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1. Úvod
V tejto práci budem analyzovať Nietzscheho využitie metafory chladu a tepla primárne
v jeho diele Ľudské, príliš ľudské. Nakoľko sa obe metafory vyskytujú už v diele Nečasové úvahy
rozhodol som sa najskôr pozrieť na to ako ich Nietzsche využíva v tom diele a na základe tejto
interpretácie potom interpretovať ich použite v druhom diele.
V prvej kapitole sa postupne venujem najskôr metafore tepla a neskôr metafore chladu
v diele Nečasové úvahy. Interpretujem tieto metafory a pomenovávam ich význam a pole
pôsobnosti. V závere kapitoly analyzujem či dochádza k prepojeniu týchto aspektov.
V druhej kapitole postupujem chronologicky dielom Ľudské, príliš ľudské a analyzujem
výskyt daných metafor v rôznych aforizmoch. V tejto časti sa venujem obom metaforám naraz
nakoľko dochádza k ich užšiemu prepojeniu ktoré je podstatné pre túto prácu. Nakoniec kapitoly
sa venujem vzájomnému pôsobeniu týchto síl v zmysle toho čo toto pôsobenie prináša a prečo je
nutné.
V poslednej kapitole sa venujem predslovu k Ľudskému, príliš ľudskému nakoľko tento
predslov Nietzsche napísal až po dokončení knihy a teda obe metafory už nejak chápal a pripisoval
im nejaký význam. V tejto kapitole sa sústreďujem na to ako dochádza k regulácií oboch síl
v procese veľkého odpútania. Presnejšie povedané interpretujem veľké odpútanie skrze nutnosť
regulácie sily tepla a chladu a snažím sa ukázať novú výkladovú líniu tohto procesu.
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2. Teplo a chlad v nečasových úvahách

Na úvod tejto práce sa budem venovať metafore tepla a chladu v diele Nečasové úvahy,
nakoľko v tomto diele Nietzsche formuje to ako rozumie obom metaforám a je možné sledovať
ich postupnú implementáciu. Najskôr budem sledovať metaforu tepla a neskôr sa budem venovať
chladu. Pochopenie týchto metafor v rámci tohto diela považujem za nutné nakoľko sa obe
metafory vyskytujú už v predslove k Ľudskému, príliš ľudskému a teda je predpoklad aspoň
základnému pochopeniu týchto metafor pre ďalšiu prácu s nimi v jeho ďalších textoch.

2.1 Metafora tepla

„Existují tři obrazy člověka, které naše moderní doba postupně stvořila, a pohled na ně
bude smrtelníkům ještě nadlouho podnětem k projasnění jejich vlastního života: je to člověk
Rousseauův, člověk Goethuv a konečně člověk Schopenhauer. První obraz je z nich nejohnivější a
má zaručenu nejširší působnost; druhý je určen jen nemnohým, totiž kontemplativním povahám
velkého stylu a dav jej nepochopí. Třetí si žádá za diváky lidi vpravdě činorodé: jen těm neuškodí,
neboť lidé kontemplativní při pohledu na něj zmalátní a zástup se vyděsí. Z prvního obrazu vychází
síla, jež vyvolala, a ještě vyvolá bouřlivé revoluce; neboť při všech socialistických otřesech a
zemětřeseních je to stále ještě člověk Rousseauův, kdo se pohybuje, podoben starému Tyfónovi pod
Etnou. Utiskován a zpola rozdrcen nadutými kastami, nelítostným bohatstvím, zkažen kazateli a
špatnou výchovou a pln studu před sebou sa – mým za směšné mravy, vzývá člověk ve své nouzi
„svátou přírodu“ a cítí pojednou, že je mu vzdálena jako nějaký epikurejský bůh. Jeho modlitby k
ní nedosáhnou: tak hluboko je ponořen do chaosu nepřirozenosti. S výsměchem odhazuje všechny
ty pestré ozdoby, jež ještě před nedávnem považoval za pravý vrchol svého lidství, totiž umění a
vědy, přednosti svého zjemnělého života, bije pěstí do stěn, v jejichž stínu tak sešel, volá po světle,
slunci, hvozdech a skalách. A když volá: „jen příroda je dobrá, jen přirozený člověk je lidský“,
pohrdá sebou a míří svou touhou nad sebe sama: to je rozpoložení, v němž je duše připravena ke
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strašným rozhodnutím, ale kdy také vynese ze svých hlubin vše, co je v ní nejušlechtilejší a
nejvzácnější.“ 1
V nečasových úvahách nám Nietzsche vykresľuje 3 obrazy ľudí. Ako prvý typ uvádza
Rouseaua ktorého popisuje ako obraz človeka obsahujúci najsilnejší oheň. Čo znamená tento oheň
vysvetlím v nasledujúcich riadkoch. V tomto úryvku je potom ďalej typ Rousseavského človeka
opísaný ako Tyfón pod Etnou, niečo čo spôsobuje rozrušenie, chaos deštrukciu. Rouseau je
francúzsky filozof 18. storočia. Podstatou jeho práce je vykreslenie človeka ako bytosti ktorá sa
rodí dobrá a neskôr je skazená kultúrou a vedou, vo svojich dielach volá po návrate človeka do
prírody a preč od umelého luxusu ktorý je ním tvorený. Taktiež sa stavia proti dedičnej aristokracii
a prebúdza dlho tlmený prvok citovosti. Jeho diela silno ovplyvnili Francúzsku spoločnosť a dali
impulz v jej prerod ktorý je stelesnený Veľkou francúzskou revolúciou. Jeho myšlienky a diela
boli základným kameňom tejto revolúcie a do veľkej miery ju aj iniciovali.
Nietzsche nám tento typ človeka opisuje ako osobu obsahujúci najväčší oheň a zároveň s
najširšou pôsobnosťou. Je jasné prečo mu Nietzsche prikladá druhú charakteristiku, nakoľko sa
jeho myšlienky zaručili do značnej miery o prerod spoločnosti nielen vo Francúzsku ale na celom
svete. Čo sa týka osoby obsahujúcej najväčší oheň tak to nemusí byť tak zrejmé na prvý pohľad.
Čo znamená táto metafora tepla? Ako prvá možnosť vyloženia sa núka, vnímať túto metaforu ako
nejaký typ sily, prúdu alebo zmeny. Je to sila ktorá v ľuďoch dlho vrela a jej vyvretie na povrch
pôsobí zničujúco. Je to sila rozkladu a revolúcie, je to pretvorenie spoločnosti a nastavenie iných
hodnôt a pravidiel. Je to sila ktorá vrie v ľuďoch čo sú zatvorení v umelom svete ktorý ich vytvoril
a formoval. Zničení spoločnosťou, ktorá ich využíva a oberá ich o prirodzenosť. Táto sila v nich
vrie, kulminuje a v momente kedy vypláva na povrch úplne pohltí jednotlivca a on sa potom
odkloní od toho čo považoval za vrchol svojho ľudstva a hlása návrat k prírode, teda aspoň to je
princíp ktorý hlásal Rouseau. Človek už nechce byť súčasťou toho kolosu ktorý tu bol doteraz
a úplne mení svoj pohľad na svet. Teda táto sila tepla je silou zmeny. Vrie v ľuďoch a keď sa
dostane na povrch nastáva obrat, staré hodnoty sú odmietnuté a človek obracia svoju pozornosť na
iné. Pokiaľ táto sila naplní spoločnosť dochádza k revolúcií, chaosu, deštrukcii toho na čom
doposiaľ spoločnosť stála.

1
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Tak ako vo fyzike, kde zvyšovanie teploty spôsobuje zvyšovanie kmitania jednotlivých
častíc, teda sa navyšuje kinetická energia jednotlivých častíc, až nakoniec dochádza k momentu,
kedy je táto energia už nakoľko nespútaná a silná, že zničí teleso ako také a zmení ho na niečo
úplne iné. Z vody ostane len para. Vnútorná štruktúra telesa zostane navždy zmenená. Podobne aj
človek Rouseauského typu v sebe dusí túto vnútornú silu, ktorá ho nakoniec úplne pohltí
a vybuchne v chaos a deštrukciu ktorá zmení vnímanie hodnôt a nakoniec aj celú štruktúru štátu.
Rouseau je sám o sebe úzko spájaný s francúzskymi revolúciami a zmenami a práve preto
Nietzsche využíva túto metaforu tepla. Pretože teplo rozkladá a ničí to, čo bolo, a vytvára niečo
nové. Zvyšovanie teploty rozbíja molekulárne štruktúry telies ktoré nabudené touto silou stále
rýchlejšie kmitajú až je ich kmitanie natoľko neudržateľné že vznikne úplne nový typ telesa. Tak
aj tento človek ktorý je pohltený týmto žiarom zničí poriadok ktorý bol doteraz . Rouseau
spôsobuje zničujúce vyvretie tejto sily na povrch. Tento pohľad je naviac posilnený o prirovnanie
tohto typu človeka k Tyfónovi pod Etnou. Teda, je to nejaká monštruózna sila ktorá je priamo
spojená so zničujúcimi dopadmi. Mytologicky je táto sopka spájaná so súbojom medzi Diom
a Tyfónom kedy Dios zvrhol túto sopku na unikajúceho Tyfóna. A práve snaha Tyfóna uniknúť
spod svojho väzenia vyvoláva erupcie. A príklad Tyfóna, teda božskej bytosti uväznenej niekde
pod zemou kde postupne naberá na strašlivej sile až nakoniec vybuchne, uvoľní všetku túto
potlačovanú energiu a prinesie chaos a deštrukciu. Tento výbuch, postupne hromadenej energie
ale nemení len krajinu ako takú ale hlavne jednotlivca a jeho vnímanie sveta. Tento človek tak
zničený doterajším stavom až nakoniec ho opustí a zo sebou privedie zmenu. Táto zmena je
mienená ako zmena jednotlivca a jeho vnímania sveta, to ako on hľadí na svet. Otázkou avšak
zostáva či je táto zmena pozitívna.
„Přístav nesmírný a nedotknut přístupem větrů
tam sice jest, ale Aetny oheň v hoře strašlivě hřímá,
někdy ona k nebesům vír dýmu vymršťuje černý
a z chomolů smolných sype hustý popela příval,
a znova vyšlehaným plamenem nebes oblohu líže.
Někdy celé skaliny, odtrhlé útrobě vlastní,
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plije a roztopené kamení hází do povětří
s ohromným stonotem a řvaním ze dna propasti“.2

Ako môžeme vidieť aj v ukážke od Vergilia, tak Etna je historicky vnímaná ako sopka
s ohromnou silou ktorá je schopná zničiť a zmeniť celé svoje okolie a práve pre to Nietzsche túto
metaforu používa v spojení s Rouseauom. Etna so svojou zničujúcou silou už po celé storočia ničí
a mení obraz krajiny tak aj táto sila rozkladu mení našu spoločnosť. Práve táto neviazaná zničujúca
sila „žiaru“ pod Etnou je schopná takýchto činov. Táto revolúcia je obrovské uvoľnenie energie
ktorá bola dlho zadržiavaná v ľuďoch. K tomuto uvoľnení dochádza keď „najohnivejší“3 typ
človeka predá svoje myšlienky masám. Nietzsche nám tu vlastne ukazuje princíp odpútania sa zo
starého systému. Jedná sa o podobný princíp ako u veľkého odpútania kedy sú staré hodnoty
odmietnuté a nastáva hľadanie nových hodnôt. V úvode knihy Lidské, příliš lidské, Nietzsche
opisuje proces tohto odpútania a píše o „zahorení všetkých zmyslov4“, domnievam sa teda, že tento
proces je podobný. Avšak je nutné bližšie preskúmať tieto metafory v kontextoch oboch diel, na
to aby bolo možné potvrdiť toto tvrdenie. Oheň sa javí ako istý iniciátor zmeny či revolúcie, táto
sila vzplanie, dôjde k uvoľneniu energie a staré hodnoty sú zavrhnuté. Rouseau vo svojom diele
ukazuje, že vláda už nepotrebuje byť založená na božskom pôvode panovníka. Panovník
a aristokracia dovtedy stáli nad ľuďmi, argumentovali svojím božským požehnaním a tým, že sú
niečo viac ako obyčajná spoločnosť. Rouseau vo svojich dielach jasne ukazuje, že kosmos je
riadený prírodným zákonom. No čo je dôležitejšie, že vláda na to aby bola legitímna sa nemá
odvolávať na nejakú ideu božského práva, ale je legitímna pokiaľ dôjde k racionálnemu konsenzu
ľudí, ktorí si ju zvolia. Táto revolúcia Európe jasne ukazuje že nie je potrebné mať Boha ako tvorcu
a držiteľa morálky a hodnôt v spoločnosti ale jeho miesto môže byť nahradené vedou a filozofiou.
Táto revolúcia je vlastne veľké odpútanie sa od Boha a hodnôt ktoré predstavuje. Toto veľké
odpútanie ktoré mení vývoj štátu nám Nietzsche predstavuje ako teplo. Veľké uvoľnenie energie,
výbuch, zničenie. Zaplaví to spoločnosť a úplne to pohltí všetkých ľudí. Nietzsche si uvedomuje
túto skazu ktorá prichádza spolu s uvoľnením tejto energie, vie čo sa dialo počas Veľkej
francúzskej revolúcie a píše že sa týchto revolúcií ešte aj veľa udeje. Táto energia teda vzniká vo
VERGILIUS, Aeneis, kniha tretia, verše 570-577
NIETZSCHE F., Nečasové Úvahy, s. 151
4
NIETZSCHE F., Lidské, příliš lidské, s. 11
2
3
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vnútri ľudí, hromadí sa a veľké zmeny v spoločnosti sú jej prejavom, vtedy je uvoľnená a prináša
zmeny a chaos. Oheň predstavuje túto metaforu ako spaľovanie starých noriem a pravidiel. No
ostáva otázkou či táto sila zmeny ponúka nejakú alternatívu. Nietzsche doteraz vykresľuje teplo
len ako silu revolúcie alebo zmeny, neukazuje žiadny iný systém hodnôt ktorý je tvorený touto
silou. Stále jasnejšia sa zdá byť možnosť, že teplo len ničí, mení, no so sebou prináša spálenisko
a spúšť.
Pár stránok predtým ako nám Nietzsche vykreslí Russeovho človeka nám ukazuje knihy
a spôsob akým vznikajú. Je tu silno prítomná metafora tepla ktorá je podľa môjho názoru dobre
uchopiteľná vzhľadom na odstavec ktorý som analyzoval vyššie.
„Většina knih vznikla v hlavách z kouře a mlh: ať se tedy zas v kouř a mlhy obrátí. A pakliže
v sobě neměly oheň, nechť je za to oheň potrestá. Mohlo by se stát, že nějaké pozdější století bude
považovat právě náš věk za saeculum obscurum – protože se jeho produkty nejhorlivěji a nejdéle
topilo v kamnech.“5
V tomto odstavci nám Nietzsche opisuje, že knihy sú vytvárané z dymu a pary mozgu
a majú sa do tejto formy aj navrátiť. Je to teda presun myšlienok autora na jeho čitateľov.
V autorovi sa táto sila uvoľňuje, pretavuje sa do jeho slov a toho čo popisuje a potom sa prenáša
do jeho čitateľov v ktorých ďalej kulminuje. Pokiaľ túto metaforu spojíme s popisom Ruseoua tak
jasne vidíme že práve jeho knihy boli zrodené z tohto dymu a páry. Jeho tvorba bola podporená
touto silou, vzplanula v jeho mysli a práve čitatelia túto silu zas do seba vstrebávajú. Skrze jeho
prácu a tvorbu sa v nich prebúdza táto sila ktorá nakoniec kulminuje v revolúciu. V ďalšej vete
dáva Nietzsche tejto sile aj zdanlivo pozitívnu konotáciu. Teda pokiaľ v sebe knihy oheň nemajú
tak ich za to potrestá. Zdá sa že táto vlastnosť, táto sila, by mala byť nejaká primárna časť/zložka
kníh. Priamo sa zdá že ich existencia je nutne podmienená ohňom. Trest v tomto zmysle môže
znamenať zničenie, knihy ktoré z ohňa vyšli ho prenášajú ďalej, uchovávajú ho v sebe, no knihy
ktoré sa s nim nestretli ním budú trestané a zahoria v ňom. Z tohto odstavca je zrejmé že daná sila
tepla nie je len silou ktorá ničí a deštruuje ale aj vytvára. Jej činnosť v autorovi vytvára tie knihy
ktoré sa potom navracajú spätne do sily z ktorej vznikli a tak sa táto sila dokáže udržať prítomná
v spoločnosti. No ako Nietzsche píše ďalej tak v jeho ére tieto knihy boli najčastejšie a

