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Editorial

Zaměřit se na motiv ctnosti v Nietzschově myšlení nebývá příliš obvyklé, je-
likož se mnohdy pokládá za samozřejmé, že kritika morálky a volání po „pře-
hodnocení všech hodnot“ míří převážně právě na to, co bylo dosud předepiso-
váno jako ctnostné jednání. Ještě méně se tematizuje Zarathustrova ctnost, 
jež obdarovává, třebaže představuje jeden z nejdůležitějších významových 
uzlů celé knihy. Předložený svazek je pokusem zodpovědět z různých per-
spektiv otázku, čím je pro Nietzscheho ona „nejvyšší ctnost“, a otevřít tak 
nové pole nietzschovského bádání.

Základy tohoto mimořádného čísla Filosofického časopisu byly položeny 
na workshopu, který proběhl v říjnu minulého roku v Pardubicích a byl zací-
len výslovně na promluvu O ctnosti, jež obdarovává. Jeho účastníci si navzá-
jem potvrdili, že ctnost není přese všechno zdání pro Nietzscheho atavis-
mem, vrhá naopak na jeho filosofii nezvyklé a nečekané světlo. Pro publikaci 
pak rozpracovali svůj příspěvek do původní a samostatné studie.

Úsilím editorů bylo spojení těchto studií do takového celku, který bude čte-
nářsky přívětivý a zároveň bude respektovat rozmanitost jednotlivých úhlů 
pohledu. Proto čtenář najde místo úvodu česko-německé znění Zarathustro-
vy promluvy, jíž se většina příspěvků více či méně dotýká. Každá citace z této 
promluvy je pro lepší orientaci čtenáře kromě paginace dle Kritische Studien-
ausgabe (KSA) a náležitého vydání českého překladu odkázána pod zkratkou 
SchT k řádkování v tomto svazku. Citace ostatních Zarathustrových promluv 
jsou vedle názvu promluvy specifikovány římským číslem dílu knihy, příp. ta- 
ké arabským číslem části promluvy. Poznámkový aparát je navíc vybaven  
vzájemnými odkazy mezi jednotlivými studiemi a na příhodných místech 
upozorňuje na tutéž motiviku. Na konci knihy čtenář nalezne souhrnnou bib- 
 liografii, jmenný rejstřík a pro přehlednost přidáváme i paginaci výskytů  
jednotlivých Zarathustrových promluv. U jména autorů je uvedena e-mailová 
adresa pro potřeby případné zpětné vazby (všichni výslovně souhlasili s jejím 
poskytnutím).



8  Filosofický časopis  ročník 66  mimořádné číslo 2/2018

Všechny texty tohoto svazku prošly standardním recenzním řízením 
Filo sofického časopisu, jehož redakci, jmenovitě výkonné redaktorce Olze 
Baranové, bychom rádi poděkovali za vstřícnou pomoc při přípravě tohoto 
čísla. Za vynikající spolupráci děkujeme rovněž odpovědné redaktorce Janě 
Křížové a dále Aleši Novákovi, Tatianě Badurové a Jakubovi Šenovskému.  
Věříme, že společné úsilí všech zúčastněných obohatí již zavedenou a déle 
než století trvající recepci Nietzscheho v našich zemích.
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