
poukázal: '.odhlédneme-li od toho, že jsem dekadent, jsem také jeho proti-
klad'. (KSA 6, 266). Proti nadčlověku je nasazen Zarathustrriv .'soucit s
vyšším člověkem'. (KsA 4, 408) - avšak pod nesprávn m praporem: jako
'.soucit s nadčIouěkem,, (IH 54; zdtiraznil U. H.). Duchovní originďitu Masa-

ryk svému protivníkovi veskrze upírá. SpatŤuje v jeho myšlení pouhou
sumu z nauk jeho pŤedchridcri:

7 F. Peroutka: Nikoliv nepŤítel, inSIuší-Ii se blti realistou (Vlbor z literární publicistiky),

Praha 1993, s. 181-210.

8 Nietzscheje citován - s udáním čísla svazku a stránky . podl e: Siimtliche Werke (Kri.

tische Studienausgabe in 15 Biinden) [KSA], ed. G. Colli - M. Montinari, Miinchen 1980.
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Ttrším' že jiŽ vidíte, že vlastně nové myšlenky Nietzsche nepodává (...). Slyšíme Stirnera
skoro doslova, v mnohé věci Schopenhauera, Darwina ajeho učení o boji a vfběru. Pokud
jde o analfzu psychologickou, je v něm hodnf kus Dostojevského (IH 53).

PŤehlíží pŤitom, že rlstŤední motivy Nietzschovy filozofie se rozvíjejí
právé z obtatu proti Schopenhauerovi;g že Nietzsche objevil Dostojevského
teprve v pŤedposledním roce svéh6 tvrirčího života;1o že se jméno Maxe
Stirnera u Nietzsche ani v díle, ani v dopisech vribec nevysk1'tuje; a koneč-
ně, že Nietzsche byl pŤesvědčen, že jen .'učen dobytek..by jej mohl podezŤí-
vat z dalwinismu (KSA 6' 300). Ještě podivuhodnější než duchovní pŤed-
kové, které tu Masaryk Nietzschovi podsouvá, je však závér,kter! vzápétí
z této své anglicko-německo-ruské genealogie vyvodí:

Jeho filozofie je ven a ven německá. Německost je v subjektivismu a individualismu'
až egoismu (IH 53).

Zda mliže za ,,sktz naskrz německého,' platit někdo' kdo se ',ve sqÍch
nejhlubších instinktech všemu, co je německé,,, cíti tak cizi, ,,že lž poliná
blízkost Němce zpomaluje [jeho] trávení', (KsA 6, 288) - to zde nemrižeme
zkoumat. Zajisté mriže ''utrpení z Německa.' (Thomas Mann) patŤit k by-
tostn;im rysrim intelektuálního němectví. I,eč Masarykovi jde stěŽí o podob-
né subtility. o Nietzschovi, kter1f Německem trpěl, nic neví - či spíše: ne-
chce vědět. Jak by mohl jinak vykládat filozofovu nenávist v či pruské
politice tak, že Nietzschovi pruská vrile utlačovat slabší národyještě nestačí
(IH 52)? Ve své pŤednášce z roku 1901 Masaryk ovšem dosud neformuluje
pŤímo rovnici: Nietzsche - nehumanita - Německo. Kdo mu však v tomto
smyslu rozumí, nebude zcela na omylu. Neboéprávě to je směr, jímž Masa-

ryk myšlenku o Nietzschově v slovné ,,německosti'' v následujících letech
rozvíjí.|| Vrchol tohoto v1/voje tvoŤí nejspíše Masarykova kniha Nouá Eu-
ropd z roku 1920. Zde je myslitel, jehož ''maximou.' bylo: '.Nest kat se s
nik;fm, kdo se ričastní toho prolhaného podvodu s rasami,, (KSA 12' 205)'
odhalen jako .'prrikopník pangermánské rasové mystiky,. :

Darwinriv pŤírodní zákon o pňetrvání zprisobilého opravĎuje prusk militarismus; Nietz-
sche Němcrim dal jediné a hlavní pŤikázání - vrili k moci, v li k síle, vrili k vítězství!

e Srov. F. Dectrer'. WiIIe zum Leben - Wille zur Macht (Eine Untersuchung zu Schopen-
haucr und Nfutzscáe)' Wtil.zburg-Amsterdam 1984; jakož i G. Goedert: Nietzsche und Schopen.
hauer, inNjeÍzsche.Studien VII, 1978, s. 1-15'

