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Na tomto místě bych chtěl poděkovat Mgr. Jakubu Chavalkovi Ph.D. za jeho cenné 

poznámky a komentáře k mé práci.  

 

 

Abstrakt 

Tato práce je zaměřena na dílo Zrození tragédie od Friedricha Nietzscheho. Cílem této 

práce je pokus odhalit původ pojetí apollinského a dionýského principu. Vycházíme 

z předpokladu, že Nietzsche své pravé zdroje ve Zrození tragédie před čtenářem 

zamlčuje. V práci ovšem na základě četných indicií z primárního textu ukazujeme, že jak 

dionýský, tak apollinský princip pochází z německé romantické tradice první poloviny 

19. století.  Tuto tezi dokládáme na mnoha příkladech autentických pramenů, s nimiž 

Nietzsche při práci na své prvotině prokazatelně pracoval. Stěžejním „objevem“ práce 

spočívá v historické kontextualizaci formování obou principů v rámci rozporu romantiky 

a klasicismu o pravou povahu řecké kultury. 

 

Abstract 

This work is focused on the work The Birth of Tragedy by Friedrich Nietzsche. The aim 

of this work is an attempt to reveal the origin of the concept of the apollinian and 

dionysian principle. We assume that Nietzsche conceals his true sources in the Birth of 

Tragedy from the reader. However, in this work, based on numerous clues from the 

primary text, we show that both the Dionysian and the Apollonian principle derives from 

the German Romantic tradition of the first half of the 19th century. In this thesis we prove 

this statement on many examples of authentic sources which Nietzsche has demonstrably 

worked with. The main "discovery" of the work lies in the historical contextualization of 

the formation of both principles within the conflict between Romanticism and Classicism 

concerning the true nature of Greek culture. 
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1. Úvod   

Když Nietzsche coby čerstvý profesor filologie v roce 1872 vydává svou první 

knihu Zrození tragédie, pojmenuje dva základní principy po řeckých božstvech – 

Apollovi a Dionýsovi. V nadcházejícím století vstoupí tento „Nietzschův objev“ Dionýsa 

a Apolla “ do všeobecného povědomí a bude tvořit jeden z „kulturních statků“1 filosofie 

a estetiky 20. století. Na principy pojmenované po dvou řeckých božstvech budou 

navazovat filosofové, umělci, filologové i spisovatelé jako například Thomas Mann, 

Herman Hesse či C.G. Jung. Obě jména a s nimi spojené principy vchází do historie 

nesmazatelně spojena s Nietzschovým jménem. Dokonce i sám autor podporuje tento 

mýtus „prvního vynálezce“. Dionýský a apollinský princip Nietzsche představuje ve 

svém díle jako konceptuální samozřejmost, aniž by poukázal na jeho dlouhý historický 

vývoj. V první kapitole se sice krátce zmíní, že si tato jména od Řeků vypůjčuje,2 ale o 

dalším spletitém vývoji obou principů v dějinách myšlení čtenář nenajde ve Zrození 

tragédie ani zmínku. V této práci se tedy pokusíme stopovat Nietzschovy implicitní 

odkazy na zdroje dionýského a apollinského principu v dějinách myšlení. Sdílíme tezi, 

že Nietzsche u obou principů navazuje na koncepty v německém intelektuálním prostředí 

„předpřipravené“ v romantické a klasicistní tradici.3  

 

Nejprve se se v práci zaměřujeme výlučně na Nietzschovu prvotinu Zrození 

tragédie. V tomto pomyslném úvodu do Zrození tragédie se ovšem nepokoušíme o 

pouhou reprodukci hlavních myšlenek jeho díla, ale spíše o přípravu pole pro klíčový 

výklad „genealogie“ – neboli původu – dionýského a apollinského principu v myšlení 

rané romantiky. Celý výklad soustřeďujeme kolem tří stěžejních tematických okruhů, 

které slouží také jako interpretační klíč jeho díla. První představuje fenomén „ztráty 

metafyziky“, jenž pojímáme jako rozpad tradičních „metafyzických konceptů“ minulosti 

v době osvícenského probuzení z „dogmatického spánku“. Osvícenecký empiricko-

mechanistický výklad podle romantiků způsobuje postupné odkouzlování světa. 

Romantika vítězství osvícenského „logu“ vnímá jako definitivní rozpad starého světa, 

 
1 (Schmidt, 2012 str. 9) 
2 (Nietzsche, 2008 str. 27) 
3 (Schmidt, 2012 str. 92) 
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konec „metafyziky“ a „smrt mýtu“.4 Osvícenecký racionalismus a víra v pokrok zbavuje 

život a společenství vyššího jednotícího principu, jímž tradičně podle romantiků býval 

„mýtus“. Dokáže svět  pouze analyzovat (rozkládat), ale v posledku jej neodkáže 

ospravedlnit.5 Nemožnost ospravedlnit svět „poznáním“ v naší práci později ukážeme na 

příkladu „tragického poznání“ u I. Kanta a tzv. Kleistovy zkušenosti.  

 

Musíme tedy ještě jednou zdůraznit, že kultura, která mýtus nahrazuje vědou 

(vírou v poznání), jak podle Nietzscheho, tak podle romantiků, upadá (degeneruje): 

„Vždyť mýtus, nutný ten předpoklad každého náboženství, je všude již ochromen, i na 

tomto území pronikl vítězně onen duch optimismu, v němž jsme pro dnešní společnost 

poznali zárodek zániku.“6 Fenomén zániku a dekadence kultury založené na vědeckém 

poznávání, optimismu, jak říká Nietzsche, „že podstatu věci lze proniknouti”7 a toto 

vědění nabízí jako „všelék“8 a prostředek ospravedlnění života.  

 

Raná romantika (a spolu s ní později Nietzsche) ovšem nezůstává pouze u 

nostalgií nabité kritiky racionalismu, nabízí řešení, jak  překonat krizi ztráty vyššího 

smyslu způsobenou racionalistickým rozkladem mýtu. Na tuto ztrátu mýtu totiž reaguje 

„novým mýtem“, od něhož si slibuje nové zakouzlení a „osmyslnění“ světa. Druhý 

tematický okruh bude tedy zaměřen na raně romantický projekt tzv. nové mytologie. 

Nietzsche se ve své prvotině ptá stejně jako romantičtí tvůrci programu „nové 

mytologie“;  „odkud čerpat metafyzickou útěchu“9 ve světě vědy bez „vyššího smyslu“, 

bez mýtu, který by život ospravedlňoval. V naší práci ukážeme, že Nietzschova odpověď 

založená na očekávání znovuzrození (německého) mýtu navazuje právě na romantický 

koncept nové mytologie a nábožensko-umělecké revoluce. Podle romantiků totiž pouze 

mýtus disponuje nevyčerpatelným jednotícím potenciálem a všem členům společenství 

umožňuje participaci na přítomnosti „božského“. Tak nová mytologie romantikům (a 

Nietzschovi) dodává naději a nabízí řešení, jak překonat krizi „ztráty metafyziky“ a 

nastolit novou formu intersubjektivity. Myšlenka nové mytologie plní funkci metafyzické 

 
4 Když romantici (a také Nietzsche) mluví o „mýtu“ myslí implicitně také náboženství a metafyziky vůbec. 
Raná romantika „neměla přísná kritéria pro rozlišení pojmu mýtu, mytologie a náboženství. Všechny jí 
splývají, mohou se nahrazovat“ (Horyna, 2005 str. 80). „Smrt mýtu“ popisuje Manfred frank jako rozpad 
starých metafyzických systémů. (Frank, 2015 str. 12) 
5 (Frank, 2015 str. 16) 
6 (Nietzsche, 2008 str. 155) 
7 (Nietzsche, 2008 str. 131) 
8 (ibid.) 
9 (Nietzsche, 2008 str. 151) 
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konsolace, o níž člověka osvícenecká věda připravuje. V tomto konceptu romantika 

stejně jako Nietzsche radikálně zpochybňuje osvíceneckou eschatologii od mýtu k logu a 

odkrývá v soudobém víře v rozum patologickou jednostrannost osvícenského optimismu. 