5
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najhorlivejšie používané na zahrievanie pecí. Tá sila ktorá sa má presúvať medzi autorom a jeho
čitateľom sa v jeho dobe nenachádza a knihy sú často len ako palivo pre vyhrievanie obydlí.
Nemali v sebe oheň a tak ich oheň potrestal. Knihy jeho času sú len náhražkou pravých kníh a ich
hodnota je daná na úroveň dreva, teda suroviny z ktorej vznikajú. Teda táto metafora sa nezdá byť
len metaforou spojenou s revolúciou a rebelovaním voči istým normám no zdá sa že naberá rozmer
nejakého pohľadu na svet. Autor vlastne svojím čitateľom predáva svoje myšlienky ktoré sú do
veľkej miery spojené s jeho vnímaním sveta, jeho citov a názorov a práve tieto pocity potom ďalej
pretrvávajú v jeho čitateľoch. Knihy zrodené nie z ohňa sa teda zdajú byť knihami ktoré sú bez
citu a sú len vágne vymenovania faktov úplne odtrhnuté od ľudí.
„Ba je známo, co historie díky určité převaze zmůže, je to známo až příliš dobře: je s to
vykořenit nej silnější instinkty mládí: oheň, vzdor, sebezapomnění a lásku.....“6
Oheň nám ďalej Nietzsche predstavuje ako silnejší inštinkt mladosti. Oheň dáva na prvé
miesto hneď vedľa charakteristík ako vzdor, seba-zabudnutie a lásku. Je zjavné že oheň a vzdor
budú dve odlišné charakteristiky. Oheň so sebou prináša vzdor, rebelovanie voči štruktúram ktoré
boli ustálené. S mladosťou prichádza rebelovanie a nastáva postupná zmena, preto si dovoľujem
tvrdiť že práve toto je význam danej metafory.
Nietzsche v tomto diele teda chápe teplo ako silu zmeny. Je to energia vo vnútri ľudí ktorá
nás poháňa k zmenám. Ľudia ako Rouseaou priniesli zmeny v spoločnosti. Energia zhromaždená
v nich sa pretavila do masového protestu a zmeny organizácie spoločnosti. Táto energia z ľudí sa
kedysi pretavovala do kníh a pomocou nich ovplyvňovala masy a tiež v nich prebúdzala túto silu.
No ako je zrejmé, tak teraz to už tak v spoločnosti nie je. Knihy sú chladné. Táto sila je potlačená.
To ako to vnímal Nietzsche nám nie je v tejto knihe ukázané, tak môžeme len hádať. Nakoľko ale
vníma knihy svojej doby len ako palivo do ohňa, je možné predpokladať, že vníma spoločnosť ako
pasívnu či príliš vedeckú. Teplo ktoré sa tak silno prejavovalo počas Veľkej Francúzskej revolúcie
je teraz tlmené.

6
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2.2 Metafora chladu
V knihe Nečasové úvahy v časti O úžitku a škodlivosti histórie pre život sa Nietzsche
zaoberá problémom spravodlivosti. Pripúšťa že túžba po spravodlivosti si zaslúži úctu, nakoľko je
to ušľachtilý cieľ. Pokiaľ toto tvrdenie trochu posunieme, dá sa tvrdiť, že v praktikovaní tejto
spravodlivosti sa človek môže stať priam nadľudskou bytosťou. „Ruka spravedlivého, jenž je
oprávněn konat soud, se již nechvěje, drží-li váhy; neúprosný k sobě samému, klade závaží na
závaží, jeho oko se nekalí, když vážně stoupají nebo klesají, jeho hlas ne-zní ani tvrdě ani zlomeně,
když vyhlašuje rozsudek.“7 Nietzsche vykresľuje spravodlivého človeka ako niekoho hodného
obdivu, niekoho ku komu ľudia vzhliadajú a mali by si ho ctiť.
Avšak dajú sa vypozorovať dva typy tohto spravodlivého človeka. Prvý typ je ten ktorý
Nietzsche práve opísal a potom sa presúva k druhému typu, teda chladnému démonovi. On
praktikuje spravodlivosť akoby to bol „chladným démonem poznání“ a „ šířil by kolem sebe
ledovou atmosféru nadlidsky hrozného majestátu, kterého bychom se měli bát, a ne jej ctít....“8
Teda, tento spravodlivý človek pripomína démona poznania ale pravdou je, že ostáva skromnou
ľudskou bytosťou a to ako ho vidíme na nás zapôsobí. Nietzsche píše, „každým okamžikem musí
sám pykat za své lidství a tragicky se sžírá nemožnou ctností— to vše jej vynáší do osamělé výše
jako nejdůstojnější exemplář rodu člověk; neboť chce pravdu…“9 Spravodlivý človek chce pravdu
a nie ako chladné poznanie teda nie ako nezáväznú znalosť ale ako posvätné právo posunúť
hranice. Bez tejto vôle, spravodlivý človek nesmeruje k tejto pravde, k niečomu väčšiemu ako je
on. Pre Nietzscheho len zopár ľudí slúži pravde pretože im chýba táto vôľa k pravde a schopnosť
úsudku.
V tejto časti nám Nietzsche dáva do kontrastu dva typy ľudí. Chladný démon z tohto
odstavca vyvstáva ako niečo nadľudské, lepšie povedané odpútane od ľudstva. Človek ktorého by
sme si mali ctiť a ašpirovať na to aby sme sa s ním stali, sa rázom mení na niečo strašlivé čo
vyvoláva v ľuďoch strach. Tento chladný démon chce pravdu ako chladné poznanie bez
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dôsledkov. Nietzsche vykresľuje chlad ako strašlivú objektivitu, je to poznanie bez dôsledkov,
odpútanie sa od ľudstva a ľudskosti. Je to začiatok toho ako Nietzsche koncipuje metaforu chladu.
„Mám za to, že srdce každého, kdo si v duchu představí takové zaměření života, musí vyrůst
a zahořet dychtivostí stát se schopenhauerovským člověkem: tedy být čistý a podivuhodně
nezaujatý sebou a svým osobním blahem, ve svém poznávání plný silného, stravujícího ohně a na
hony vzdálený chladné a pohrdlivě neutralitě takzvaného vědeckého člověka, vysoko povznesený
nad mrzoutské a nevrlé pozorování“10
V časti Schopenhauer jako vyvchovatel. Nietzsche, prvý a jediný krát v celej knihe
Nečasové úvahy, dáva chlad do kontrastu s ohňom. Zaujímavé je, že tieto dve zložky nie sú hlbšie
prepojené, sú len postavené oproti sebe bez vysvetlenia toho či je medzi nimi nejaká hlbšia
súvislosť alebo možnosť interakcie. Nietzsche nám naprieč celou knihou ukazuje dve sily, ktoré
vzhľadom na svoje pomenovanie vytvárajú v čitateľoch predstavu že bude existovať nejaká forma
toho ako sa tieto zložky navzájom ovplyvňujú. Namiesto toho len v tomto odstavci ukazuje že sa
jedná o akési protichodné sily. Naprieč celou knihou využíva oba tieto pojmy a nakoľko sa jedná
o antonymá tak aj čitateľ predpokladá, že oba tieto aspekty budú opačné. Na jednej strane máme
oheň teda niečo čo prináša vzburu, zmenu, je to sila vo vnútri ľudí a na strane druhej sa nachádza
chlad a jeho pripodobnenie k objektivite a neutralite vedeckého vnímania sveta. No Nietzsche
neopisuje ako, a či vôbec, dochádza k interakcii týchto dvoch zložiek, necháva čitateľa v tme a len
v jeho domnienkach. Je jasné, že chlad vníma pravdepodobne ako nedostatok tepla. V úryvku
spomínanom vyššie, Nietzsche opisuje schopenhaurovskeho človeka, popis tohto typu človeka
nám približuje na pozadí Schopenhaurovej myšlienky.
„Šťastný život není možný: to nejvyšší, čeho může člověk dosáhnout, je život heroický.
Takový život vede ten, kdo nějakým způsobem bojuje za věc dobrou pro všechny, zápolí kvůli ní s
nesmírnými obtížemi a konečně vítězí, je však odměněn špatně nebo vůbec ne. A nakonec, podoben
princi z Gozziho hry II re corvo, strne a zkamení ale ve vznešeném postoji a s velkomyslným
gestem. Jeho památka přetrvá a je slavena jako památka héroa; jeho vůle, umrtvována po celý
život strázněmi a prací, neúspěchem a nevděkem světa, vyhasne v nirváně.“11
Tento človek žije v utrpení, potláča svoje osobné blaho do pozadia a bojuje za dobrú vec.
Ten boj, snaha o zmenu, je symbolizovaná spaľujúcim ohňom. Tento oheň tak ako u Rouseaua
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predstavuje hnaciu silu pre to aby šíril svoje myšlienky, zaslepene a deštruktívne, tak je to rovnako
aj pre tento typ človeka. Metafora ohňa sa nám ešte silnejšie ukazuje ako tá hnacia sila vo vnútri
ľudí, ktorá vedie k dosahovaní zmien, je to v istom zmysle rebelovanie voči starým pravidlám,
hnacia sila ženúca ľudí k činom. Je však nutné poznamenať, že táto sila sa javí ako veľmi
zaslepená. Oproti tejto sile ohňa Nietzsche vykresľuje chlad. Celé je to pritom písané v ostrom
kontraste, na jednej strane je človek žijúci heroický život a na strane druhej mrzuté chladné
pozorovanie. Z čoho sa dá cítiť priamo zavrhovanie alebo skôr opovrhovanie vedeckého spôsobu
výkladu. Chlad, neutralita, objektivita a veda. Tieto pojmy Nietzsche často využíva spolu. Znova
opakuje: „Chlad je poznáni bez důsledků“12 . Predstavuje nám ideál vedy, jej neutralitu a
rozoberanie všetkých informácií. Chlad teda predstavuje rozoberanie všetkých informácií na
jednotliviny, predstavuje to snahu o čiste objektívne poznávanie sveta. Je to premieňanie všetkého
na rozumovú záležitosť, je to princíp vedy. Veda je „chladná a suchá, bez lásky a neví nic o
hlubokém pocitu nedostatečnosti a touhy…”13 Služobníci vedy preberajú jej princípy a stávajú sa
chladnými, ich ľudskosť sa vytráca a môžu sa z nich stať chladní démoni. Nasledujú vedu aj z jej
princípmi a sami tieto princípy preberajú. Chlad je teda princíp vnímania sveta. Je to rozloženie
sveta na malé empirické detaily bez dôsledkov. Je to poznanie pre poznanie. Tento chlad je
vzdialenie sa od ľudí, presnejšie povedané vzdialenie alebo zabitie subjektu v honbe za
bezchybnou objektivitou. Táto metafora sa dá vnímať ako odpútanie sa od citovosti a ľudskosti
a chladný démon je človek ktorý v sebe zabil svoje city a všetko nahliada len objektívne. Nahliada
na svet skrze okuliare objektivity ktorú si veda snaží privlastniť ako nástroj na popis povahy
reality. Táto absolútna objektivita o ktorú sa však veda snaží je oslepujúca. Chladný démon
predstavuje absolútnu formu tohto vedeckého objektívneho skúmania. Nietzscheho kritika
objektivity sa sústreďuje na fakt, že princíp objektivity poskytuje svojim nasledovníkom ilúziu
istoty a pravdy. Tvrdí, že človek snažiaci sa o absolútnu objektivitu falošne predpokladá, že sa
môže oddeliť od predmetu skúmania. Keď teda tento človek tvrdí, že ma objektívny pohľad na
históriu, v podstate tvrdí, že je schopný pozorovať