10 Srov. Nietzschriv dopis F. Overbeckovi ze dne 23.2. 1887.

1r Srov. ?lze Spi rit ofRussia,cit. vyd. (= Russland und Europa, Jena 1913), sv. 2, s.410:
"Stirner, Nietzsche (...) are Teutons."
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(...) Pangermáni, jak vidno, věŤí v hmotu a sílu, v techniku; ne Herder a Schi]ler, aru
Kant' nfbrž Hegel, Feuerbach, Biichner ('.Kraft und Stoff.), Schopenhauer [sic], Hart-
mann a Nietzsche stali se v dci popruštěl;fch Němcri. Tento materialismus docela dobŤe
se spojuje s nacionální a rasovou mystikou, kterou pangermáni čerpají z Francouze Gobi-
neaua, z Nietzsche, Schopenhauera [sic], Hartmanna aj. (''.) Pangermríni vědomě udrŽuji
a šíŤí nepňátelství a nenávist k sousedním národ m, zejména k S|ovan m; obzv|áště
Čechové, pro své zvláštní postavení světové, jsou Němcrim trnem v oku'12

Zďá se, že to je Masarykovo poslední slovo na téma Nietzsche. Ještě
ve Suětoué reuoluci z roku 1925 je mu Nietzsche ',filozofick;Ím hlasatelem
hohenzollernsk;fch parvenuri a pangermánského absolutismu',1s. opakova-
ně vede paralely mezi Nietzschovou filozofií a prusk;Ím státem a neodŤekne
si ani asociaci ',plavé bestie,' s Germánem.'a Tak se Nietzsche, ktery sr
mylně pŤičítal k dobru, Že v jeho ži|ách koluje slovanská a .'nejméně němec-
ká.'krev (KSA 6/268), sám nepozorovaně mění vjakousi bestii pro Slovany.

Bylo by ovšem jednostranné vidět v Masarykově vztahu k Nietzschovi
jen to, co je dělí' Nejvíce se svému protivníkovi blíží paradoxně právě tam,
kde se od něho co nejostŤeji distancuje: v jeho',válečné praxi,' (KsA6/274).
Neboťani Masarykovi neběží vlastně o osobu, kterou napadá - stejně jako
Nietzsche používá ''osobu jen jako silné zvětšovací sklo, jímžlrze ukázat
obecnou svízel.' (KsA 6' 274).Tato svízel je tu primárně politická anazylá

12 T. G' Masaryk: Nouti Europa (Stanouisko slouanské) 'Ptaha 1920, s, 40-42, V posmrtně
publikované replice na Šaldovu kritiku své SoěÍoud reuoIuce zroku 1925 se Masaryk hájí proti
qftce, že pochopil Nietzsche '.jako duchovního otce pruského pangermánství'' (srov. F' X. Šalda:
Na okraj Světovérevollce,Kritické projeuy 13,Praha 1963, s. 68; T. G. Masaryk: Šaldriv česk
román, in V. Čern : FxŠ _ TGM, Toorba a osobnost I, Praha 1992, s. 211-216; p vodně in
Host do domu 1967). Na Šďdol.u obhajobu budiž uvedeno dvojí: 1. tŤebaže Masaryk ve Suětoué
reuoluci takovépojetí Nietzsche nefomuluje erpress js uerÓls, pŤece je itnplicitně slgeruje (viz
niŽe); 2. v Noué Eul opě je Nietzsche v každém pŤípadě zcela jednoznačně zaÍazen mezi otce
pruského pangermánství.

13 T. G. Mu"u.yk.. Suětoud reuoluce (Za udlky a ue uálce 1914-1918), Praha 1925, s. 415.
Proti tomu budiŽ pŤipomenut napŤíklad Nietzsch v záznam z pňelomu let 1888-89: ''Neznám

nic, co by bylo v hlubším rozporu s Llztrcšenym smyslem mé uJohy, než toto prokletíhodné
podněcování k národnímu a rasovému sobectví, které si ted'činí nárok na označení'velká
politika,; nemám vťrbec slov k vyjádŤení svého pohrdání duchovním niveau, které věŤÍ, Že
je nyrrív postavě německého karrcléŤe a s prusk mi oficírsk]Ími atitudami domu Hohenzoller.
nri povoláno Ťídit dějiny lidstva'. (KSA 13' 640). Srov. téŽ P. Bergmann: Nietzsche, Fried.
rich III and the Missing Generation in German History, in Nietzsche-Studien XVII, 1988,
s . 1 9 5 - 2 1 7 .