 

Skrze projekt nové mytologie se dostáváme ke klíčovému, třetímu, nosnému 

tématu naší práce, a to k původu dionýského a apollinského principu v romantickém 

myšlení. Abychom zachovali chronologii zvoleného postupu, pojednáme první o 

dichotomii zmíněných principů pouze ve Zrození tragédie. Posléze budeme celý výklad 

směřovat retrospektivně do první poloviny 19. století, kdy se začíná formovat dionýsko-

romantická kritika apollinského charakteru klasicistní kultury. V duchu protikladů 

„klasika - romantika, duch – život, intelekt – instinkt, racionalita – iracionalita“10 se nese 

celé toto romantické hnutí za oživení nové „autentické kultury“. V této vrcholné části 

práce nastíníme historický kontext „sporu o řeckou kulturu“ mezi  klasikou a romantikou. 

Máme za to, že se dvojice apollinského a dionýského principu utváří právě na pozadí 

tohoto sporu mezi klasicistním obdivem k apollinskému povrchu řecké kultury a 

romantickému vyzdvižení její dionýské hloubky. Romantika proti sobě porvé staví 

„olympský“ povrch a titánské podhoubí. Toto klíčové rozlišení na „povrch“ a „podhoubí“ 

řecké kultury nazýváme romantickým „objevem hloubky“. Tento objev připisujeme 

důležité knize z roku 1810, tzv. „bibli romantiky“,11 Symbolik und Mythologie der alten 

Volker, besonders der Griechen od F. Creuzera, kde se poprvé vyskytuje dionýské 

„podhoubí“ pod klasicismem zbožštěným „Olympem“.  

 

K tomu je romantika a její hlavní představitelé vůbec prvním myšlenkovým 

proud, který pojímá řeckou kulturu v širším kontextu světových dějin a připouští její 

historicko-kulturní souvislost s egyptskou a indickou historii a mytologií. Bůh Dionýsos 

a ona „hloubka“ řecké kultury v tomto smyslu zastupuje starší kulty orientálního původu 

a Apollo helénský smysl pro vznešenou formu. Ukážeme, že klasicismus ovlivněný 

osvícenstvím řeckou kulturu idealizuje – vkládá do ní své soudobé ideály svornosti, 

uměřenosti a humanity – a považuje ji za universální vzor kultury vůbec. V této práci 

tvrdíme, že teprve raná romantika otřese tímto „normativním nárokem“12 klasicistní 

antiky a odkryje její „dionýské podhoubí“. Nietzsche tento romantický projekt formuluje 

 
10 (Schmidt, 2012 str. 80) 
11 (Schmidt, 2012 str. 43) 
12 (Schlesier, 1994 str. 9) 
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ve Zrození tragédie následovně: „Abychom to pochopili, je nám, takřka kámen za 

kamenem, strhnouti onu umělou budovu apollinské kultury, a tak odkrýti základ, na němž 

spočívá.“13 

 

 V tom považujeme romantiku za objevitelku „dionýského principu“, aspoň v té 

podobě, s níž pracuje Nietzsche ve Zrození tragédie. O výše zmíněném sporu romantiky 

a klasicismu se Nietzsche charakteristicky nezmiňuje, i když na něj, jak ukážeme, reaguje, 

a proto podle našeho mínění teprve na pozadí tohoto historického kontextu můžeme plně 

docenit romantické kořeny Nietzschova raného myšlení. Pro přehlednost ještě jednou 

opakujeme. Dionýský a apollinský princip tak, jak je známe z  Nietzschovy prvotiny, se 

formuje již v rané romantice v souvislosti se „ztrátou metafyziky“, projektem „nové 

mytologie“ a „objevem hloubky“ řecké kultury. Oba principy pojímáme jako přímé 

pokračování raně romantické (dionýské) vzpoury proti (apollinským) konvencím a 

osvícenskému racionalismu.14 Revoluční návrat Dionýsa v epoše ztráty metafyziky tedy 

souvisí s pokusem o opětovné zakouzlení světa, resp. „zrození“ (dionýského) nového 

mýtu. Nietzschovo Zrození tragédie  bychom tedy mohli interpretovat jako romantický 

manifest kulturně-náboženského „znovuzorození“ Dionýsa do soudobé apollinské 

jednostrannosti racionalismu (sokratismu).  

 

Než přistoupíme k samotnému výkladu, musíme ještě uvést na pravou míru 

několik možných nejasností. Za prvé, nebezpečné slovo „genealogie“ v našem kontextu 

není rozvinutím Nietzscheho pozdní metody z díla Genealogie morálky, naopak je spíše 

v původním významu upozorněním na rodovost obou principů. V této práci odkrýváme 

Nietzschem zamlčené kořeny  apollinského a dionýského principu. Za druhé, v této práci 

se zaměřujeme hlavně na Nietzscheho ranou tvorbu – především na jeho prvotinu Zrození 

tragédie.  

2. Zrození Tragédie  

V následujícím oddíle práce probereme jednotlivé kapitoly Zrození tragédie, avšak 

nikoli chronologicky, tak, jak je původně autor zamýšlel, ale v pořadí tematických 

okruhů, o nichž jsme mluvili v úvodu této práce. Tento postup nám umožní připravit půdu 

 
13 (Nietzsche, 2008 str. 39) 
14 „Dionýsova raně romantická epifanie byla již několikátou vzpourou nespoutanosti, volnosti, 
individuálnosti  proti kulturní tradici založené na stanovování hranic, přípustnosti a apollinské konformní 
civilizovanosti.“ (Horyna, 2005 str. 127) 
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pro výklad Zrození tragédie v druhé části práce z perspektivy myšlení rané romantiky a 

v ní odkrýt původ dionýského a apollinského principu. V celé práci budeme postupovat 

retrospektivně od Nietzscheho zpět k  rané romantice.  

 

 Pro přehlednost rozdělíme první zkoumání do čtyř podkapitol. V první obecné 

podkapitole prozkoumáme klíčové části Zrození tragédie, v nichž se explicitně mluví o 

obou božstvech, o jejich charakteristických vlastnostech a „domnělém“ původu. V druhé 

podkapitole se již zaměříme na klíčový motiv „objevu hloubky“. Pojednáme o 

Nietzscheho výpadu proti klasicistnímu obrazu řecké kultury – zlatého věku naplněného 

humanisticko-osvícenskými ideály. Postavíme proti sobě klasicistní „apollinský“ 

charakter řeckého umění a kultury a „dionýský“ (romantický) ráz lidových kultů a tajných 

mystérií. Poté navážeme na motiv „objevu hloubky“ druhým stěžejním fenoménem 

„ztráty metafyziky“. Pokusíme se přiblížit, jak Nietzsche řeší „romantický“ problém 

absence vyššího smyslu, o který člověka připravuje novověká věda, mechanistický 

výklad světa a jeho definitivní odkouzlení.  Zrození tragédie podle našeho mínění reaguje 

na rozpad starého světa mýtu (metafyzické jistoty) opět v souladu s romantickou frustrací 

ze ztráty „orientace“, jak říká Manfred Frank „ztracené transcendence“.15 V reakci na 

ztrátu metafyzické jistoty formuluje Nietzsche nový program na překonání krize 

dekadentní vědecko-optimistické kultury, v níž objevuje „zakuklenou“ apollinskou 

jednostrannost (sokratismus). Z této apollinské patologie může člověka vysvobodit pouze 

znovuzrozený bůh Dionýsos  jako nositel možnosti nového zakouzlení světa. Ve Zrození 

tragédie Nietzsche proklamuje alternativu vědecké střízlivosti a osvíceneckému 

optimismu ve formě nového dionýského mýtu. V závěrečné „podkapitole“ tedy 

pojednáme o „znovuzrození“ (Wiedergeburt) mýtu, Nietzscheho snahách o nastolení 

nové „organické“ jednoty společenství - obrození rodové intersubjektivity - a umělecko-

náboženské revoluci „zrozené“ z dionýského ducha Wagnerovy hudby.  