minulosť zo všetkých uhlov

pohľadov, motivácií a jej dopadov ale taktiež, že toto objektívne vnímanie nemá žiadny efekt na
jeho subjekt. Z čoho jasne vyplýva že dosiahnutie takejto objektivity nie je možné, a ľudia ktorí
tvrdia že toto dosahujú len žijú v klame. Primárne teda kritizuje, že základ na ktorom je objektivita
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postavená je klamlivý a nepodložený. Ďalej smeruje svoju kritiku na človeka ktorý verí, že vďaka
tomuto objektívnemu pohľadu je schopný plne zachytiť svoj objekt záujmu. Aj keď, objektivita
a vedecký prístup prinášajú empirické fakty o skúmanom objekte neodpovedajú na hlbšie otázky
prečo sú veci aké sú, nakoľko ako tvrdí Grillpazer „tieto znalosti má len Boh“14. Teda ľudia
snažiaci o aplikáciu tohto prístupu sa mýlia v tom že dokážu plne zachytiť vec samú o sebe aj keď
k tejto informácií nemajú ako dospieť. Napríklad chladný človek by dokázal dokonale popísať
oheň ako exotermickú oxidáciu horľavých plynov. Čo je vskutku dobrý popis toho ako oheň
funguje ale nevysvetľuje to prečo, v zmysle prečo oheň existuje takýmto spôsobom. Aj keď tento
vedecký prístup opisuje svet ako taký, neodpovedá na základnú otázku o zmysle toho všetkého.
Pokiaľ teda človek nasleduje túto chladnú vedeckú cestu, tak vníma celú históriu iba ako spleť
faktov, o ktorých si myslí že ich dokáže perfektne vnímať zo všetkých rôznych stanovísk. Ak by
toto naozaj jedinec dokázal stal by sa z neho spomínaný chladný démon, teda niekto kto je
odpútaný od seba a všetko rozdrobuje na jednotliviny, celý svet a jeho históriu rozkladá a v svojej
podstate by zničil svet. Nič z toho čo by pozoroval by nedokázalo ovplyvniť jeho subjektivitu. Mal
by vhľad do toho aké veci sú a dokázal by ich popísať, no práve bez informácie o tom prečo sú
také aké sú. Táto objektivita by sa stala jeho deštrukciou. Nedokázal by vzhliadať k nikomu,
k žiadnej historickej udalosti, k žiadnemu inému človeku, všetko ľudské by v sebe zabil honbou
za touto strašlivou objektivitou. A práve veda si tento princíp stavia za svoj ideál. Dokonalý popis
sveta bez subjektivity. Všetko popísané bez znalosti prečo je to také. Iba prosté mrzuté
pozorovanie. Poznanie len pre poznanie. Táto metafora je posilnená o princíp z Gozziho hry ktorý
Nietzsche opisuje: ustrnie a skamenie. Tým ako metafora chladu smeruje k práve tejto stagnácií
tak hľadím na toto skamenenie ako na extrémne pôsobenie chladu. Toto skamenenie je istý pred
stupeň smrti, ustrnutie v jednej polohe z ktorej sa práve vďaka tomuto chladnému vnímaniu nejde
dostať a nakoniec vyhasne v nirváne, teda dôjde k úplnému schladeniu.
V Knihe Nečasové úvahy Nietzsche predstavuje dve základné metafory ktoré sa ďalej
transformujú a objavujú v jeho ďalších dielach. V tejto knihe mali len veľmi okrajovú funkciu čo
značí aj ich veľmi sporadický výskyt, no v diele Lidské príšliš lidské si Nietzsche začína
uvedomovať čo zo sebou tieto dva aspekty prinášajú. Chlad, taký aký popísal v tomto diele,
prináša stagnáciu, ustrnutie, zastavenie sa v jednej polohe z ktorej nie je možné sa dostať a len
14
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postupné hnitie až k smrti. Na druhej strane oheň prináša revolúciu, zmenu a taktiež deštrukciu.
Dva protichodné póly prinášajúce zničenie spoločnosti no vôbec jeden na druhý nepôsobia len oba
existujú no svojom vákuu bez pôsobenia toho druhého. Na jednej strane teplo vyznieva ako sila
ktorá so sebou prináša volanie po revolúcií a zbavenie sa starých hodnôt, no neprináša hodnoty
samé o sebe. Táto sila je vyznieva len ako strašlivá sila zmeny bez plánu pre budúcnosť. Áno,
prináša zmenu ale aká to zmena bude pokiaľ len zničí všetko čo tu doteraz stálo a neprinesie nič
nové. Je to len rebélia, bez budúcnosti. Úplne zatemnenie mozgu a len podľahnutie vášňam
a pocitom. Tak ako hadie monštrum Tyfón, ktorého Nietzsche spája s touto silou, ktoré Hesiod
opisuje ako „hrozného, strašného a bezuzdného“15 taká je aj zmena ktorú prináša táto sila. Je to
zmena ktorá nemá pravidlá ani zákony tak ako keď zhorí les a po sebe nechá iba spálenisko tak
vyznieva aj zmena prinášaná touto silou. Na druhej strane voči tejto sile vystupuje chlad , ktorý
taktiež prináša zmenu spoločnosti . Na rozdiel od tepla ktorého primárnym cieľom je zdá sa zmena
a revolúcia cieľ chladu sa zdá, že leží v objektivite a objektívnom vnímaní sveta. Samozrejme že
toto vnímanie prináša zmenu spoločnosti no je to len sekundárny aspekt tejto sily a nie je to jej
primárny cieľ. Chlad je úzko spojený s vedou a jej neutralitou, teda táto sila je sila neutrality.
Vzdialenie sa od vlastnej ľudskosti a neutrálne hľadenie sa svet. Prináša úpadok, stagnáciu
a rozobratie všetkých javov na detaily až tak že nebude možné nikdy dosiahnuť nič viac a len sa
človek bude moriť v neutralite sveta pozbaveného o akúkoľvek subjektivitu.
Ako som už spomínal, Nietzsche si dozaista uvedomuje že medzi týmito dvoma silami
existuje nejaká súvislosť, nakoľko sa rozhodol ich pomenovávať skrze antonymá, no nikde presne
nevysvetľuje akého charakteru je vzťah týchto síl. Nietzsche pravdepodobne nejak vágne vnímal
chlad ako nedostatok tepla, no nikde sa bližšie tomuto vzťahu v rámci tejto knihy nevenoval. Je
zrejmé, že obe tieto sily sú veľkým rizikom pre spoločnosť a jej zachovanie a aj keď je Nietzsche
tvrdým kritikom doby v ktorej žil, tak vzhľadom na spôsob akým opisuje obe tieto sily je zjavné,
že zmena ktorú by tieto dva prúdy priniesli je ešte horšia ako momentálny stav spoločnosti. Stále
ale necháva do značnej miery stáť tieto sily v istom vákuovom stave. Necháva na čitateľoch aby
si domysleli a analyzovali či na seba tieto sily nejako pôsobia. Mojou domnienkou je, že Nietzsche
nemal do detailov premyslené obe tieto sily a ich vzájomný vzťah, nakoľko až v diele Lidské,
příliš lidské sa dá pozorovať interakcia týchto síl a ďalej sa venuje obom metaforám a rozvíja ich.
Môj názor je, že Nietzsche v Nečasových úvahách predstavuje tieto dve metafory bez toho aby sa
15
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hlbšie zamyslel nad tým kam privedú spoločnosť. Počas dvoch rokov medzi knihami mal dostatok
času premyslieť to ako s nimi hodlá ďalej pracovať a hneď v úvode knihy Lidské, příliš lidské
ukazuje teplo ako jednu zo síl pôsobiacu na viazaného ducha počas veľkého odpútania.

3. Teplo a chlad v Ľudskom, príliš ľudskom
Dva roky po vydaní Nečasových úvah Nietzsche v roku 1878 vydáva knihu Ľudské, príliš
ľudské. Počas dvoch rokov mal Nietzsche čas aby premyslel dané metafory a sily s nimi spojené.
Obe metafory sa objavujú ihneď v predslove k Ľudskému, príliš ľudskému no rozhodol som sa
interpretácií tohto výskytu metafor venovať až v nasledujúcej kapitole nakoľko Nietzsche tento
úvod k dielu napísal až po dokončení knihy. V tejto kapitole sa budem venovať chronologickému
výskytu metafor bez ohľadu či ide o metaforu tepla alebo chladu nakoľko sú v tomto diele obe
oveľa viac prepojené.
Mimo predslovu prvé využitie tejto metafory prichádza v 37. aforizme kedy sa Nietzsche
venuje Paulovi Rée a označuje ho ako „jedného z nejsmělejších a nejchladnejších myslitelů“16.
Toto prídavne meno je použité v kontexte Réeho knihy „O původe morálních pocitů“. Reé je
považovaný za prírodovedeckého filozofa s ktorým sa Nietzsche stretol v roku 1873 v Basileji.
Tento spis vznikol v Jene roku 1877 z časti ako záznam konverzácií medzi Nietzschem a Réem.
Rée sa vo svojej práci snaží rozobrať dva základné problémy: za prvé, ako sa pocit altruizmu vyvíja
v ľuďoch a za druhé, ako sa tieto pocity interpretujú ako druh morálky. Jeho záver je, že altruizmus
sa v ľuďoch vyvinul počas storočí a vyformoval naše chápanie „dobrého“ a „zlého“. No Rée úplne
opúšťa tieto koncepty a nasleduje príklad Lamarcka a Darwina tvrdením, že altruizmus a morálne
pocity sú prenášané z generácie na generáciu z dôvodu ich prospešnosti pre jedincov. V tomto
kontexte vyvstáva dôležitá otázka prečo je Rée označovaný ako chladný mysliteľ. Chlad
v Nečasových úvahách znamenal vedeckú objektivitu, strnulosť a stagnáciu no zdá sa že v tejto
pasáži Nietzsche posúva a mení tento význam. Nietzsche sa bližšie venuje jednej vete z knihy O
původe morálních pocitu a to: „Morální člověk není blíže inteligilnímu světu než člověk fyzický“.
Túto vetu Nietzsche označuje jako „sekera jež bude přiložená ke kořenům „metafyzické potřeby“
člověka“ je to preňho veta „nejdůsažnějších následků, přínosná i příšerná současně, která hledí
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do světa dvojí tváří, vlastní každému velkému poznáni“17.

Rovnako ako je opísaný chlad

v predošlej knihe aj tu Nietzsche ukazuje jeho širokú pôsobnosť, no zdá sa že táto metafora už nie
je opisovaná v takej negatívnej konotácií ako to bolo predtým. Stále sa javí istá spojitosť vedy
s danou metaforou ale mám pocit že v tejto knihe Nietzsche už chlad neopisuje ako niečo strašlivé.
Taktiež by bolo možné interpretovať tento aforizmus z pozície Réea ako prírodovedeckého
filozofa, tým pádom by sa stále dalo o chlade uvažovať v chápaní z Nečasových úvah, no myslím
si že Nietzsche túto metaforu posúva a pracuje s ňou inak. Ihneď v ďalšom aforizme Nietzsche
ďalej rozoberá ako je s chladom a Réem a vrhá viac svetla na to prečo, Réea označuje ako
najchladnejšieho mysliteľa. V tomto aforizme rozoberá psychologické pozorovanie.
„Tak tedy: zda psychologické pozorováni přináší lidstvu více prospěchu či škody, zůstane
zřejmě nerozhodnuto; jisto však je, že toto zkoumání je nezbytné, protože věda se bez toho
neobejde. A věda nezná ohledy na poslední účely, podobajíc se v tom přírodě: stejně jako příroda
občas vytvoří věci nejvyšší účelnosti, aniž by chtěla, tak také pravá věda, jakožto napodobenina
přírody v pojmech, posílí občas, ba mnohdy, prospěch a blaho lidí a bude účelná – avšak rovněž,
aniž to chtěla. Koho se však při závanu takého uvažováni zmocní příliš zimní nálada, má v sobě
možná jen málo ohně: ať se ale rozhlédne kolem a spatří choroby, od kterých je třeba odpomoci
ledovými zábaly, a lidí, kteří jsou natolik „shněteni“ z žáru a ducha, že sotva kde najdou vzduch,
jenž by pro ně byl dostatek studený a ostrý…… a neměli bychom my, duchovnější lidé věku, jejž
viditelně stále víc zachvacuje požár, nutně sahat po hasících a chladících prostředcích, jaké jen
najdeme, abychom zůstali alespoň tak stáli, klidní a mírni, jako zatím ještě jsme…“18
Z tohoto aforizmu je zrejmé, že Nietzsche mení svoj pohľad na chlad. Doteraz bol chlad
vždy zobrazený len veľmi negatívne a Nietzsche ním priam opovrhoval a bál sa toho čo by prílišný
chlad mohol priniesť. V tomto aforizme chlad vystupuje ako priam nejaká pozitívna sila.
Dôležitým aspektom tohto aforizmu je si uvedomiť, že zatiaľ čo sa javí že chlad sa v Nietzscheho
ponímaní mení tak na druhej strane oheň zostáva stále tak strašlivý ako bol doteraz. „Shněteni
z žátu ducha, že sotva kde najdou vzduch jenž by pro ně byl dostatek studený a ostrý“19 ďalej sa