14 SL,ětoutí reuoluce, cit' vyd., s.4l2-il'3 a426' o.'plavé bestii.'se mluví nas.4l3.Že
tato bestie u Nietzsche neznamená Germána, n;/brž klasickou metaforu lva, prokázal
D'Brennecke: Die blonde Bestie (Vom Missverstándnis eines Schlagworts)' inNle tzsc]le.Stu.
diert Y. I976- s. 113-145.
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se Německo.15 Ironie tkví v neznalosti, s níž Masaryk pokŤtil tuto svízel
právě jménem toho, jenž sám Německo pociťoval jako mučivou svízel.Mezi
oběma vskutku existuje - odhlédnemeJi odjejich zásadně odlišného názoru
na demokracii _ Ťada spffzněnych rys :16 Boj proti určité rinavě vlastní
epochy a s ním spojená záliba v dffvějších siln1fch ridobích; kritické hod-
nocení historie podle jejího užitku pro pĚítomnost; dokonce i starost, že by
v demokracii mohlo b;ft individuum rozdrceno masou (což pro Masaryka
nebyla pŤirozeně námitka proti demokracii jako takové). Abychom byli vriči
Masarykově nespravedlnosti k Nietzschovi spravedliví, musíme mít na
zŤete|i, Že citáty uváděné zde na Nietzschovu obranu nemohl Masaryk
kolem roku 1900 v bec znát, I zde se Nietzsche jeví jako oběť ediční poli-
tiky své sestry' která pŤed veŤejností tajila vše, co prokazovalo' Že je '.dobr..f

Evropan', (KSA 14' 472). Za svou pověst teutonského darwinisty, která na
něm tak pevně ulpěla, vděčí Nietzsche pŤedevším jí.l7 Masarykovi lze tedy
vyčítat jen tolik, Že slepě věŤil soudobému obrazu Nietzsche, místo aby
studoval originál. Neboť ten' kdo si dal tu práci a Nietzschovy uveŤejněné
spisy vskutku četl, jako napffklad F' X' Šalda nebo o. BŤezina, mohl mu
už tehdv celkem dobŤe rozumět.

15 A. Měšť"rr 'y.větluje Masarykoly ritoky na Nietzsche .'nesmiŤitelností vriči Nietzschovu
protikŤesťanskému postoji'' (Die erste Nietzsche.Rezeption bei den Polen und Tschechen, rrr
Nietzsche-kontrouers, sv. V, ed. R. Berlinger - W. Schrader, Wiirzburg 1985, s. 49). Masaryko-
vy explicitní vfhrady vriči Nietzschovi svědčí spíše o drivodech poljlick!ch neŽ religiÓzních.

16 Srov' E. R;ídl: Masaryk a Nietz scbe, Úuahy věd'ecké a filozofické,Praha 1914' s' 98.128;
dále J. Patočka TŤi studie o Masarykoui. ed. I. Chvatík - P. Kouba. Praha 1991. s. 34.38
a 99-103.

17 w. Kuď-".- poukazuje na to, že se ',Nietzschova legenda'' obzvlášť houŽevnatě udrŽo.
vďa v anglicky mluvících zemích ( Nietzscht: Philosopher _ Psychologbt - Antichrist,Princeton
1950, 4. vyd. 1974). JelikoŽ byl Masaryk silně ovlivněn anglosaskou frlozofií, musíme pŤedpo.
kládat, že jeho pŤedsudky v či Nietzschovi byly touto cestou ještě posíleny.
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Proti tomu budiž pŤipomenut napŤíklad Nietzschriv záznam z pŤelomu let 1888.89: ''Neznám

nic, co by bylo v hlubším rozpo u s uznešenym, smyslem mé rilohy, neŽ toto prokletíhodné
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la St,ětourj reuoluce, cit. vyd., s. 412-4|3 a 426. o.'plavé bestii' ' se mluví na s. 4I3. Že
tato bestie u Nietzsche neznamená Germána, n;ÍbrŽ klasickou metaforu lva, prokázal
D.Brennecke: Die blonde Bestie (Vom Missverstándnis eines Schlagworts), inNletzsclte-Stu.
dien Y, 1976, s.  113-145.
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