 

2.1. Apollo a Dionýsos  

„Apollón stojí přede mnou jakožto zjasňující génius principu individuace, jako 

génius, jenž jediný odvedl v pravdě vykoupení zdáním, pod mystickým jásotem 

 
15 (Frank, 2015 str. 9) 



 

 6 

 

Dionýsovým naproti tomu trhá se zaklenutý kruh individuace a rozevírá se cesta k 

„matkám“, k nejvnitřnějšímu to jádru světa“.16  

 

Odkud pochází tento „zjasňující génius“ Apollo a „mystický jásot“ Dionýsův? Nyní 

se pokusíme přiblížit původ a vlastnosti obou božstev tak, jak je Nietzsche představuje 

ve Zrození tragédie. Už v první kapitole své prvotiny Nietzsche nastiňuje historii obou 

božstev a od nich odvozených principů. Apollo i Dionýsos prý pochází z řeckých „nauk“, 

z nichž podle autor podle svých vlastních slov čerpá: „Ona jména přejímáme od Řeků, 

kteří uvádějí znalce do hlubokomyslných a tajemných nauk svého uměleckého 

nazírání“.17 Apolla podle Nietzscheho Řekové považují za ztělesnění obrazného umění a 

reprezentanta krásné formy. Všechno výtvarné umění pochází z Apolla, resp. 

apollinského principu. Naopak umění boha Dionýsa uniká hmatatelnosti, vymyká se 

obraznosti. Ze své podstaty pramení z hudebního projevu (dionýského) umělce. 

Nietzsche stále ještě jako klasický filolog a znalec řecké kultury konstatuje, že již 

v řeckém prostředí existuje protiklad mezi apollinským a dionýským principem. 

Například už u Plutarcha se ve spise O delfském E vyskytuje „polární konstelace“ dvou 

božstev Apollo a Dionýsos.18 Pravděpodobně na základě Plutarchova spisu Nietzsche 

v první kapitole shrnuje: „V řeckém světě (…) zeje ohromná propast mezi apollinským 

uměním výtvarníkovým a neobrazným uměním hudby, totiž učením boha Dionýsa“ 

(ibid.). Protikladný charakter božstev Apolla a Dionýsa v řeckém umění, o němž 

Nietzsche ve Zrození tragédie mluví, jak víme, není zdaleka Nietzschovým jediným 

zdrojem:  „V německé literatuře, estetice a vědě o starověku obdrželi Apollo a Dionýsos 

už před Nietzschem všeobecný kulturní význam.“.19 Tento „kulturní význam“, na který 

autor prokazatelně20 navazuje, nikde ve Zrození tragédie nezmiňuje. A právě o 

zamlčených (raně romantických) zdrojích pojednáme v druhé části práce, prozatím se 

ovšem přidržujme dalších indicií a charakteristik Apolla a Dionýsa výlučně ve Zrození 

tragédie.  

 

 
16 (Nietzsche, 2008 str. 135) 
17 (Nietzsche, 2008 str. 27) 
18 (Schmidt, 2012 str. 91) 
19 (Schmidt, 2012 str. 92) 
20 Převážně na ranou romantiku (jak ukážeme v druhé části práce).  
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Mimo krátkou zmínku o řeckém původu Apolla a Dionýsa Nietzsche jejich 

„genealogii“ v dějinách21 (převážně v první polovině 19. století) nerozvíjí. Obě božstva 

dále charakterizuje „analogicky“ na základě jejich fyziologicko-psychických projevů; 

přirovnává je k působení „snu“ (Apollo) a „rauše“ (Dionýsos). Ve Zrození tragédie čtenář 

rovněž rozpoznává všudypřítomný vliv Schopenhauerovy filosofie.22 Pod vlivem 

Schopenhauerových filosofických stanovisek Nietzsche připodobňuje apollinský a 

dionýský princip k  „představě“ a „vůli“. Apollinský i dionýský princip se dokonce 

mohou některým zdát jako pouze „alegorické mytologizování“ vůle a představy. My 

naopak chceme ukázat, že se pod tímto schopenhauerovským terminologickým zatížením 

ukrývá původnější (romantická) podoba obou principů, na níž Nietzsche až ex post 

stanoviska Schopenhauerovy filosofie naroubovává. Pokusme se nyní přiblížit, jak 

Nietzsche apollinský a dionýský princip v úvodních kapitolách Zrození tragédie 

charakterizuje a jak se projevuje jejich protikladná povaha a vztah?  

 

Napětí mezi Apollem a Dionýsem Nietzsche přirovnává ke vztahu opačných pohlaví: 

„jsouce skoro napořád v otevřeném sporu a dráždíce se bez přestání k novým, silnějším 

výtvorům“.23  Protikladný mužský a ženský princip, stejně jako Apollo a Dionýsos, teprve 

umožňují vznik něčeho nového, např. umění.24 Metafora mužského a ženského principu 

rovněž oba principy naturalizuje, neboť, jak dodává Nietzsche, první se oba pudy v 

člověku projevují nezprostředkovaně, bez zásahu umělce. A právě tímto 

„fyziologickým25 odrazem „v těle“ jsou dva odlišné psycho-fyzické stavy snu 

(apollinský) a opojení (dionýský).26 Podstata apollinského působení spočívá v tzv. 

„krásném zádní“, snění, které skutečnost harmonizuje.27  

 

„Apollón, bůh veškerých výtvarných sil“,28 žije z „empirické skutečnosti“.  V 

kantovsko-schopenhauerovském smyslu „apollinský umělec“ zůstává na fenomenální 

úrovni bez transcendentálního odstupu, nereflektuje podmínky možnosti této zkušenosti 

skutečnosti. Řekové v Apollonovi zpodobňují lásku k této empirické skutečnosti. Apollo 

 
21 Například onu raně romantickou, z níž pro oba principy čerpá.  
22 (Frank, 2015 str. 41) 
23 (Nietzsche, 2008 str. 27) 
24 Metafora ženského a mužského principu navazuje na romantickou přírodní filosofii. (Schmidt, 98) 
25 „mezi těmito fyziologickými stavy jest obdobný rozdíl jako mezi živlem apollinským a dionýským“ (ZT, 
28) 
26 (Nietzsche, 2008 str. 28) 
27 „Kocháme se tvarem a bez prostředníka si s ním rozumíme“ (Nietzsche, 2008 str. 28). 
28 (Nietzsche, 2008 str. 30) 
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v krásném zdání a snu léčí a chrání před hrůzami života.29 Tradičně také reprezentuje 

zdravou míru; představuje „svobodu bez divokých pudů“,30 ideál řecké uměřenosti, 

nejvyšší ctnosti sófrosyné. Apollo svým působením povznáší člověka nad „mezerovitě 

srozumitelnou skutečnost dne“,31 propůjčuje mu přesvědčení o uchopitelnosti 

skutečnosti, možnosti rozumění životu. V souvislosti s působením Apolla Nietzsche 

upozorňuje, že u něj nesmí „chyběti ani jemná mezi, přes niž snovému obrazu není 

dovoleno postoupiti, nemá-li účinkovati patologicky“.32 Všechny pro život pozitivní 

účinky Apolla můžou totiž podle Nietzscheho degenerovat v patologii. A toto 

„patologické působení Apolla“ považujeme za narážku na vědecký optimismus 

(sokratismus) a povrchnost klasicistního pojetí řecké kultury. V jedné poznámce z roku 

1870 Nietzsche dodává: „Nejvyšší apollinská příprava leží v jeho zářivosti umírněnosti 

jeho etiky. Věda je jeden z následků. Oslabení hrozivosti života.“33 Nietzsche upozorňuje 

na dekadentní tendenci kultury fixované na apollinskou skutečnost, aniž by si připouštěla 

jakoukoliv formu dionýského základu. Proto Nietzsche dodává; aby „Apollo“ nepůsobil 

degenerativně musí mu být ponechán status pouhého snu, zdání, které tuší druhou vrstvu 

skutečnosti – právě tu dionýskou.34  

 