17

NIETZSCHE F., Lidské, příliš lidské, s. 43

18

NIETZSCHE F., Lidské, příliš lidské, s. 44
NIETZSCHE F., Lidské, příliš lidské, s. 43

19

18

zdá, že oheň predstavuje istú formu revolúcie, je to sila ktorá sa hromadila dlhé roky v ľuďoch
a keď vybuchne prinesie spálenisko, títo ľudia zachvátení touto silou nevedia nájsť vzduch ktorý
by bol pre nich dostatočne studený. Skôr ako revolúcia by bolo vhodnejšie túto silu azda nazývať
pohltenosť vášňami, istá zaslepenosť ktorá pramení z nahromadenej energie. Chlad teda
predstavuje isté utlmenie tejto sily, tejto vybuchujúcej sily, ešte nie je jasné ako k tomuto
ukľudneniu dochádza ale zatiaľ čo v Nečasových úvahách stáli chlad a teplo ako antonymá ktoré
spolu neinteragovali a obe tieto sily prinášali v istom zmysle skazu tak v Lidské, příliš lidské naraz
prichádza moment kedy Nietzsche priamo ukazuje na potenciál oboch síl. Oheň sa stále javí ako
niečo nestále, vybuchujúce, ničiace ale na druhej strane chlad sa zdá že v určitom množstve prináša
pozitívny efekt. Máme siahať po chladiacich prostriedkoch aby sme ostali stáli a kľudní . Chlad
prináša kľud, stálosť, oheň ničí, chlad konzervuje. Otázkou je, či je tento chlad stále v istom
zmysle objektívna veda. Nakoľko objektívna veda a to ako rozoberá všetko na detail a snaží sa
všetko dokonale popísať a odstrániť subjektivitu a priniesť len objektívny pohľad by mohla mať
práve tieto účinky. Nakoľko objektivita prináša do istej miery vzdialenie sa od pocitov a nestálosti
ktorá z nich vyviera. Objektivita prináša stálosť v tom ako odníma subjektivitu. Objektívne
zhodnotenie fenoménu objektívnym pozorovateľom by v pozorovateľovi nemalo vyvolať žiadne
city či emócie. Pokiaľ je teda oheň sila ktorá sa hromadí v ľuďoch a zachvacuje ich tak by bolo
možné, že by chlad stále znamenal objektivitu a tým pádom by ich ukľudnil a ustálil. Je niekoľko
vecí na ktoré je teda nutné sa ďalej zamerať v tejto práci. Za prvé, či Nietzsche používa obe
metafory v rovnakom význame ako v knihe Nečasové úvahy, za druhé, pokiaľ áno tak prečo sa
mení jeho názor na chlad a zatiaľ čo v prvej knihe bol popisovaný negatívne tak v tejto knihe je
zobrazovaný pozitívne a za tretie, pokiaľ sa význam metafor mení, tak je dôležité objasniť význam
oboch metafor a ukázať v čom sa líši ich význam od Nečasových úvah.
Ďalším dôležitým aspektom aforizmu 38. je aj nestálosť doby. Nietzsche vníma že jeho
dobu stále viac a viac zachvacuje požiar a duchovnejší ľudia by mali hľadať všetky spôsoby
schladenia pre zachovanie ich stálosti. Táto nestálosť spojená s ohňom znova odkazuje na
uvoľňovanie energie, dochádza k akémusi narušeniu noriem, ich zmene a vzniku niečoho iného.
Skôr ako k vznik, tento požiar symbolizuje deštrukciu zásad na ktorých funguje spoločnosť. Oheň,
požiar, teplo, tieto tri charakteristiky zostávajú zdá sa byť rovnaké, no je dôležité nebrať to ako
hotovú vec, pretože pokiaľ od tohto momentu budem chápať oheň v zmysle predošlej knihy tak
môžem ostať zaslepený voči iným možnostiam.
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V aforizme 70 sa zvona stretávame s metaforou chladu. „Jak to, že nás každá poprava uráží
víc než vražda? Je to kvůli chladu soudců, pedantské přípravě a také poznání, že se tu člověk
používá k prostředku, k odstrašení druhých.“20 Chlad sudcov môže narážať na ich objektivitu
a nezaujatosť. Sudca je vykreslený ako figúra ktorá prináša rozsudok a ktorá by sa mala riadiť
zákonom. Jeho rozsudok nehľadí na city ale sleduje zákon danej krajiny a koná v mene
spravodlivosti. Zostáva otázkou čo je naozaj spravodlivosť a či sudca je naozaj stvárnenie
spravodlivosti ale táto úvaha nie je nosná v tejto interpretácií a preto sa do nej nebudem púšťať.
Čo je dôležité v kontexte tejto práce je, že znova je sudca vyobrazený spolu s chladom tak ako to
Nietzsche urobil aj predtým keď písal o praktikovaní spravodlivosti ako o chladnom démonovi
poznania21, v danej pasáži oddeľoval tohto démona a človeka naozaj slúžiacemu spravodlivosti.
Na tomto mieste nedochádza k žiadnemu rozlíšeniu ale k prostému konštatovaniu chladu sudcu.
Tento chlad vnímam, ako som už spomínal, ako objektivitu a nezaujatosť. Ako akési odosobnenie
sa od citov, sudca vytvára akúsi tajomnú osobu ktorá drží v rukách osud človeka a neprihliada na
city ale na zákon. Na druhej strane v aforizme 72 Nietzsche píše o vášňach a citoch a využíva
metaforu tepla. Dochádza k ďalšiemu rozlíšeniu, kedy objektivita je znova spájaná s chladom
a naopak vášne a city s teplom.
Aforizmus 72 nesie názov „Neodhadnuteľný stupeň morální vznětlivosti“ , v tomto
aforizme Nietzsche rozoberá city a vášne a ich vznetlivosť.
„Na tom, zda jsme měli nebo neměli určité otřesné zážitky a vjemy, například neprávem
odsouzeného, zabitého nebo mučeného otce, nevěrnou ženu, kruté nepřátelské přepadení, na tom
závisí, jestli se naše vášně rozpálí do běla a řídí celý náš život nebo nikoli. Nikdo neví, k čemu ho
okolnosti, soucit nebo rozhořčení doženou, nezná stupeň své vznětlivosti.“22
Vznetlivosť, rozpálenie do biela. Nietzsche ďalej nabaľuje na seba tieto charakteristiky
a mierne upravuje to ako vníma oheň. Namiesto slova vznetlivosť mohlo byť použité slovo
prchkosť alebo popudlivosť no je dosť možné, že sa jedná len o chybu v preklade a prekladateľ
použil nevhodné slovo tým pádom som sa pozrel do originálu kde Nietzsche využíva slovo
Erhitzbarkeit, ktoré v preklade znamená výhrevnosť alebo vznetlivosť. Základom tohto slova je
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erhitzen ktoré znamená zahriať alebo ohriať a teda Nietzsche využíva metaforu tepla aj v tomto
odstavci. Toto overenie považujem vzhľadom na tento aforizmus za vhodné, nakoľko mohlo dôjsť
k chybe v preklade a Nietzsche nemusel chcieť využiť túto spojitosť aj na tomto mieste.
Aforizmus je venovaný vznetlivosti, človek môže byť pohltený vášňami ktoré sa rozpália
do biela a riadia celý život, je to podobné ako Ruosseovský typ človeka ktorý som opisoval
v predchádzajúcej kapitole. Taktiež človek toho typu je pohltený ohňom ktorý určuje jeho život.
Rovnako aj tieto vášne, môžu pohltiť človeka, Nietzsche ďalej využíva teplo ako symbol
ponechania sa unášať vášňami či citmi ktoré zaslepene vedú človeka a riadia jeho život. Táto
strašná sila potom úplne človeka pohlcuje, to ako silno sa prejaví závisí od týchto zážitkov ktoré
človeka vedia pohltiť no taktiež aj od jeho vzentlivosti. Človek, ako píše Nietzsche nepozná svoj
stupeň a nedokáže odhadnúť kedy ho jeho vášne pohltia, dáva tým jasne najavo že všetci môžeme
skončiť takto rozpálený a pohltený a je na nás aby sme sa uhasili aby sme zostali kľudný ako to
len ide. Tento aforizmus len ďalej prepája metaforu tepla s citovosťou alebo lepšie povedané
s vášňami. V kontexte aforizmu 70 a 72 môžeme vidieť rozdielnosť využitia oboch metafor, chlad
je opätovne využívaný spolu s istou formou objektivity, presnejšie povedané znova v spojitosti
s osobou sudcu a na druhej strane teplo je použité v kontexte vášní a akéhosi pohltenia života
a zmietaní sa v citoch. Napriek tomu ako rôzne je doposiaľ naprieč oboma knihami využívaná
metafora chladu tak teplo si stále zachováva v sebe deštrukciu, pohltenie akési zničenie. Zdá sa,
že si Nietzsche uvedomoval túto strašnú silu a v knihe Lidské, pŕíliš lidské sa s ňou snaží istým
spôsobom vyrovnať alebo presnejšie povedané snaží sa vybudovať akúsi štruktúru a ukázať
čitateľom ako sa schladiť aby nedošlo k deštrukcii a zničeniu ktoré je zrejmé z Nečasových úvah.
Na druhej strane je chlad taktiež prítomný v spojitostí s náboženstvom ako to môžeme vidieť
v aforizme 100 a 113. Nietzsche prepája chlad s pocitom bázne alebo úzkosti cítenej voči Bohu.
„Všude se nacházely ohraničené oblasti, k nimž božské zapovídalo přístup, pokud nebili
splněny určité podmínky: nejprve čistě prostorově, kdy nezasvěcení nesměli na jistá místa vkročit
a v jejich místech pociťovali mrazení a bázeň. Tento pocit byl přenášen na jiné poměry, například
do pohlavních vztahů, která jako výsada a adyton zralejšího věku měly zůstat zrakům mládeže
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k jejímu prospěchu skryty: vztahy, o niž panovala představa, že se ochranou jejich posvátnosti
zaměstnává mnoho bohů, postavených jako strážci do manželské ložnice.“23
V tomto aforizme je metafora chladu využitá na popis pocitu podobného bázni. Je to istá
forma strachu alebo skôr úzkosti ktorá je vyvolaná miestom ktoré má špeciálny štatút. Miesto ktoré
vyžaruje istú silu a človek vie že tam nepatrí a nemôže tam vstúpiť. Toto využitie metafory je
podobné ako v Nečasových úvahách, v nich Nietzsche píše „ šířil by kolem sebe ledovou atmosféru
nadlidsky hrozného majestátu, kterého bychom se měli bát, a ne jej ctít....“24 Tento pocit mrazenia
a bázne je podobný ako ľadová atmosféra niečoho nadľudského, niečoho strašného a mocného.
Znova, je chlad využívaný v spojitosti s nadľudskosťou s niečím čo je nad ľuďmi, iné ako oni,
strašnejšie, niečo čoho by sa ľudia mali báť, prípadne ctiť. Keď Nietzsche píše v Nečasových
úvahách o tom, že by sme sa mali tohto nadľudského majestátu báť tak je to podobné myslené aj
tomto aforizme, kde pocit vyžarujúci z tohto miesta vyžaruje bázeň a mrazenie. Toto mrazenie je
práve ten strach pred niečím neľudským. V podobnom kontexte Nietzsche znova používa chlad
v aforizme 113, ktorý nesie titul Kresťanstvo ako starožitnosť.
„Bůh, který plodí děti se smrtelnou ženou; mudrc, který vyzývá, aby se už nepracovalo, aby
se už nekonaly soudy a místo toho abychom sledovali znamení nastávajícího konce světa;
spravedlnost, která přijme nevinného jako zástupnou oběť; někdo, kdo vyzývá své hříchy páchané
na bohu, bohem odpykávané; bázeň před oním světem, k němuž je branou smrt; podoba kříže jako
symbol uprostřed dob, které již určení a hanbu kříže neznají -jak mrazivou hrůzou nás to vše ovane,
jako z hrobu pradávné minulosti!“ 25
Mrazivá hrôza, hrôza ktorá je vyvolaná pri myšlienkach na kresťanstvo, na to ako bolo
kresťanstvo vnímané kedysi, na to ako kresťansky zákon ovládal svet. Je to pocit úzkosti, podobný
strašlivej bázni. Je to úzkosť vyvolaná tým ako je Boh predstavovaný náboženstvom, kresťanstvo
sa v ľuďoch snaží vyvolať práve tento strach pred niečím čo je viac ako oni sami, aby sa mu klaňali
s uctievali ho. Práve podobný pocit ľudia môžu zažiť pred súdom, ďalšou autoritou ktorá podobne
ako Boh súdi a trestá ľudí. Na jednej strane opisuje sudcov ako chladných a v spojitosti
s náboženstvom ľudia cítia mrazenie. Chlad je akýsi podstupeň tohto mrazenia, nie je taký
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intenzívny a tak silný. Mrazenie je silnejšie, zamrazuje, mrazí, mení na ľad, zatiaľ čo jemný chlad
môže byť v istých prípadoch vhodný spôsob uhasenia tak mrazenie chrapští v kostiach a zmrazuje
človeka. Sudca, ako niekto kto je stále človek a rozhoduje o osude ľudí, stavia sa nad nich a vynáša
rozsudok je ten ktorý vyvoláva chlad, jeho objektivita a výroky prinášajú tento pocit na strane
druhej stojí kresťanský Boh, ktorý je vševediaci, vševediaci a všetko vše, tento Boh tiež nakoniec
súdi a rozhoduje o ľudskom osude, práve tento aspekt vyvoláva bázeň, úzkosť a mrazivú hrôzu.
Tento mráz je vyvolaný práve jeho štatútom ktorým stojí nad ľuďmi, to že, je taký aký je, on
prinášajúci pravdu a zároveň prinášajúci objektivitu z neho zdá sa vyžaruje práve tento mráz. No,
na toto tvrdenie je nutné nájsť v texte ešte viac dôkazov, je možné že, Nietzsche nepredpokladá
rozdelenie mrazu a chladu a tieto dve slová preňho znamenajú takmer to isté alebo že, došlo
k pozmeneniu v preklade či to má nejaká iný význam. S chladom v tejto polohe sa stretávame
v časti: Z duše umelcov a spisovateľov, v aforizme 164 ktorý nesie názov: Riziko a prínos kultu
génia.
„Naproti tomu je přinejmenším sporné, zda pověra o géniu, o jeho výsadách a zvláštních
schopnostech, prospěje – pokud v něm zakoření – géniovi samému. Rozhodně je povážlivým
přízrakem, když přepadne člověka ono mrazení ze sebe samého, ať už jde o známe mrazení cézarů
nebo mrazení génia připadající v úvahu zde, když vůně oběti, kterou právem přinášíme pouze
nějakému bohu, pronikne do mozku géniova, takže zakolísá a začne se považovat za cosi
nadlidského.“26
Aj v tomto aforizme je chlad úzko prepojený s pocitom niečoho nadľudského. Cézar,
vládca, figúra priam nadľudských rozmerov, niekto kto stojí nad ľuďmi a je okolo neho tá záhadná
hmla nadľudského štatútu. Je jasné, že Nietzsche mrazenie vzťahuje s istou formou postavenia
mimo, či priam, nad ľuďmi, zvýraznené je to o fakt, že pokiaľ toto mrazenie prenikne do mozgu
génia, zmení sa jeho uvažovanie o sebe a začne sa považovať za čosi nadľudské. Čo teda znamená
to mrazenie? Mrazenie zo seba samého teda nejako mení zmýšľanie génia o sebe samom. Ten istý
pocit ktorý je vyvolávaný keď ľudia vstupujú na miesta nesúce kresťanskú symboliku a váhu,
miesta ktoré v nich majú vyvolať pocit bázne pred bohom. Jedná sa teda o akúsi nadradenosť,
myšlienka toho, že tento génius vníma veci tak aké naozaj sú. Mám pocit, že chlad je podobne
vykresľovaný ako v Nečasových úvahách kedy predstavoval istú formu objektivity a vedeckého
26
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vnímania sveta. Je ale v tomto bode ťažké tvrdiť čo tento chlad znamená, na jednej strane je
používaný v pozitívnom zmysle pokiaľ sa jedna o uhasenie ohňa a udržanie stálosti a na strane
druhej vystupuje chlad v spojitosti s niečím nadľudským. Stále sa dá tvrdiť že sa jedná o akési
odpútanie sa od citov a snahu o objektivitu, nakoľko práve city a vášne človeka dokážu pohltiť
a môže v nich zahorieť, ako to aj Nietzsche písal v aforizme 72, a táto objektivita môže byť práve
aj znakom či už sudcov, tak cézarov a aj Boha. Nakoľko Boh predstavuje práve ten najvyšší stupeň
objektivity, on vidí svet taký aký je, taktiež cézar určoval chod sveta na základe jeho vízie, on bol
riadiacim orgánom svojej ríše a tak aj sudca koná v zmysle objektívneho zákona. Je nutné, ďalej
analyzovať ďalšie časti a ďalšie aforizmy aby sa práve tento problém vyjasnil, nakoľko v tomto
momente nie je úplne jasné povedať čo vlastne tento chlad znamená.
Ešte by som sa vrátil k predchádzajúcej časti knihy: Náboženský život, nakoľko sa ešte na
jednom mieste vyskytuje mrazenie a dáva nám možnosť bližšie sa pozrieť na túto metaforu aj
v spojitosti s ohňom. Objavuje sa v aforizme 141 čo je jeden z posledných aforizmov v tejto časti
knihy.
„Kruh všech přirozených pocitů byl stokrát proběhnut, duše jimi byla znavena: a tehdy
vynalezli světec a asketa nový druh životních dráždidel. Postavili se všem na oči, ani ne, tak jako
vzor k napodobováni pro mnohé, jako spíše za účelem hrůzné, a přece úžasné podívané,
inscenované na hranicích mezi světem a nadsvětem, kde se tehdy každý domníval, že spatřuje hned
nebeské záblesky naděje, hned hrozivé, z hloubi šlehající jazyky plamenů. Oko světce, upřené na
beznadějně děsivý význam krátkého pozemského života, na blízkost posledního rozhodnutí o
nekonečných nových životech, toto spalující oko ve zpola zničeném těle vyvolávalo v lidech starého
světa hluboký otřes; kradí k němu pohlédnout, s mrazením opět odhlédnout, znovu pocítit kouzlo
podívané, poddat se mu , sytit se jím, až se duše rozechvěje žárem a horečnatou zimnicí – to byla
poslední rozkoš, kterou starověk vynalezl, když již otupěl dokonce i vůči zápasům zvířat a lidí.“27
O pár riadkov ďalej sa v tomto aforizme znova objavuje metafora ohňa.
„… hned zas vyhledává boj a vzněcuje ho v sobě, protože mu nuda nastavuje svou zející se tvář:
bičuje své sebezbožtění sebepohrdáním a krutostí, těší se z divné vzpoury svých tužeb…“28
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Hlavne druhá citovaná pasáž znova ukazuje a osvetľuje význam metafory tepla. Tak ako
som písal už vyššie, tak znova aj v tejto pasáži je oheň vykreslený ako vzbura, v tomto prípade
vzbura vášní vyvolaná v tele svätca či adepta svätosti, táto vzbura jeho vášni ktorá sa ho snaží
zviesť z jeho cesty ktorá mu zakazuje podliehať vášňami. Práve v tom ako vášne v sebe dusí
a snaží sa s nimi bojovať tak čas od času v ňom zahorí a vyvolá vzburu. V prvom citovanom
odseku zas Nietzsche vykresľuje rozdiel medzi nebeskou nádejou a šľahajúcimi jazykmi
plameňov. Plameň, oheň niečo čo je opačné od nebies, niečo prízemné tak moc ľudské. Tieto vášne
a pocity hlboko skryté v ľuďoch sú hnacím motorom metafory tepla. Tieto vášne ktoré sa
kresťanstvo snaží v ľuďoch zatlačiť niekam do pozadia, do ich vnútra kde sa postupne ukladajú
a jednom momente prepuknú, vášne zahoria, vznietia sa, duša sa rozochveje žiarom a žiar ju pohltí.
Je to strašlivá sila. Nietzsche o tejto sile ktorá pohlcuje dušu píše práve v tomto aforizme, ukazuje
ju ako rozkoš stredoveku, po tom ako už ľudí nebavili ani zápasy so zvieratami, teda skôr po tom
ako v nich už nevyvolávali dané pocity tak stredovek prišiel s niečím strašlivejším. To, že je táto
aktivita pohltenia duše niečo strašlivé značí to, že Nietzsche ju opisuje ako niečo, čo stojí nad tak
hroznou a stredovekou vecou ako je zápasenie ľudí so zvieratami. Toto vzplanutie je znova opísané
ako niečo čo pohlcuje, mení konanie ľudí, robí z nich niečo, od čoho je nutné sa chrániť. Prečo je
tomu však nutné? Možno pre to, čo to s ľuďmi robí, pohlcuje ich to, mení ich správanie. Prináša
to zmenu, pokiaľ táto sila prepukne v mnohých ľuďoch a pohltí ich zmení to chod spoločnosti,
prinesie to len spálenisko.
Nietzsche znova píše o chlade v aforizme Sledujeme Grékov ktorý nesie číslo 195.
„Pro poznáni je dnes velkou překážkou, že staletým přeháněním citu se všechna slova rozmlžila a
nafoukla. Vyšší stupeň kultury, který se podřizuje vládě poznáni (nikoli ovšem vládě tyranské),
naléhavě potřebuje, aby cit vystřízlivěl a slova se co nejvíce koncentrovala; v tom nás předešli
Řekové doby Démosthenovy. Znakem všech moderních spisů je přepjatost; ba i tehdy, jsou-li
napsány jednoduše, slova v nich jsou ještě pociťována příliš excentricky. Jedině přísná uvážlivost,
hutnost, chlad, prostota, záměrné dovedená až k nejzazší mezi, naprostá zdrženlivost v citu a
mlčenlivost – jedině to ještě může pomoci. – Tento chladný způsob psaní a cítění má ostatně
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v dnešní době, jako protiklad, velký půvab: a v tom tkví zase nové nebezpečí. Neboť pronikavý
chlad mlže být lákadlem stejně dobře jako vysoký stupeň vřelosti.“29
V tomto aforizme Nietzsche svojím čitateľom znova trochu poodhaľuje význam metafory
chladu. Tak ako písal v aforizme 38 tak chlad dodáva akúsi silu byť kľudný, stály či triezvy,
rovnako sa o chlade Nietzsche vyjadruje aj v tomto aforizme, chlad spoločne s prostotou či
hutnosťou môžu dopomôcť k tomu, že sa zo slov vytratí predpojatosť či ich citovosť. Tento spôsob
písania a uvažovania do veľkej miery pripomína spôsob vedeckého uvažovania ktorý opisoval
v Nečasových úvahách. Tam vedu opísal ako: „chladná a suchá, bez lásky a neví nic o hlubokém
pocitu nedostatečnosti a touhy…”30 . Podobný obraz Nietzsche vykresľuje aj teraz, no je dôležité