Naopak od apollinského vědomí zdravé míry, krásného zdání a víry v esenciální 

existenci empirického „já“ – v schopenhauerovské terminologii principium 

individuationis – reprezentuje  dionýský opačný stav opojení a rauše. Apollo ukazuje 

míru, je bohem zdrženlivosti, jeho „kitharos“35 umírňuje, kdežto dionýská flétna (aulos) 

okouzluje, způsobuje sebezapomenutí a navozuje extatický stav.36 Během dionýského 

reje hraje hlasitá hudba a v jejím pohlcujícím rytmu „mizí vše subjektivní“.37 Uměřeného 

apollinského jedince se zmocňuje dionýský průvod, který přebírá kontrolu nad jeho 

prchlivou individualitou. Dionýský stav umožňuje překročit separovanou individualitu, 

odcizení člověka člověku, společnosti a přírodě, tento stav Nietzsche nazývá „evangeliem 

světového souladu“.38 Šílenství narkotiky a hudbou omámeného davu, tak vypadá podle 

 
29 (Nietzsche, 2008 str. 29) 
30 (Nietzsche, 2008 str. 30) 
31 (ibid.) 
32 (ibid.) 
33 Nietzsche, Nachgelassene Fragmente, 1870, 7 [62] 
34 (Nietzsche, 2008 str. 29) 
35 „Hudba Apollónova byla dórská architektonika tónů, ale tónů jen naznačovaných, jaké se vyluzují 
z kithary.“ (Nietzsche, 2008 str. 38) 
36 (Schmidt, 2012 str. 98) 
37 (Nietzsche, 2008 str. 32) 
38 (Nietzsche, 2008 str. 33) 
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Nietzscheho autenticky dionýský stav rauše a orgiasmu. Z jedince samého se stává v tanci 

a zpěvu bezprostřední uměleckého dílo. V tento okamžik mizí všechny překážky, 

sociálně-kulturní hranice, pevná hierarchie struktur se rozpadá a „atomizovaná“ 

společnost splývá v jedno společenství: „stát i společnost a vůbec propast mezi člověkem 

a člověkem ustupuje přemocnému pocitu jednotnosti“.39  Rovněž mizí jakákoliv forma 

sociální nerovnosti: „Teď z otroka je volný muž, teď se lámou všechna tuhá nepřátelská 

omezení“.40 A dokonce se smazává pradávná propast mezi člověkem a přírodou, teď 

splývá v původní (prelogické) prajednotě.41  

 

Dionýský princip podle Nietzscheho v rauši umožňuje člověku překonávat jak 

sociální, tak i hlubší ontologická rozdvojení, dovoluje splynout s původní prajednotou, 

vykročit ze světa prchlivých fenoménů do původní jednoty světa „o sobě“ – jednoty 

člověka a přírody. I tak s sebou dionýský stav extáze nutně nese pocit vystřízlivění a 

existenciální bolest. Tato bolest a pocit „zhnusení“ se v člověku probouzí právě 

v okamžiku, kdy zakouší vystřízlivění a návrat do apollinské separovanosti. Jakmile 

člověk opustí dionýský rauš, propadá tragické bolesti. „Bolest přichází teprve skrze 

individuaci“.42 Ve Zrození tragédie Nietzsche říká; „jak lze představou přemáhati 

nevýslovnou nechuť, jež se člověka zmocňuje za stavů mezi jednotlivými extázemi“.43 

Zde přichází na řadu důležitá úloha Apolla. Apollo dokáže svým působením vzbudit iluzi 

harmonie skutečnosti.  Apollinské snění, víra ve skutečnost a její krásu, pomáhá člověku 

překonávat bolest z návratu do „skutečnosti“. Apollo utěšuje člověka, vytváří onu iluzi 

harmonického světa a krásného zdání mezi jednotlivými dionýskými extázemi. Pokud 

Apollo působí nepatologicky, pomáhá člověku překonávat „hnus“ a „úděs“ z náhlého 

vystřízlivění z dionýského rauše. Později ukážeme, že Nietzsche interpretuje 

klasicismem zbožštěný „krásný“ (apollinský) povrch helénské kultury právě jako formu 

překonávání zmíněného „úděsu“ z návratu do každodennosti a individuality.  Apollinský 

povrch řecké kultury totiž není ničím jiným než rafinovaným pokusem o překonání 

tragického poznání: „apollinské vědomí je pouhý závoj, pod nímž se tají svět 

Dionýsův“.44 Později uvidíme, že toto rozpůlení řeckého světa na dionýskou hloubku a 

 
39 (Nietzsche, 2008 str. 69) 
40 (ibid.) 
41 (Nietzsche, 2008 str. 34) 
42 (Frank, 2015 str. 43) 
43 (Nietzsche, 2008 str. 177) 
44 (Nietzsche, 2008 str. 39) 
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apollinský povrch, způsobí názorové tření mezi klasicistním (např. Goethe a 

Winckelmann) a romantickým (Creuzer, Hölderlin, Schlegel)  pojetím řecké kultury.  

 

„Mezi dionýským panují kvalitativní rozdíly, dionýský řek, není dionýským 

barbarem!“45  

 

I když Nietzsche tyto dionýské stavy pojímá jako určitý typ kulturní univerzálie, 

existuje mezi těmito jednotlivými kulturními projevy kvalitativní rozdíl.46 Ve většině 

kultur se dionýské stavy projevují ve formě pohlavní bezuzdnosti a orgiasmu: „Skoro 

všude tkvělo těžisko těchto slavností v přebujelé prostopášnosti pohlaví, jejíž vlny divoce 

se vzedmuly nad všechny rodinné city a jejich posvátný řád“.47 Dionýské evokuje 

„barbarství“, necivilizovanost, možná dokonce i protiklad „kultury“ vůbec. Dionýsos, 

bůh orientálního původu, nesdílí s „kulturním (apollinským) člověkem“ jeho odstup, 

míru a hodnoty. Musíme tedy zdůraznit, že Dionýsos platí za cizí kulturní prvek 

(orientálního původu). Ona barbarská povaha dionýství se proměňuje až na prahu řecké 

(doposavad apollinské) kultury. „Zpěv a gesta takových dvojmo naladěných blouznivců, 

to bylo pro homérský řecký svět cos nového a neslýchaného, zvláště pak dionýská hudba 

plodila úděs a hrůzu.“48 A i když se řecká kultura vší silou cizímu (dionýskému) prvku 

brání, protože ohrožuje kulturu apollinské míry, individualizace a krásy, nakonec jej do 

sebe pojímá.  

 

Podle Nietzscheho dochází překvapivě i přes původní odpor k uzavření (dočasného) 

míru mezi Apollem a Dionýsem. Odpor se stává nemožný také v tom okamžiku, „když 

posléze vyrážely obdobné pudy z nejhlubšího kořene bytosti řecké“.49  Teď musí řecká 

(apollinská) kultura sjednat mír s Dionýsem, tzn. pojmout do sebe cizí kulturní prvek. 

Výjimečnost řecké tragické kultury spočívá právě v tom, že dokáže plasticky přetvořit, 

doslova transponovat rámus dionýské hudby na vyšší estetickou úroveň. Zatímco původní 

dionýské barbarství, dodává Nietzsche, vedlo nazpět k „tygru a opici“, Řekové ve svých 

orgiích oslavovali spasený svět, překonání protikladu mezi člověkem a přírodou 

 
45 (Nietzsche, 2008 str. 36) 
46 „Je však více než pouhá domněnka, odkrýváme-li tu ohromnou propast, jež dělí dionýské řeky od 
dionýských barbarů“ (Nietzsche, 2008 str. 36). 
47 (Nietzsche, 2008 str. 36) 
48 (Nietzsche, 2008 str. 38) 
49 (Nietzsche, 2008 str. 37) 



 

 11 

 

(subjektu-objektu). V tragédii vybíjejí  přebytečné pudy, úděs a hnus. Teprve v okamžiku 

integrace dionýského do apollinského dosahuje rauš a sebezapomnění nejvyšších 

uměleckých kvalit. „Toto smíření znamená nejvýznamnější okamžik v dějinách řeckého 

kultu“.50  

 

Doposud jsme se záměrně vyhýbali konkrétněji komentovat všudypřítomný 

schopenhauerovský žargon. V úvodu první kapitoly reprodukuje autor Schopenhauerovo 

stanovisko, že fenomenální skutečnost jako Májin závoj  je výlučně „subjektivní“ 

projekcí individua  pocházející z  apriorních forem názoru. Svět je pouze má představa, 

zní základní krédo Schopenhauerovy filosofie. A spolu s Nietzschem řečeno; teprve za 

„fantomy“ skutečnosti (představami) se ukrývá pravé bytí o sobě v podobě vůle. 

Apollinský sen, odstup, principum individuationis, Nietzsche pak připodobňuje 

Schopenhauerově představě (Vorstellung), která není ničím jiným než „bdělým“ snem 

individua.  „Ba mohlo by se o Apollónovi říci, že v něm došla nejvyššího výrazu 

neotřesená důvěra v ono „principium individuationis“.51 Naopak ontologicky pravé bytí, 

(dionýská) prajednota člověka a přírody, odkazuje k Schopenhauerově konceptu vůle. 

Vůle u Schopenhauera stojí v protikladu „empirickému já“ a zapadá tak do Nietzscheho 

konceptu dionýského sebezapomnění a deindividualizace. V klíčový moment, v němž 

„rauš“ narušuje víru v empirické „já“, přichází „bezmezný úděs.. Když se zdá, že základní 

„věta o důvodu“ v jednom ze svých čtyř způsobů doznala poruch, takže člověk náhle 

zapochybuje o formách jevového poznání“.52 V tento okamžik se apollinská představa 

skutečnosti otevírá dionýskému základu (vůli).  

 

Na dionýský „bezmezný úděs“ reaguje Apollo. Plní funkci utěšitele, léčitele 

„životazničujícího“ dionýského poznání, resp. existenciálního otřesu důvěry v empirické 

„já“: „bez onoho prchavého pocitu pouhého zdání; snad si leckdo vzpomíná jako já, že 

v nebezpečích i hrůzách snu někdy utěšil úspěšným zvoláním: Je to sen. Budu jej snít 

dál!“.53  

 

 
50 (ibid.) 
51 (Nietzsche, 2008 str. 31) 
52 (Nietzsche, 2008 str. 31) 
53 (Nietzsche, 2008 str. 31) 
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Problematickým vztahem Nietzscheho ztotožnění, resp. „alegorické mytologizace”,54 

dionýského a apollinského s pojmy vůle a představy se v této práci nebudeme dále 

zabývat. Podobný podnik se totiž docela míjí s naším původním záměrem. My se 

pokoušíme stopovat dvojici apollinského a dionýského principu v tradici rané romantiky. 

Rekonstruujeme část rodokmenu (genealogie) obou božstev. Nietzschem zamlčený 

původ v rané romantice Jochen Schmidt komentuje tak, že Schopenhauherovy pojmy 

s dvojicí apollinského a dionýského sice „korelují“, Nietzsche ovšem pracuje s jinými 

(současnějšími) zdroji, které nejmenuje: „V dějinách působení dominující protiklad 

„dionýského – apollinského“, který N. spojuje s Schopenhauerovým protikladem 

„vůle“ a „představy“, měl však zcela odlišné zdroje, které nejmenuje.“55 

 

Apollo a Dionýsos jsou Nietzschem přejatá jména řeckých božstev. Čerpá je 

z řeckých „hlubokomyslných nauk“,56 v nichž symbolizují dva protikladné principy 

výtvarného a hudebního umění. Mimo řecký „původ“ obou principů autor čtenáře o 

dalším vývoji obou principů či o jejich historii neinformuje. Ve Zrození tragédie se 

dočítáme, že Apollo i Dionýsos vyjadřují dvě protikladné složky lidské přirozenosti. 

Apollinská přirozenost se projevuje nejvýrazněji ve vznešené formě řecké kultury jako 

míra, láska k umělecké formě, empirické skutečnosti a rozumnosti vůbec. Naopak 

Dionýsos, bůh vína a opojení, reprezentuje revoluční dynamiku orgiasmu a extáze. 

Dionýské působení narušuje zažité normy a tříští hodnoty občanského života, a dokonce 

překonává odcizení separovaného  individua, umožňuje mu splynout v jedno se 

společenstvím a přírodou. Na fyziologické úrovni připodobňuje Nietzsche oba principy 

působení snu a rauše, na ontologické rovině Schopenhauerově představě a vůli. Jak jsme 

ale předestřeli, v práci se nebudeme podrobně věnovat konceptům odkazujícím 

k Schopenhaurovým základním filosofickým konceptům. Většinu odkazů na 

Schopenhauera (podobně jako na Wagnera) Nietzsche explicitně přiznává. Naopak pro 

nás podstatnější odkazy na klíčová témata zůstávají čtenáři skryta. Nietzsche totiž 

zamlčuje romantickou tradici, z níž čerpá.57 V druhé části práce se pokusíme rozkrýt 

romantický původ apollinského a dionýského principu na základě tří interpretačních 

klíčů; objevu hloubky, ztráty metafyziky a nové mytologie.  

 
54 (Schmidt, 2012 str. 87) 
55 (Schmidt, 2012 str. 42) 
56 (Nietzsche, 2008 str. 27) 
57 (Schmidt, 2012 str. 44) 
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Apollo, zvaný také pohibios (slunečný bůh), ztělesňuje otcovského ochránce národa 

a symbol uměřené rozumnosti. Naopak Dionýsos reprezentuje noc, kultické rituály, 

„orgiastickou mystiku“58 a podhoubí (klasicistní) vznešenosti řecké kultury. Dionýský 

princip se vymyká apollinské racionalitě jako iracionální, podvědomý princip, jako 

radikální kritika kultury založené na hodnotě vědění, poznávání, pokroku, resp. 

sokratismu.59 V této dichotomické perspektivě čteme Nietzscheho dionýský a apollinský 

princip jako romantický  protiklad rozumu – intuice, vědy – mýtu, klasiky – romantiky, 

povrchu – hloubky.  

 

2.2. „Objev hloubky“ 

„Řekové na nás dosud působili jen jednou stranou své povahy“.60  

 

Je Nietzsche sám opravdu, jak bude později tvrdit, prvním, kdo objevuje dionýskou 

hloubku za apollinským povrchem řecké kultury?61 A čím se vlastně liší tento 

Nietzscheho obraz „řectví“ od jeho současníků? Dobový klasicistní obraz řeckého kultury 

vyzdvihuje harmonickou povahu, někdy až dokonalost umělecké formy a jaksi 

osvíceneckou vyspělost tehdejší řecké společnosti a kultury. Ve všeobecně 

přijímané klasicistní představě, jako kdyby promlouvala pouze homérská/apollinská 

kultura. Nietzsche ovšem upozorňuje na to, že podobná perspektiva sice charakteru řecké 

kultury odpovídá, ale zamlčuje to, co tkví v jejím základu. Klasicismus vynechává 

nepříjemné, aby nenarušil představu harmonie, veselí a uměřenosti.62 Rovněž vyčleňuje 

řeckou kulturu, která platí za universální vzor kultury vůbec, z kontextu širších (a 

straších) dějin mytologií (například Indie či Egypta). Tak se prozrazuje jednostrannost 

„klasicismu“, tedy sklon upřednostňovat harmonické (apollinské) a překrývat původní 

(dionýské). Nietzsche přece říká o dionýském základu: „pravé bytí či prajednota jest 

čímsi věčně strádajícím a rozpolceným“,63 což jistě nezapadá do apollinsky 

harmonického obrazu vysoké řecké kultury. Podle něho (na rozdíl od klasicismu) pod 

 
58 (Schmidt, 2012 str. 75) 
59 (Schmidt, 2012 str. 56) 
60 (Nietzsche, 2010 str. 147) 
61 Například (Nietzsche, 1995 str. 180) 
62 Nietzsche: „falešný obraz řeckého starověku, lemovaný tou bledě růžovou barvou veselí. Jako by nikdy 
nebývalo šestého století, kdy se narodila tragédie, kdy se slavily obřady mystérií“ (Nietzsche, 2008 str. 
101). 
63 (Nietzsche, 2008 str. 45) 
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apollinským povrchem Řekové ale zakouší „dionýský“ základ: „všechen život se svou 

krásou a umírněností spočíval na zastřeném podkladu strázně a poznání, a tento podklad 

byl opět oním dionýstvím odhalován“.64 Jaký „základ“ musel Apollo překonávat?  