poznamenať, že v tomto kontexte o chlade hovorí skôr pozitívne no je do istej miery zdržanlivý.
Chladný spôsob cítenia a písania je veľkým protikladom voči tradičnému štýlu písania v jeho dobe.
Využívanie slov ktoré so sebou nesú citové zafarbenie, práve od toho sa vedecké písanie stráni,
snaží sa použiť jazyk ktorý nie je nijako citovo zafarbený a píše čo najviac objektívne. Táto
zdržanlivosť v citoch sa zdá, že je nosný kameň významu metafory chladu. Tento v istom zmysle
vedecký spôsob nahliadania na svet je práve dôležitý aby sa v ľuďoch ukľudňovali vášne ktoré sú
uvoľňované energiou ohňa. V tomto bode interpretácie sa mi zdá práve tento spôsob chápania
metafory chladu ako ten správny. Chlad podobne ako v Nečasových úvahách sa zdá, že
predstavuje isté odpútanie sa od citov a také vystúpenie mimo „prízemné“ vášne. Túto
interpretáciu zakladám na fakte, že Nietzsche využíva chlad na opis pocitov spojených s niečím
nadľudským, či už sa jedná o istú Božiu prítomnosť v posvätných miestach kresťanov tak sa
objavuje tento pocit aj v géniovi keď o sebe začína zmýšľať ako o niečom nadľudskom. Práve
tento pocit nadľudskosti, pocit toho, že jeden je viac než ostatný mi pripadá ako dôležitý aspekt
tejto metafory aj v ohľade na aforizmus 195. Tento pocit nadradenosti je pre ľudí lákavý, no je
dôležité poznamenať že Nietzsche ho vníma ako problematický. Práve tento prenikavý chlad
potom prináša aj isté zlé dôsledky, Nietzsche sa im venuje v aforizme 164, v pasáži kde opisuje to
ako u génia môže vzniknúť pocit nadľudskosti.
„Pozvolné důsledky jsou: pocit nezodpovědnosti, výjimečných prav, víra, že již stykem se
sebou prokazuje milost, šílený vztek, pokusí-li se ho někdo srovnávat s jinými nebo snad dokonce
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zařadit níž a poukazovat na nedostatky jeho díla. Tím, že přestává sám sebe kritizovat, pelichají
nakonec jeho perutě pero za perem: ona pověra nahlodává kořeny jeho síly, a učiní z něho dokonce
i pokrytce, pokud ho síla opustí.“31
To kam prenikavý chlad človeka môže doviesť je stagnácia, je to zakorenenie práve
v nejakých svojich názoroch a pravdách, nakoľko keď o sebe človek uvažuje v zmysle, že je lepší
ako všetci ostatný tak ich nebude počúvať a neprijme ich názor. Práve toto môže byť dôvodom
prečo sa Nietzsche na opis tohto rozhodol použiť chlad, nakoľko extrémny chlad človeka zamrazí,
premení ho na sochu. A práve podobný proces nastane pokiaľ sa tento prenikavý chlad zmocní
jednotlivca, zamrazí ho v jeho názore, že on je najlepší, že on je viac než obyčajný človek. Práve
tento chlad je pre ľudí lákadlom, pocit ich nadradenosti. Tak ako sa sudcovia javia v spoločnosti
ako niekto nadradený, tak podľa toho môžu konať a zostanú zatvorený v svojom vnímaní sveta,
zžieraný hroznými emóciami a stavmi. Samozrejme, že najsilnejší prejav chladu je práve
v kresťanských chrámoch, práve tieto priestory vyvolávajú pocit bázne a chladu, nakoľko práve
na týchto miestach majú ľudia cítiť tu prítomnosť ich boha, skrze rituály a postavu kňaza. Tento
pocit chladu je umocňovaný skrze kresťanskú predstavu vyvýšenosti kedy oni aktívne participujú
na pocite že oni sú bližšie k bohu. Práve tieto priestory doplnené o ich vieru v nich vytvárajú pocit
mrazenia, teda vnímania nadradenosti boha a v istej miere aj ich vlastnej nadradenosti. Toto sú ale
momenty kam prenikavý chlad ľudí dovádza, nevysvetľuje to, čo vlastne chlad znamená .
Momentálne, vzhľadom na doterajšiu analýzu textu, tvrdím, že chlad znamená do istej miery
odosobnenie sa, je to istá snaha o objektivizáciu vnímania a vypudenia zo seba isté emócie či pudy.
Táto interpretačná línia by mohla byť aplikovaná aj na nutnosť schladzovania sa za účelom stálosti,
nakoľko oheň predstavuje práve akúsi emočnú energiu v ľuďoch ktorá ich dokáže úplne pohltiť
a určovať ich smerovanie. Teda práve chlad a určité odstúpenie od citov a objektivita by mohli
pôsobiť ako hasiace prostriedky v snahe o zachovanie si stálosti. No je nutné ďalej hľadať ďalšie
aforizmy kde Nietzsche využíva obe tieto metafory, nakoľko sa ich význam naprieč dielom môže
ešte pozmeniť, alebo prinajmenšom sa nám ich význam lepšie vyjasní.
Tak ako Nietzsche opisoval knihy v Nečasových úvahách v spojitosti s teplom tak sa k nim
v podobnom duchu vracia aj v aforizme 208, Jak se kniha téměř stala člověkem.
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„Nejšťastnější los připadl autorovi, který může ve stáří říci, že vše, co bylo v jeho myšlení
a cítění životodárné, posilující, osvětlující, žije dál v jeho spisech a že on sám už není, než šedavý
popel, avšak oheň je zachráněn a roznášen dál do všech stran. – Uvážíme-li dokonce, že každé
lidské jednáni, nejen kniha, dává jistým způsobem podnět dalším jednáním, rozhodnutím a
myšlenkám, že vše, co se děje, je neoddělitelně propojeno se vším, co se bude dít, pak máme před
sebou skutečně existující nesmrtelnost, nesmrtelnost pohybu: co jednou uvádělo v pohyb zůstává
zapuštěno a zvěčněno v celkové jednotě všeho jsoucího jako hmyz v jantaru.“32
V Nečasových úvahách sa o knihách Nietzsche vyjadroval v zmysle, že vznikajú z dymu
a páry mozgu a pokiaľ oheň v sebe nemajú tak ich za to oheň potrestá. V Ľudskom, príliš ľudskom
Nietzsche ďalej posúva túto líniu a objasňuje čitateľom bližšie čo mohol daný výrok znamenať.
Oheň v tomto aforizme nejakým spôsobom autor predáva knihou ďalej a aj pokiaľ v ňom už táto
sila vyhasína žije ďalej zachovaná v jeho čitateľoch a autorovi sa dostáva určitej nesmrteľnosti.
Oheň sa v tomto aforizme javí ako nejaký spôsob myslenia, či myšlienky samostatne ktoré sa
práve vďaka autorovi presúvajú ďalej. Všetko čo bolo v autorovom myslení životodarne,
posilňujúce a osvetľujúce sa posúva ďalej na jeho čitateľov, jeho oheň v nich horí a roznáša sa
ďalej. Oheň sa javí ako istý typ sily či skôr energie, táto energia je zhmotnenie všetkého
životodarného a posilňujúceho z autorových spisov. Táto emócia skrze knihu kryštalizuje
v čitateľoch a v nich sa potom kondenzuje. Keď teda niekto číta napríklad Ľudské, príliš ľudské,
tak Nietzscheho myšlienky sa v nás udržujú a do istej miery ovplyvňujú náš život, teda skôr štýl
nášho myslenia, jeho myšlienky v jeho čitateľoch kondenzujú a ľudia ich svojím konaním môžu
prenášať ďalej, napríklad skrze profesora na jeho žiakov. Myslím si, že Nietzsche sa snažil ukázať
práve tento rozmer nakoľko ako sám píše tak vytvoril knihu pre slobodných duchov, ľudí ktorí
ešte neexistujú ale už ich vidí prichádzať, vidí ich aj vďaka tomu že čítajú jeho knihu, knihu ktorá
im predá jeho oheň a obrazne ich posunie k tomu aby sa stali týmito slobodnými duchmi, pretože
bez toho aby on popísal tento proces tak by nemohli vzniknúť. Oheň, teda predstavuje istú formu
energie ktorá sa hromadí v ľuďoch, uvádza v pohyb, avšak pokiaľ tento oheň prepukne a pohltí
človeka tak to neveští nič dobré. Človek pohltený týmto ohňom je rovnako ako človek pohltený
chladom neschopný vidieť alternatívu a necháva sa unášať na prúde svojich emócií. Chlad ľudí
skôr zamrazuje na jednom mieste, ostanú strnulí v jednej polohe, tak ako to Nietzsche ukazuje na
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príklade génia ktorého sa zmocnil priveľký chlad. Na strane druhej ľudia pohltení ohňom sú
zaslepení, táto sila z nich vrie, ich emócie nimi lomcujú a dochádza k istému narušeniu, či skôr
ničeniu pravidiel. To kam tento prílišný oheň človeka môže dostať je žiaľ v tomto diele ešte dosť
nejasné, no zdá sa, že oheň zostáva aj naďalej podobne vykreslený ako v Nečasových úvahách.
Na to aby sme bližšie pochopili význam a pôsobnosť sily ohňa je nutné nahliadnuť do
aforizmov 232 a 233 ktoré patria do piatej hlavy knihy, ktorá nesie názov Znaky vyššej a nižšej
kultúry. Celkovo v tejto časti knihy Nietzsche asi najlepšie ilustruje význam oboch síl a ich
pôsobenie na ľudí.
„Domněnka o původu slobodného myšlení.- Stejně jako ledovce rostou tehdy, když se
v rovníkové oblasti slunce opírá do moře větším žárem než dřív, může i šířící se svobodné myšlení
svědčit o tom, že někde mimořádně vzrostl žár citů.“33
V tomto aforizme Nietzsche ukazuje, že slobodné myslenie nejak súvisí so žiarom citov.
Nie je úplne zjavné ako k tejto interakcii dochádza a preto považujem za vhodné nahliadnuť do
nasledujúceho aforizmu a skúsiť nájsť bližšiu odpoveď v ňom.
„Hlas dějin.- Obecně se zdá, jako by dějiny dávaly o zplození génia toto ponaučení: týrejte
a mučte lidi, - tak povzbuzují vášnivou závit, nenávist a soupeřivost -, žeňte je do krajností, jednoho
proti druhému, národ proti národu, po celá staletí, pak možná ze strašlivé energie, již tím byla
roznícena, odlétne jiskra, z niž náhle vzplane světlo génia; vůle vyrazí jako oř rozdivočelý ostruhou
jezdce a přeskočí v jinou oblast.“34
Veľmi zaujímavým aspektom týchto dvoch aforizmov je Nietzscheho použitie termínu
energia. Pokiaľ si oba tieto aforizmy porovnáme a čítame ten druhý v kontexte prvého tak práve
žár citů sa javí ako strašlivá energie. Nakoľko práve tento žiar citov má vyvolávať slobodné
myslenie, a ako je v druhom aforizme písané tak nejaká strašlivá energia vyvolaná neuveriteľnou
krutosťou je práve spúšťač tohto procesu vzniku génia. Podporuje to moju teóriu o teple, teda že,
teplo predstavuje akúsi nahromadenú energiu v spoločnosti, je to niečo strašlivé, pomaly sa
hromadí a pokiaľ je naplnená až po okraj ovládne ľudí a jej vedľajším efektom je možnosť vzniku
génia. Je to ale neistá možnosť a nie nutne sa musí dostaviť tento vznik, nakoľko aj Nietzsche