 

„Abychom to pochopili, je nám, takřka kámen za kamenem, strhnouti onu umělou 

budovu apollinské kultury, a tak odkrýti základ, na němž spočívá.“65  

 

Než přistoupíme k jádru rozporu mezi „olympským povrchem“ a hrozivým 

„silénským“ základem, zastavme se krátce u zdánlivě nedůležité poznámky první 

kapitoly Zrození tragédie: „Jsou lidé, kteří se buď z nedostatečné zkušenosti nebo 

z tuposti mysli od takovýchto zjevů odvracejí jako od „davových nákaz“, výsměšně či 

lítostivě se holedbajíce svým vlastním zdravím“.66 Jako by Nietzsche narážel právě na 

dobový klasicistní předsudek o harmonii, míře a „zdravém“ apollinském řectví jako 

nadčasové předlohy civilizované kultury ve srovnání s dionýským barbarstvím ostatních 

národů. Sám však v rozporu s klasicismem  upozorňuje, že onen „dionýský základ“ se 

ani apollinské helénské kultuře nevyhýbá, naopak, dokonce tvoří její vlastní jádro. A 

právě tím, že Nietzsche zapracovává dionýství do řecké kultury, zpochybňuje 

idealizovaný klasicistní (apollinsky uměřený) řecký svět.67 Poznámku o těch, co přehlíží 

dionýský prvek v řecké kultuře, můžeme rovněž chápat jako Nieztschovo navázání na 

revolučně laděnou (proti-racionalistickou) romantickou epifanii Dionýsa, v níž bůh 

Dionýsos sehrává až mesiášskou roli vykupitele z krize současnosti. Dionýsos se 

v romantismu stává symbolem „radikální kulturní kritiky“,68 kritiky patologické 

jednostrannosti Apolla (osvícenství a klasicismu). Dokladem tohoto tvrzení může být 

také pobouřená reakce Nietzschova kolegy Wilamowitze, o níž později promluvíme. 

Odkud se tedy podle Nietzscheho bere ona dionýská hloubka řecké kultury?  

 

K domnělé řecké veselosti: „toto veselí je opakem nádherné „naivnosti“ starých 

Řeků, kterou si podle dané charakteristiky představujeme jako květ apollinské 

kultury, jenž vyrostl z ponuré propasti, jako vítězství“.69 

 
64 (Nietzsche, 2008 str. 48) 
65 (Nietzsche, 2008 str. 39) 
66 (Nietzsche, 2008 str. 32) 
67 „Zpěv a gesta takovýchto dvojmo naladěných blouznivců, to byl pro homérský řecký svět cos nového a 
neslýchaného, zvláště pak dionýská hudba plodila úděs a hrůzu.“ (Nietzsche, 2008 str. 39) 
68 (Schmidt, 2012 str. 56) 
69 (Nietzsche, 2008 str. 66) 
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Klasicistní obraz Řeků vykládá řeckou veselost jako naivitu (resp. povrchnost), 

protože přehlíží to, že „vyrostl z ponuré propasti“.70  Nietzsche naznačuje, že celý krásný 

povrch této kultury, Olymp a jeho božstva, pouze maskují to, na čem stojí; „apollinský 

svět“ se totiž u Řeků rodí z potřeby útěchy, což klasicistní učenci nepřipouští.71 Nietzsche 

tvrdí, že řecká kultura apollinské harmonie má odvrácenou stranu bolesti a absurdity, 

nepoznatelnosti, mystické zkušenosti s (dionýskou) prajednotou. Sebejistý Apollo se 

totiž otřásá v „hraniční zkušenosti“ odhalení absurdity lidské existence. A proto 

z Nietzscheho romantizující perspektivy nejsou Řekové umělci povrchní, nýbrž tragičtí. 

Tragičtí tím, že potřebují sen, aby překonali zakoušený „dionýský základ“. Jak později 

Nietzsche uvede v poznámkách z pozůstalosti: „Člověk musí dokonce chtít iluzi – právě 

to je tragické.“72 

 

Tuto „zkušenost“ s dionýským základem znázorňuje starověká lidový příběh o 

Silénovi73 a zvědavém králi Midasovi, o níž ve Zrození tragédie Nietzsche mluví. Král 

Midas prý v lesích honil Siléna, věrného průvodce boha Dionýsa, aby se jej doptal, „co 

že je pro člověka nejlepší a nejvýbornější“.74 Když král Siléna nakonec chytil, po 

neodbytném naléhání, královu otázku zodpověděl. Silén odpovídá:  

 

„Bídný jepicovitý rode, zplozený náhodou a bolem, co mne nutíš, abych ti řekl, 

co slyšet ti není na prospěch? Co je ze všeho nejlepší, je ti nadobro nedostižné: 

nejlepší nebýti zrozen, nebýti, ničím nebýti. Druhé pak nejlepší je ti – abys brzo 

umřel.“75 

 

Silén podle Nietzscheho ve své odpovědi odkrývá králi pravou podstatu lidského 

života. Jeho děsivá moudrost působí jako náhlé vytržení ze slastného apollinského snění 

a bezpodmínečně narušuje harmonii, kterou klasikové (Winckelmann či Goethe) tak 

obdivují. Podle Nietzscheho se právě v této Silénově moudrosti odhalují nejhlubší kořeny 

 
70 (Nietzsche, 2008 str. 151) 
71 „Jaká to byla ohromná potřeba, z níž vznikla tak skvoucí společnost olympský bytostí?“ (Nietzsche, 2008 
str. 40) 
72 (Nietzsche, 2007 str. 29) Podobně ve Zrození tragédie: „Řek znal a cítil tohoto světa hrůzu i děs; aby 
vůbec mohl žíti, musil před tyto příšery postaviti skvělý výplod snu“ (Nietzsche, 2008 str. 41) 
73 Silén byl věrným druhem boha Dionýsa, jeho vychovatelem a rádcem. Podle vyprávění se velmi rád 
oddával alkoholickým rozkoším. 
74 (Nietzsche, 2008 str. 41) 
75 (ibid.) 
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řecké „tragického světonázoru“: „Řek znal a cítil tohoto světa hrůzu i děs; aby vůbec 

mohl žíti, musil před tyto příšery postaviti skvělý výplod snu“.76 Předpokládá-li 

Nietzsche, že „Řek znal a cítil tohoto světa hrůzu i děs“, pak zpochybňuje klasicistní 

představu o řecké kultuře, protože předpokládá (dionýskou) hloubku pod (apollinským) 

povrchem. Proti homérskému eposu a olympským božstvům staví náboženství podsvětí 

(chtoní), titánský věk, bolest a úděs „dávnověku“. Proti olympskému snu stojí titánská 

hloubka utrpení.77 Prométheus, Oidipus, Orestés, všichni trpí. Tito hrdinové jsou 

maskami Dionýsa, protože na sobě zakouší naplno onu „rozporuplnost bytí“: „neúspěch 

hrdiny tváří v tvář osudu, který maří jeho plány a záměry a ve slávě jej nechává 

zaniknout“.78 Pravý tragický hrdina zažívá „absurditu“ existence v až camusovském slova 

smyslu. Jeho plány a předpoklady jsou rozdrceny tragickým osudem. A proto aby Řek 

mohl při vědomí této „propastnosti bytí“ vůbec žít, musí „hloubku“ překrývat olympským 

světem krásného zdání a veselí; v tom tkví podstata dionýské tragédie a tragického umění 

vůbec. Ještě jednou zdůrazněme Nietzschovu definici tragičnosti: „Člověk musí dokonce 

chtít iluzi – právě to je tragické.“79 Tragická řecká kultura vítězí nad Silénem tak, že se 

„ozdravuje“ v apollinském zdání - ovšem s nepřetržitým vědomím oné hloubky!80 Pokud 

kultura ustrne ve víře v rozum, poznání a pokrok, stane se kulturou (sokratovského) 

optimismu – jednostrannost Apolla vytlačí hloubku Dionýsa. Na to bude Nietzsche trvale 

upozorňovat, sen působí patologicky pokud se bere za jedinou skutečnost, za jedinou 

pravou „empirickou realitu“ bez vědomí (dionýské) hloubky.81  

 

Klasicismus první poloviny 19. století odmítá uznat „dionýský“ předpoklad vysoké 

formy řeckého umění. Nechápe provázanost dionýské hloubky s apollinským povrchem, 

„zhnusením“ a vznešenou krásou. Nietzsche: „K vytvoření světa olympských bohů na 

 
76 (ibid.) 
77 „Apollón, jakožto etnický bůh, od svých vyznavačů požaduje míru, a aby míra byla zachována, žádá 
sebepoznání. A tak stojí vedle estetické nutnosti požadavek „poznej sebe sama“ a „ničeho příliš“, kdežto 
zpupnost a nesmírnost byly pojímaný za vlastní nepřátelské démony oblasti neapollinské, tudíž za znaky 
předapollinského věku titánského a mimoapollinského světa barbarů.“ (Nietzsche, 2008 str. 47) 
78 (Frank, 2015 str. 29) 
79 (Nietzsche, 2007 str. 29) Podobně ve Zrození tragédie: „Řek znal a cítil tohoto světa hrůzu i děs; aby 
vůbec mohl žíti, musil před tyto příšery postaviti skvělý výplod snu“ (Nietzsche, 2008 str. 41). 
80 Nesmíme totiž zapomínat na klíčový rozdíl mezi „patologickým působením“ apollinského principu bez 
vědomí oné dionýské  hloubky a dionýským pojetím tragické kultury. 
81 „Nesmí však v představě Apollóna chyběti ani jemná mez, přes niž snovému obrazu není dovoleno 
postoupiti, nemá-li účinkovati patologicky a ne má-li nás zdání ošáliti jako hrubá skutečnost: nesmí scházet 
ono umírněné omezení, ona svoboda bez divokých pudů, ona klidná moudrost boha 
výtvarníka.“ (Nietzsche, 2008 str. 30) 
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hrozivém pozadí tvoří paralelu vznik Dekameronu v časech moru.“82 To znamená, že 

podmínkou možnosti vysokého umění je onen existenciální úděs při setkání s dionýským 

základem světa. Odkud tedy vůbec pramení ono proslulé řecké veselí? Nejlépe by se toto 

řecké veselí dalo charakterizovat jako „radostnost i při vědomí hluboké propastnosti 

bytí“.83 A v tom také spočívá ona výjimečná plastická síla řecké kultury vůbec. Tragická 

řecká kultura neustrnula v krásném zdání, naopak skrze „Apolla“ symbolizuje onen 

dionýský základ, v čemž tkví podstata právě  attické tragédie, tak, jak ji vykresluje 

Nietzsche ve Zrození tragédie - jako „metafyzický zázrak helénské vůle“.84  

 

2.3. Ztráta metafyziky a možnosti ospravedlnění života 

Na pozadí spisu Zrození tragédie se nám postupně rýsuje klíčový bod ztráty 

metafyziky. V naší práci pojímáme ztrátu metafyziky jako nemožnost ospravedlnění 

života ze zdroje vyšší mytologické/náboženské/metafyzické hodnot. Jedná se o 

charakteristickou situaci moderní „demytologizované společnosti“ okleštěné o sakrální 

životní přesah. Její zárodky odkryjeme v kritickém racionalismu osvícenství konce 18. 

století, v němž se radikálně proměňuje postoj k tradičním metafyzickým narativům 

minulosti. Člověk se v této době probouzí z „dogmatického spánku“ a odstupuje od mýtu 

k logu. Nová kritika poznání vůbec, jak ukážeme na příkladu Kanta a tzv. Kleistovy 

zkušenosti, definitivně znemožní jakoukoliv možnost metafyzického ospravedlnění 

světa. Tuto „antimetafyzickou“ tendenci evropského osvícenství dovršuje Schopenhauer 

ve své filosofii „vůle“ a „představy“, jejíž závěry silně rezonují v Nietzscheho tvorbě. 

Naše klíčová otázka zní: Kde v této situaci může člověk ještě hledat nějakou metfyzickou 

jistotu? Jaká je teodicea osvíceneckého věku?  

 

Nietzsche ve Zrození tragédie obdobně jako před ním romantici vychází 

z předpokladu, že pouze mýtus  (náboženství či metafyzika) propůjčují životu a 

společenství směřování, ospravedlňují jej z nezpochybnitelného principu.85 Na pozadí 

rodící se evropské modernity se rýsuje přicházející nihilismus a frustrace ze „smrti 

Boha“; ztráty orientace a smyslu. Nakonec i Silén tuto „moderní“ bezvýchodnost 

anticipuje, považuje přece lidský úděl za „bezúčelný“. A pokud vezmeme vážně ono 

 
82 (Nietzsche, 2010 str. 147) 
83 (Chavalka, 2019 str. 149) 
84 (Nietzsche, 2008 str. 28) 
85 (Frank, 2015 str. 16) 
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zjištění, že v základu existence nespočívá žádná vyšší hodnota, žádný smysl, žádná 

teleologie, jak je tomu u např. Schopenhauera; musíme se spolu s Nietzschem zeptat, jak 

je možné v takové situaci život vůbec ospravedlnit? Čím se může člověk 

demytologizovaného (odkouzleného) světa ještě utěšit, pokud mizí jakákoliv možnost 

metafyzické formy útěchy.  

 

Podle Schopenhauera charakterizuje člověka „metafyzická potřeba“, člověk je animal 

metaphysicum,86 zvíře s potřebou vyššího ospravedlnění života tváří v tvář vědomí 

marnosti jeho snažení a konce (smrti).  Člověk potýkající se s bolestí a nepřízní osudu 

podle Schopenhauera přirozeně touží po vykoupení (Erlösung) a jistotě právě 

v metafyzice. V minulosti toto vykoupení, jistotu a ospravedlnění poskytoval mýtus, 

později náboženství či (metafyzická) filosofie. Avšak v osvíceneckém nadšení pro rozum 

a pokrok metafyzika ztrácí své místo. Metafyzika se stává ideologií a dogmatismem 

minulosti. Jak ještě ukážeme, například pro Kanta se každý metafyzický systém minulosti 

ukazuje před jeho kritickým kritériem jako ilegitimní. Nietzsche si spolu s jeho 

romantickými předchůdci, ale uvědomuje, že doba velkolepého probuzení lidstva „z 

dogmatického spánku“ znamená ztrátu metafyzické jistoty a orientace, která k člověku 

jaksi „od přirozenosti“ patří.  Nietzsche si právě v návaznosti na romantické myšlení 

uvědomuje, že svět, v němž se metafyzické systémy jako tradiční producenti smyslu 

definitivně rozpadají, stojí před novou výzvou. Kde může člověk hledat metafyzickou 

útěchu? Může jej utěšit střízlivý pozitivismus moderní vědy?  