33
34

NIETZSCHE F., Lidské, příliš lidské, s. 143
NIETZSCHE F., Lidské, příliš lidské, s. 143-144

29

hovorí o tom len ako o možnosti a nie ako o istom slede udalostí. Nietzsche nám týmto aforizmom
bližšie ukazuje čo je vlastne táto energia tepla. Tak ako som predpokladal tak je to isté hromadenie
negatívnych emócií, človek sa nimi napĺňa a ich výbuch neprináša len skazu ale má možnosť aj
tvoriť, presnejšie povedané vytvoriť génia. Je ešte nejasné ako práve táto iskra spolupracuje na
kreácií génia, bližšie to bolo písané v predslove ku knihe, no nakoľko Nietzsche predslov písal až
po dokončení knihy tak sa mu aj venovať budem až na koniec. Treba mať však na pamäti, že zatiaľ
čo v Nečasových úvahách sa teplo javilo iba ako schopné ničenia a deštrukcie tak v tomto aforizme
je jasná participácia tejto sily na vzniku génia, tým pádom je to sila do istej miery schopná tvorenia.
Presnejšie povedané, táto sila sama o sebe túto schopnosť nemá ale vytvára podmienky ktoré práve
tohto génia môžu vytvoriť.
Nietzsche znova používa obe tieto metafory v aforizme 244 ktorý nesie titul V susedstve
šialenstva. Pokiaľ doposiaľ Nietzsche písal o daných metaforách len okrajovo tak práve v tomto
aforizme vystupuje do popredia význam ich oboch.
„Suma pocitů, znalostí, zkušeností, tedy celá kulturní zátěž tak narostla, že obecně hrozí
předráždění nervových a myšlenkových sil, ba že kultivované třídy evropských zemí jsou veskrze
neurotické a takřka každý z jejich větších rodů se v některém členu přiblížil šílenství. Ovšem,
všemožným způsobem se dnes usiluje o zdraví; avšak hlavní věcí zůstává nutnost snížit napětí citů,
nadlehčit břemeno kultury; i kdyby to mělo být vykoupeno těžkými ztrátami, uvolní se tím prostor
pro velkou naději v novou renesanci. Křesťanství, filosofům, básníkům, hudebníkům vděčíme za
přemíru hluboce vzrušených citů: aby nás zcela nezaplavily, musíme vzývat ducha vědy, který v nás
celkově posiluje chladnost a skeptičnost a zejména zchlazuje nápor žhoucí víry v poslední a
konečné pravdy; ta nezvladatelné vzplanula především vlivem křesťanství.“35
Hlavným motívom tohto aforizmu vo vzťahu k tejto interpretácií je duch vedy v súvislosti
so schladzovaním. Veda v ľuďoch pousiluje chladnosť a krotí silu tepla. Veda ktorá v Nečasových
úvahách je opisovaná ako objektívna a len encyklopédia faktov už naraz je chápaná inak. Práve to
ako Nietzsche vníma túto vedu posúva aj význam tejto metafory nakoľko je metafora chladu úzko
spojená práve s vedou či vedeckosťou Nietzscheho popis vedy je primárna zložka v správnom
vykladaný tejto metafory. Je to zjavné aj z práve citovaného aforizmu. Je dôležité teda sledovať
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ako Nietzsche chápe vede v tomto diele a na základe charakteristiky tejto vedy sa dá potom bližšie
chápať danej metafore. Bez tohto základného rozlíšenia nie je možné nájsť význam tejto metafory.
Zdá sa, že Nietzsche popri písaní Nečasových úvah pripísal vede chlad práve pre jej objektívnosť
a vzdialenosť od citov či vášni a na druhej strane teplo ako protiklad chladu spojil práve s pocitmi
a vášňami. Táto sila vášni, ktorá je zakotvená v kultúre, toto napätie citov, je nutné schladzovať
práve za pomoci vedy. Je nutné teda odhaliť nakoľko Nietzsche popisuje túto vedu, jej schopnosti
a limity. Nastáva aj otázka či v tomto diele Nietzsche formuje základ pre to ako vedu vníma
v knihe Radostná veda. Každopádne, Nietzsche znova jasne zdôrazňuje potrebu znižovania napätia
citov, toto napätie ktoré ničí spoločnosť a privádza šialenstvo. Nakoľko sa jedná o znižovanie
citov, dá sa predpokladať, že veda toto dokáže práve skrze svoju encyklopedickosť, odmeranosť
od citov, teda objektivitu. Nietzsche sa bližšie venuje vede v aforizme 251 Budúcnosť vedy.
„Tomu, kdo ve vědě pracuje a hledá, poskytuje věda mnohá potěšení, avšak tomu, kdo se
učí její výsledky, jen velmi málo. Jelikož však všechny důležité pravdy vědy musí postupně nutně
zevšednět a zobecnět, i ta trocha potěšení zmizí: stejně jako nás dávno přestalo těšit učit se
obdivuhodnou násobilku. Když nyní věda sama přináší radosti stále méně, zatímco svou
podezíravostí vůči útěšné metafyzice, náboženství a umění stále více radosti bere, slábne onen
největší zdroj libosti, jemuž lidstvo vděčí za téměř celé své lidství. Proto musí dát člověku vyšší
kultura dvojí mozek, jakoby dvě mozkové komory, aby měl smysl jednak pro vědu, jednak pro nevědu: takto vedle sebe srovnané, bez zmatků, oddělitelné, uzamykatelné; žádá si to tak zdraví.
V jedné oblasti leží zdroj energie, ve druhé regulátor: iluzemi, jednostranností a vášněmi musí
roztápět, pomocí poznávající vědy je pak třeba předcházet zhoubným a nebezpečným následkem
přetopení. - Pokud se tomuto požadavku vyšší kultury nedostojí, lze další průběh lidského vývoje
předpovědět takřka s jistotou: zájem o pravdu bude ustávat spolu s úbytkem libosti, již pravda
skýtá; iluze, omyl a fantazírovaní, spjaté s libostí, si krok za krokem vydobydou zpět půdu, kterou
kdysi ovládaly: dalším následkem je zkáza věd a návrat k barbarství; lidstvo musí začít tkát svou
tkaninu od začátku, poté co ji, jako Penelopé, během noci zničilo. Ale kdo nám zaručí, že k tomu
pokaždé najde sílu?“36
Daný aforizmus je centrálnym pre pochopenie oboch metafor, vystupujú v ňom dva hlavné
aspekty, dve časti mozgu ktoré spolu v istej podobe musia spolupracovať. Na jednej strane je
36
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poznávajúca veda ktorá slúži ako istý typ regulátoru, ktorý chráni človeka pred prehriatím. Na
strane druhej, je to práve zdroj energie, teda tepla, ktorý ilúziami, vášňami a subjektívnosťou
roztápa príliš chladnú vedu. Práve vďaka tomu, že poznáme opak vedy, teda skôr sily ktoré na ňu
pôsobia za účelom roztopenia môžeme bližšie špecifikovať vlastnosti danej vedy. Zdá sa, že
naďalej sa Nietzsche drží podobných charakteristík ako v Nečasových úvahách no v jemnejšej
podobe, veda stále prináša istú objektivitu a citovú neutralitu. Tak ako Nietzsche píše na začiatku
tohto aforizmu, veda stále viac radosti berie, slabne zdroj záľuby. Veda sa sama stáva príliš
obecnou, cieľ za ktorým šla šedivie. Účelom vedy bolo skúmanie sveta a jeho popis, snaha
o ukázanie toho ako svet funguje, teda detailný popis všetkého v rámci tohto sveta. No rokmi sa
tieto ideály strácajú, veda šedivie a vyzerá akoby sa veda tvorila len sama pre seba, odtrhnutá od
sveta a ľudí v ňom. Poznanie iba pre poznanie. Práve v tomto vidím nutnosť „roztápania“ vedy.
Prinavrátenie istých ideálov a citov do sféry kde sa zdá, že zmizli. Veda v ktorej budú vášne, bude
prinášať radosť a záľubu, to je niečo na čom stojí ľudstvo a čo je dôležité na čom stojí smerovanie
spoločnosti nakoľko veda a vedecké poznanie sa veľkou mierou podieľa na napredovaní
spoločnosti. Toto rozdelenie mozgu teda bude zabraňovať ľudom jednak tomu, aby nepodľahli
vášňam keď sa rozžiaria do biela a prinášajú zhubu, ale taktiež toto rozdelenie je na druhej strane
obranou voči stagnácií a zakrnením ktoré objektívna veda, podľa Nietzscheho, nutne prináša.
Nakoľko bez citov a záujmu o pravdu veda bude robená len sama pre seba a zmizne tá hnacia sila
ktorá ľudstvo tlačila k objavovaniu nových vecí. Spolu s touto stagnáciou vedy by teda zase do
popredia vystúpilo fantazírovanie a omyl čo by bola cesta naspäť k barbarstvu, ako píše Nietzsche.
Chlad sa teda aj naďalej javí ako objektivita a stagnácia, odtrhnutie od citov ,záľub a práve pre to
je nutné mať druhú čas mozgu kde sú tieto pocity zastúpené v metafore tepla. Nietzsche
konštituuje nový vedecký prístup, novú vedu, tento aforizmus dáva pomyselnú bodku za jeho
kritikou vedy ktorá začína v Nečasových úvahách a skrze metaforu chladu je prítomná v tomto
diele. Táto nová veda ktorá bude spĺňať požiadavky vyššej kultúry, bude jednak poháňaná časťou
mozgu pre vedu ale taktiež bude spolupracovať s časťou určenou pre ne-vedu. Tento dvojitý typ
mozgu je dôležitý k tomu aby ľudia mohli prijať podmienky vyššej kultúry a teda by potom mohlo
dôjsť k napredovaniu spoločnosti a ľudstva ako takého, nakoľko ako Nietzsche mnoho krát
zdôrazňuje naprieč knihou teplo aj chlad bez regulácie majú zhubné účinky. Pri teple je tento
zhubný účinok prílišná zaslepenosť, ovládnutie tou strašlivou energiou ktorá prináša len skazu
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a deštrukciu a chlad naopak stagnáciu. O nutnosti pestovania oboch týchto sál rovnomerne píše
Nietzsche znova v aforizme 260.
„Lidí viditelně přeceňují vše, co je velké a nápadné. Pochází to z vědomého či
neuvědomělého názoru, že se jim zdá velmi prospěšné, když někdo vrhne veškerou svou sílu do
jedné oblasti a učiní tak ze sebe doslova jeden monstrózní orgán. Ovšem člověku samému je
bezesporu k většímu prospěchu i blahu, pěstuje-li své síly rovnoměrněji; neboť každý talent je upír,
jenž vysává ostatním silám krev a energii, a přehnané produkování může i nejnadanějšího člověka
přivést takřka k šílenství.“37
V tomto aforizme znova vyvstáva nutnosť rovnomernej starostlivosti o sily. V kontexte
tejto práce, pokiaľ vztiahnem tento aforizmus na aforizmus 251 tak znova vystáva určitá
Nietzscheho obava a zdôrazňuje sa nutnosť tohto dvojkomorového mozgu. Tieto sily musíme
vnímať pestovať spolu, pokiaľ by došlo k prehriatiu tak by sme rozpálený do biela roznášali len
skazu a naopak pokiaľ by sme boli schladený až do morku kostí tak by sme len stáli na mieste ako
oltár strašlivej objektivity a na svet nahliadali skrze tieto strašlivé okuliare. Je teda nutné aby sme
si uvedomovali obe tieto sily ktoré na ľudí pôsobia a boli schopný ich korigovať, pracovať s oboma
aby práve nedošlo k jednému zo strašlivých scenárov.
Na konci prvej časti knihy v aforizme 637 Nietzsche ďalej dokresľuje obe tieto sily. Tak
ako aforizmus 251 aj tento aforizmus radím medzi ústredné pri analýze týchto síl nakoľko vo
väčšine aforizmov tieto sily vystupujú len okrajovo no v týchto dvoch aforizmoch sú ich
centrálnym obsahom.
„Mínění vyrůstají z vášně; lenost ducha je nechá ustrnout v přesvědčení. – Kdo cítí, že jeho
duch je svobodný, neklidně živoucí, může ustavičnou změnou tomuto ustrnutí zabránit; a jestliže
je navíc jako celek myslící sněhovou koulí, nebude mít v hlavě vůbec žádná mínění, nýbrž jen jistoty
a přesně změřené pravděpodobnosti. -Avšak my, kteří jsme bytosti smíšené, hned rozpálené ohněm,
hned prochlazené duchem, chceme klečet před spravedlností jakož to jedinou bohyní, kterou nad
sebou uznáváme. Náš vnitřní oheň nás obvykle dohání k nespravedlnostem a ve smyslu oné bohyně
k nečistotě; v tomto stavu jí nikdy nesmíme vzít za ruku, tehdy na nás nikdy nespočine vážný úsměv
jejího zalíbení. Uctíváme ji jako zahalenou Isis našeho života; se studem ji přinášíme jako pokání
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a oběť svou bolest, když nás oheň pálí a chce pozřít. Před naprostým sežehnutím a zuhelnatěním
nás zachraňuje duch-; strhává nás tu a tam pryč od obětního oltáře spravedlnosti nebo nás
zahaluje do přediva azbestu. Zachráněni z ohně, kráčíme pak, hnaní duchem od mínění k mínění,
střídáme strany jako ušlechtilí zrádci všech věcí, které vůbec lze zradit – a přesto bez pocitu viny“38
Ihneď v úvode tohto aforizmu Nietzsche píše o človeku ako snehovej guli, tento človek
nemá žiadne mienenia a má len istoty a presne zmerané pravdepodobnosti. Mienenia nemá
nakoľko oni vyrastajú z vášne, teda pocitu ktorý je silno asociovaný z teplom a práve táto snehová
guľa je metafora ktorá poukazuje na úplný opak voči tomuto teplu a predstavuje niečo zamrazené.
Lenivosť ducha v tomto aforizme figuruje ako niečo čo práve tieto mienenia necháva ustrnúť
v presvedčenie a hasí oheň vášní. Hneď v zapätí Nietzsche píše o osobách ako je on, teda o niekom
kto je jednu chvíľu rozpálený ohňom a potom zas schladený duchom. Teda sa jedná o osobu ktorá
má mozog rozdelený na dve časti ktoré sa navzájom dokážu ovplyvniť a teda nedôjde k zahoreniu
respektíve k zamrznutiu. Čo je zaujímavé oproti aforizmu 251 je odôvodnenie prečo tieto osoby
nepohltí oheň, v tomto aforizme Nietzsche vyzdvihuje duch ako regulátor. Duch podľa jeho slov
ho strháva preč od obetného oltára spravodlivosti a zachraňuje ho. Tento duch je slobodný , ako
je zjavné zo začiatku tohto aforizmu, a práve to že je slobodný zachraňuje tento typ ľudí aj od
stagnácie spôsobenej chladom. Práve tento duch teda slúži ako dvojkomorový mozog ktorý skáče
od tepla do chladu a chráni pred oboma extrémami. Sú to zmiešané bytosti práve vďaka tomuto
slobodnému duchu pretože práve vďaka nemu môže dochádzať k prechodom medzi týmito
jednotlivými štádiami. Slobodný duch teda funguje ako regulátor oboch síl, vyznieva ako vyššie
štádium tohto dvojkomorového mozgu, presnejšie povedané práve bytosť ktorá má takto
uspôsobený mozog má predpoklad stať sa duchom slobodným a teda byť zmiešanou bytosťou.
Teda táto bytosť bude zachránená od zhubného vplyvu dvoch mocných síl. Taktiež dôležitým
aspektom tohto aforizmu je spravodlivosť a smerovanie k nej. Spravodlivosť je označovaná ako
bohyňa Isis, teda najuctievanejšia bohyňa starovekého Egypta.
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Bola označovaná kladnými

vlastnosťami ženy no čo je dôležité tak jej bola prisudzovaná magická moc na konanie
spravodlivosti a dobra. To bude zrejme dôvod prečo si Nietzsche vyberá práve túto Bohyňu. Oheň
vedie tieto bytosti k nespravodlivosti skrze zaslepenosť vášní a nekontrolovanosť správania no
práve aj keď je človek pohltený touto silou tak cíti vinu, bolesť a snaží sa odčiniť svoj prehrešok
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voči spravodlivosti. Ako znak pokánia Nietzsche uvádza oltár spravodlivosti kam je človek ťahaný
práve týmto ohňom avšak duch človeka zachladí a zachráni ho pred sebaobetovaním sa. Toto
smerovanie k obete je znova zdôraznením zaslepenosti ktorú prináša teplo, táto zaslepenosť núti
človeka konať skutky ktoré by normálne nevykonal a úplne mu zatvára oči voči následkom. Je to
bolestivý stav vyvolaný vášňami v tele, kedy práve pocit viny, že sa človek prehrešil voči
spravodlivosti ho tiahne na tento oltár. Toto konanie je maximálne neracionálne a priam animálne,
je to správanie rozzúreného býka. Práve chlad , v tomto prípade duch, človeku dodáva racionalitu
a schladzuje jeho myslenie. Chlad dodáva racionalitu a objektivitu v čase kedy je nutná, práve pre
to je táto sila tak úzka spájaná s vedou nakoľko veda je veľkým predstaviteľom objektivity
a racionálneho uvažovania. No ako vieme tak toto prílišné mrazenie prináša so sebou taktiež svoju
dávku negatív. Nietzsche si uvedomuje ničivé dôsledky týchto síl a snaží sa vypracovať riešenie
ako zabrániť zničeniu spoločnosti, lebo ako sme videli tak prílišný chlad nás dovedie naspať
k barbarstvu a naopak prílišné teplo úplne zničí spoločnosť skrze neustále boje a krviprelievanie.
To je dôvod prečo v tejto knihe Nietzsche konštituuje dvojkomorový mozog, teda aspekt ktorý je
nutný pre vyššiu kultúru, tento mozog a to ako ho popisuje má byť návodom pre jeho čitateľov
ako sa vyrovnať práve s obidvoma silami. Pretože práve tie bytosti ktoré budú schopné regulovať
tieto sily v sebe budú môcť ďalej napredovať. Toto regulovanie týchto síl nie je automatický
proces ale musíme to v sebe do istej mieri riadiť a dirigovať a práve preto to Nietzsche rozoberá,
ukazuje nám návod ako potlačiť tieto sily ako nájsť medzi nimi rovnováhu aby nedošlo k zničeniu
spoločnosti. V Nečasových úvahách konštituuje tieto sily a prvý krát ich opisuje. Ich opis vyvoláva
strach no budúcnosť nakoľko si Nietzsche určite uvedomuje ich zničujúce účinky, teda
v Ľudskom, príliš ľudskom ďalej doupravuje a dokresľuje to ako tieto sily vníma aby nakoniec
mohol predstaviť svoj plán ako s nimi zachádzať aby nedošlo ku katastrofe. Tieto metafory sú
jedným z aspektov tejto knihy ktorému doteraz nebola venovaná bližšia pozornosť ale práve skrze
ne sa dá pozorovať istý prúd v Nietzscheho myslení ktorý je zakončený v Radostnej Vede, kde sa
tieto metafory taktiež nachádzajú. Tieto tri knihy predstavujú vývin Nietzscheho chápanie týchto
síl. V Nečasových úvahách ich prvý krát opisuje a ukazuje ich účinky, v Ľudskom, príliš ľudskom
s nimi ďalej pracuje a navrhuje riešenie ako s týmito silami pracovať aby nedošlo k ich
negatívnym účinkom a nakoniec v Radostnej Vede môže pozorovať či jeho plán fungoval a môže
reflektovať pôsobenie týchto síl na spoločnosť. Avšak, v tejto práci sa poslednej zmienenej knihe
nebudem venovať nakoľko by to bola práca ktorá rámcovo aj obsahovo prekračuje možnosti
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bakalárskej práce no je možné do budúcnosti pokračovať aj na základe tejto analýzy a skúmať
dané metafory v Radostnej Vede. Táto práca slúži ako interpretácia a zároveň ako úvod do
skúmania týchto metafor.

4. Teplo a chlad v procese veľkého odpútania
V poslednej kapitole jadra tejto práce sa budem venovať predslovu k Ľudskému, príliš
ľudskému nakoľko tento predslov bol napísaný Nietzschem až po dokončení knihy a je možné tu
pozorovať istý posun danej metafory. V predchádzajúcej kapitole som interpretoval aforizmus 637
kde sa objavovala metafora tepla a chladu v spojitosti so slobodným duchom. V predslove
Nietzsche píše o tom ako sa vlastne tento slobodný duch konštituuje a taktiež v tomto opise
vystupuje do popredia spomínaná metafora. Tým pádom môžeme bližšie skúmať pôsobenie týchto
síl v spojitosti so slobodným duchom a taktiež ďalej sledovať čo dané sily so sebou prinášajú.
„Náhly pud a tlak ji ovládne jako příkaz; procitne vůle a touha odejít, jedno kam, za každou
cenu; prudká nebezpečná zvědavost na dosud neobjevený svět vzplane a zachvátí všechny smysly.
„Raději zemřít než žít zde“ – tak promlouvá ten příkaz a svod: a toto „zde“, toto „doma“, toť vše,
co duše dosud milovala! Náhlá hrůza a nedůvěra ke všemu co milovala, blesk pohrdaní vůči tomu,
co se zvalo „povinnost“, vzpurná, svévolná, sopečně vybuchující touha po putováni, cizině,
zcizení, ochlazení, vystřízlivění, zmrazení, nenávist k lásce, možná zneuctívající gesto a pohrdavý
pohled zpět, tem, kde dosud uctívala a milovala, možná palčivý stud nad tím, co právě dělá, a
zároveň jásot, že to dělá, opojné mrazení vnitřního jásotu, jímž se prozrazuje vítezství. – vítezství?
Nad čím? Nad kým? Vítezství záhadné, plné otazníků, pochybné, ale přece jen první vítezství: -hle,
kolik zlého a bolestného patří k historii velkého odpoutání.“40
Zvedavosť vzplanie a zachváti všetky zmysly, je to podobný obraz ako v aforizme 72 kedy
Nietzsche píše o tom ako vášne môžu zahorieť do biela potom budú určovať konanie resp. život
jedinca. Toto náhle vypuknutie sily tepla je ďalej opísané ako sopečne vybuchujúca túžba. Čo sa
naozaj deje s indivíduom je že, sa mení jeho pohľad na svet, jeho duša je pohltená touto energiou
ktorá určuje jeho smerovanie. Táto zvedavosť je opisovaná ako prudká, nebezpečná, pohlcujúca
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všetky zmysly a práve preto Nietzsche používa slovo vzplanúť. Nakoľko práve toto slovo je
vyjadrením metafory tepla ktorú postupne buduje naprieč svojimi knihami, táto metafora
znázorňuje silu vášní ktorá pohlcuje človeka, napĺňa jeho dušu a necháva ho konať len pre potreby
týchto pocitov, teda potlačuje takzvané racio do pozadia. Táto zvedavosť vedie človeka k novým
veciam, prejavuje sa odporom a nedôverou k dosiaľ poznanému, vzniká sopečne vybuchujúca
túžba po cestovaní. V tomto kontexte táto metafora znamená práve výbuch danej sily tepla,
objavuje sa náhle a pohlcuje človeka a vedie ho k novým hodnotám. Najlepšie je to zobrazené
skrze mnou už zmieňovanú sopečne vybuchujúcu túžbu po cestovaní. Táto ohromne silná túžba
po niečom novom, po odcudzení sa, po zmene je jedným z hlavných aspektov metafory tepla. Po
tomto výbuchu tepla prichádza ochladenie a vytriezvenie. Tak ako Nietzsche písal v aforizme 251
a 637 kedy zdôrazňoval nutnosť regulácie týchto dvoch síl tak ju v podobnom duchu opisuje aj
teraz. Nakoľko došlo k silnému výbuchu pudov musí nutne prísť ochladenie aby tento jedinec
mohol fungovať a nedošlo by k jeho spáleniu. Je to dôležitý proces pri vznikaní tohto slobodného
ducha nakoľko ako je zjavné z aforizmu 637 tak slobodný duch dokáže regulovať tieto dve sily.
Preto sa domnievam, že k tomu aby slobodný duch dokázal regulovať tieto dve sily musí spoznať
ich pôsobenie a to čo prinášajú. Nietzsche nepíše o tom ako má dôjsť k tomuto regulovaniu.
V aforizme 251 píše o potrebe mozgu s dvoma komorami práve pre to aby nedošlo ku katastrofe
no nepíše či je nutnosť tejto znalosti predtým ako vzniká slobodný duch alebo slobodný duch práve
skrze akt veľkého odpútania si v sebe vytvára túto schopnosť regulácie oboch síl. Myslím si, že
práve pre to aby došlo k schopnosti regulácie je nutné poznať dané sily a to čo prinášajú, okúsiť
to na vlastnej koži práve v tomto procese odpútania a potom práve môže dôjsť k uvedomeniu si
pôsobnosti týchto síl a teda aj k ich regulácií. Preto práve tento slobodný duch zažíva onen náhly
pud ktorý v ňom zahorí a potom dôjde k ochladeniu. No, nie je jasné ako k tomuto ochladeniu
dochádza, či táto duša sama nejak aktívne reguluje tieto pocity alebo iba proces veľkého odpútania
je tak ustanovený, že duša ktorá týmto procesom prechádza sa učí regulovať tieto sily. Pretože
nutne musí dôjsť k regulácií aby táto duša nezhorela. K tejto regulácií dochádza po dosiahnutí
odcudzenia. Sila tepla viedla dušu k túžbe po cestovaní a odcudzeniu a akonáhle dochádza
k tomuto cieľu tak prichádza ochladenie, vytriezvenie a zmrazenie. Toto zmrazenie zdá sa, že
uzatvára prvý krok v odpútaní, kedy duša po schladení odmieta a pohŕda to čo predtým uctievala,
teda k zavrhnutiu starých hodnôt dochádza práve počas pôsobenia náhleho pudu a tlaku, teda
pôsobnosti tepla. Toto zachladenie dáva duši možnosť prebudiť sa z tohto „tranzu“ a racionálnejšie
37

sa pozrieť na seba a svoje skutky. Práve teraz cíti hanbu za svoje skutky, nakoľko racionálnejšie
vidí svoje činy a už nie je vedená slepou túžbou. Práve vďaka tomuto ochladeniu je duša schopná
dosiahnuť tohto prvého víťazstva nakoľko nepodľahla tej ničivej energii tepla.
„Další krok v zotavování: a svobodný duch se opět blíží životu, ovšem pomalu, téměř se
vzdorem, téměř s nedůvěrou. Kolem něho se znovu otepluje, vše jakoby zlátne; cit a soustředění
dostávají hloubku, vanou nad ním vlahé větry oblevy.“41
Tak ako som spomínal vyššie, zdá sa že slobodný duch musí prejsť cestou oboch extrémov
aby potom dokázal vhodne regulovať obe sily nakoľko práve táto regulácia je podľa aforizmu 673
patrí tým bytostiam ktoré cítia že ich duch je slobodný. V tejto citovanej časti Nietzsche naznačuje
návrat slobodného ducha k životu, s týmto zotavovaním sa je späté otepľovanie. Teda Nietzsche
naznačuje, že chlad v tomto prípade môže znamenať stav podobný smrti. V tomto bode sa
slobodný duch zotavuje s choroby, táto choroba je spätá s chladom nakoľko sa okolo neho všetko
otepľuje tak to predtým muselo byť chladné. Slobodný duch začína na veci nazerať nie chladným
spôsobom ale reguluje túto silu. Chlad sa zdá že stále predstavuje odpútanie sa od seba, objektivitu
a pocity s ňou spojené. Tak ako slobodný duch prekonal stav kedy ho pohlcovalo teplo a vďaka
regulácií mohol pokračovať v tomto procese ďalej tak teraz sa dostáva aj cez opačný extrém
chladu. Nakoľko prebehla a podarila sa aj regulácia z druhej strany tak slobodný duch môže ďalej
pokračovať na svojej ceste v zotavovaní sa. Bez tejto schopnosti regulácie by ďalej zotrvával
v chorobnom a mrazivom stave. To aký stav slobodný duch prekonal Nietzsche opisuje o pár
riadkov ďalej.
„S povděkem se ohlíží nazpět – vděčen svému, putováni, své přísnosti a sebeodcizení, svým
pohledům do dáli a vzletům do chladných výšin… Teprve teď sám sebe vidí – a jaká překvapení
ho tu čekají! Jaká neznáma mrazení!..... Jak jen se mu zamlouvá tiše trpět, spřádat trpělivost,
vylehávat na slunci! Kdo si dokáže podobně užívat štěstí zimy, slunečných skvrn na zdi!“42
Slobodný duch sa pozerá naspäť na svoje vzlety do chladných výšin. Nietzsche niekoľko
krát v knihe opisoval nebezpečnosť a lákavosť práve chladu a taktiež nutnosť jeho regulácie. Práve
v týchto vetách máme aspoň čiastočný pohľad čo znamená chlad v spojitosti so slobodným
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duchom. Tieto chladné výšiny priniesli slobodnému duchovi odcudzenie sa od seba samého.
Odpútanie sa od svojej subjektivity. Práve vďaka tomu, že prešiel oboma týmito extrémami teraz
môže hľadieť pred seba. Dokáže si užívať zimu, slnečné škvrny. Chlad už preňho nepredstavuje
problém ale len určitý typ pohľadu, dokáže si užívať toho, že vie že nebude pohltený touto silou
nakoľko vie že ju je schopný regulovať a bude schopný sa ohriať. Tento princíp nahliadania na
veľké odpútanie skrze metaforu tepla a chladu nám dáva možnosť novej interpretácie tohto
procesu. Proces veľkého odpútania sa teda dá vnímať ako vytváranie dvojkomorového mozgu
ktorý je nutnou podmienkou pre vyššiu kultúru. Tak ako Nietzsche písal v aforizme 143, kde
opisoval ako práve vďaka strašlivej sile tepla môže odlietnuť iskra a zapáli svetlo génia tak túto
iskru vnímam ako práve započatie procesu veľkého odpútania pre daného génia. Kedy táto iskra
v jedincovi vyvolá ten náhly pud, tú žiadostivú silu ktorú bude schopný kontrolovať a nakoniec
dôjde k odpútaniu. Práve tento génius a slobodný duchovia zo schopnosťou regulácie týchto dvoch
síl budú schopný potom konštruovať vyššiu kultúru a bude možné dospieť k zmene a skroteniu
týchto ničivých síl.
Veľké odpútanie teda interpretujem ako najskôr pôsobenie sily tepla ktorá je regulovaná
chladom a potom následne dochádza , v procese zotavovania, k pôsobeniu sily chladu ktorá je
nakoniec tiež regulovaná. Duch ktorý týmto procesom prejde bude ďalej vo svojom živote schopný
regulovať tieto dve sily a bude mať istotu že im nepodľahne. Práve títo jedinci sú potom zárukou
toho, že ľudstvo neprepadne jednak do barbarských časov kvôli silnému pôsobeniu chladu spolu
s ktorým sa vytratí láska k pravde a príde návrat k starých vieram a na druhej strane, nedôjde ani
k spáleniu a zničeniu sveta nekonečnými vojnami a revolúciami ktoré rozpútava práve teplo.
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5. Záver
V mojej práci som interpretoval metaforu chladu a tepla v Nietzscheho dielach Nečasové
úvahy a Ľudské, príliš ľudské. Na úvod som analyzoval ako Nietzsche využíva dané metafory
v diele Nečasové úvahy a potom som sledoval ich využitie v knihe Ľudské, príliš ľudské.
V Nečasových úvahách sa objavovali obe metafory pomerne málo. Metafora tepla bola úzko
spájaná s revolúciou a deštrukciou. Táto metafora symbolizuje isté zaslepenie a pohltenie jedinca
energiou ktorá v ňom vrela a keď sa dostáva na povrch tak slepo ničí všetko okolo seba. Metafora
je zobrazovaná na príklade Rouseaua a Veľkej francúzskej revolúcie teda na udalosti kedy ľudia
pohltený touto energiou bezhlavo ničili všetko čo im prišlo pod ruky. Na druhej strane chlad
predstavoval stagnáciu a objektivitu a bol často spájaný práve s vedou a vedeckou neutralitou.
Podstatnou časťou tejto analýzy bolo pátranie toho ako na seba tieto dve sily pôsobia. Nietzsche
nikdy priamo nepopisoval či dochádza k istej forme regulácie alebo pôsobenia týchto síl. V rámci
tohto diela popísal len zhubné účinky oboch týchto síl.
V druhej časti tejto bakalárskej práce som sa venoval analýze metafor v diele Ľudské, príliš
ľudské. Sledoval som jednak význam samotných metafor a zároveň som sa zameriaval či sa ich
význam mení alebo zostáva rovnaký ako v predošlom diele. V rámci analýzy tohto diela som
dospel k záveru, že sa zdá že, Nietzsche si popri písaní knihy Nečasové úvahy uvedomil zhubnú
silu týchto dvoch energií a v tejto knihe sa snažil načrtnúť spôsob ako je možné predísť ich ničivým
účinkom, či už na jednotlivcov alebo na spoločnosť ako takú. Popísal som nutnosť regulácie týchto
dvoch zložiek a aj to ako je tento proces regulácie úzko spojený so slobodným duchom. Na koniec
som analyzoval práve proces veľkého odpútania práve skrze proces regulácie týchto dvoch
zložiek. Regulácia sily tepla a chladu sa javí ako podmienka vyššej kultúry a celkovo nutnosť pre
to aby sa spoločnosť ďalej vyvíjala a neupadla naspäť do barbarstva.
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