 

Původnější „intuitivní stádium“ harmonického spojení mýtu, umění a náboženství 

nahrazuje analytický pud k pravdě, logickému usuzování a empirickému zkoumání 

jednotlivých jsoucen. Proto podle Nietzscheho mýtus ani metafyzika nejsou možné ve 

světě , v němž se „věří, že (…) může být opraven věděním a život spravován vědou“.87 

Optimistická víra v rozum, o níž Nietzsche mluví, pouze překrývá „věčnou bolest 

jsoucna“,88 věří totiž, že pravé poznání tuto bolest vyléčí. Podle Nietzscheho se ovšem 

jedná pouze o symptomatickou léčbu, protože jakékoliv vědění konfrontované s děsivou 

moudrostí Siléna, dionýským prazákladem, nakonec vždy postrádá význam. 

 

 
86 (Schopenhauer, 1997 str. 116) 
87 (Nietzsche, 2008 str. 152) 
88 (ibid.) 
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Ideologičnost novověké vědy spočívá v tom, že se záměrně odvrací od (dionýské) 

zkušenosti hloubky a překrývá ji „pudem k pravdě“. Věda se staví proti metafyzice, 

zbavuje se jí, protože už jaksi „není potřeba“, ale to pouze proto, že zapomíná, co 

překrývá. Věda už nedokáže poskytnout nic takříkajíc „navíc“ (ospravedlnění), nedokáže 

člověka nijak utěšit, protože s potřebou konsolace ani nepočítá.  Ztráta metafyziky se 

v  kultuře vědění a poznávání (sokratovského typu) tedy projevuje absencí smyslu.  Podle 

Nietzscheho tato sokratovsko-faustovská kultura touží vyléčit poznáním bolest z toho, co 

ztratila, tedy mýtus, náboženství a metafyziku. Tento „vědecký typus“ člověka si 

zakazuje metafyziku jako dětinský projev lidské neznalosti - demystifikuje a logicky 

odůvodňuje. Místo živoucího mýtu se tato kultura stává kulturou teoretickou 

(alexandrijskou), bojuje proti „dionýskému umění a dionýské moudrosti, snaží se 

rozložiti mýtus“.89 Ztráta metafyziky se ve Zrození tragédie odvíjí od přechodu z tragické 

do alexandrijské kultury optimismu. Optimismus vědy rozkládá mýtus, a tak nahrazuje 

uměleckou útěchu řecké tragédie povrchní apollinskou důvěrou v „empirickou 

skutečnost“. A právě v tom spatřuje Nietzsche dekadenci moderní optimistické kultury 

vrcholící v osvícenství. Jeho kulturně-kritická analýza vychází z předpokladu, že 

dekadencí prostoupená současnost zůstává na povrchu  apollinské fenomenality, aniž by 

si přiznávala její dionýský základ.  

 

Jak Nietzsche dodává v předmluvě věnované Wagnerovi: výlučně umění považuje za 

„vlastní metafyzickou činnost tohoto života“.90 Umění zbývá jako poslední forma 

„zakouzlení světa a možnosti metafyzické útěchy. Pouze jako „estetický fenomén“ může 

být život ospravedlněn.91 Pouze tragédie povyšuje dionýský základ na estetickou úroveň. 

V tomto povýšení se skrývá esence tragického umění92 řecké kultury. „Tragický mýtus 

uměle zahaluje hrozivý vhled do děsivého bytí světa  „krásným zdáním“; to je 

„vehikulum dionýské  moudrosti“.93 Tragédie „nihilistický základ“ nepopírá, vykládá jej 

skrze Apolla, je alegorickou tematizací onoho základu.94 „Zde, v tomto svrchovaném 

nebezpečí vůle, blíží se zachránce (...): přichází umění. Jen umění dovede onen hnus nad 

děsem či absurdností života ztlumit v představy (…) to jest umělecké vybití hnusu“.95 

 
89 (Nietzsche, 2008 stránky 151 - 152) 
90 (Nietzsche, 2008 str. 26) 
91 (Nietzsche, 2008 str. 58) 
92 Tragédie, mýtus, náboženství a metafyzika umění spolu úzce souvisí.  
93 (Sommer, 2017 str. 14) 
94 (Nietzsche, 2008 str. 141) 
95 (Nietzsche, 2008 stránky 71 - 72) 
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Pouze umění (mýtus) dokáže zprostředkovat vybití „hnusu“ nebo úděsu z toho, co Silénos 

„člověku“ o jeho údělu prozrazuje. Nietzsche chce ve Zrození tragédie ustavit novou 

uměleckou metafyziku, která by člověku nabídla ve světě bez staré metafyziky útěchu a 

smysl skrze umělecko-metafyzickou činnost.  

 

Zásadní rozdíl mezi jednostranností strnulé apollinské kultury (sokratismem) a 

tragickým světonázorem spočívá právě v absenci či přítomnosti Dionýsa. Proto také 

jakékoliv kulturní obrození, jak v romantické nové mytologii, tak v Nietzschově projektu 

„znovuzrození“, není myslitelné bez postavy Dionýsa. V následující části práce budeme 

dále rozvíjet motiv „ztráty metafyziky“ a plynule navážeme náčrtem projektu 

„znovuzrození“ (Wiedergeburt) mýtu a „tragické kultury“. Pokusíme se detailněji 

přiblížit, proč Nietzsche považuje svoji současnost za dekadentní, a kde v historii nalézá 

zárodky této dekadence. Proč vlastně ve Zrození tragédie kritizuje osvícenecký 

optimismus rozumu a víru v pokrok. Na tomto místě můžeme pouze naznačit, že 

v  apollinské jednostrannosti, vyhrocené fixaci na empirickou realitu, kultura a umění 

přichází o prostor pro dionýskou hloubku a tragický mýtus. V kultuře optimismu získává 

nadvládu rigidní (apollinská) ideologie rozumu. A tato kultura optimismu podle 

Nietzscheho netematizuje to, na čem vyrůstá, není schopná přijmout dionýský prvek. 

Zároveň rozkládá metafyzické systémy, analyzuje, zkoumá a logicky dokládá – logos se 

v této kultuře radikálně obrací proti mýtu.  Fundamentální problém ovšem spočívá v tom, 

že není schopna poskytnout existenciální útěchu v „mezní situaci“. Přece nakonec i 

uvězněný Sokratés (pro Nietzscheho symbol racionalismu par excellence96) se 

v posledních dnech ve své cele oddává umělecké tvorbě.97 O čem to svědčí?  

 

2.4. Zploštění, optimismus a „znovuzrození“ mýtu 

Západní kultura nastupuje proces postupné dekadence podle Nietzscheho už za dob 

života Sokrata, kdy mizí z kultury tragický duch a nahrazuje jej duch vědeckého 

optimismu: „Teď však, když génius hudby uprchl z tragédie, jest, přísně vzato po tragédii: 

neb odkud ještě čerpat metafyzickou útěchu?“98 Soustřeďme se zatím na první část citátu, 

 
96 Jednostranné apollinské tendence a strnulosti.  
97 (Nietzsche, 2008 str. 125) 
98 (Nietzsche, 2008 stránky 150 - 151) 
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v níž Nietzsche mluví o konci tragédie99 jako o ztrátě možnosti metafyzické útěchy 

v uměleckém projevu, resp. vybití úděsu ze Silénovy moudrosti. Kultura optimismu 

nahrazuje „dionýský“ prvek tragédie tím, že jej překrývá. Optimista „věří, že podstatu 

věci lze proniknout, a na základě této víry spatřuje ve vědění a v poznání jakýsi 

všelék“.100 Tento všelék v podobě poznání se ale postupně proměňuje v ideologii 

apollinského potlačování dionýského principu. Umělecký mýtus se neuměleckému 

(strnulému) logu zdá být příliš nelogický, nevědecký, a proto jej nahrazuje logikou a 

pojmovou abstrakcí. Jenže věda a vědění, jak Nietzsche ukazuje, v posledku svět nemůže 

v jeho celistvosti ospravedlnit a poskytnout člověku metafyzickou útěchu. Manfred Frank 

tento postup ukazuje v souvislosti raně romantickou kritikou osvícenecké vědy; věda 

dokáže pouze rozkládat a zpochybňovat, nikoliv však syntetizovat a ospravedlnit.101 

Navíc Nietzsche dodává: „že kultura, zbudovaná na principu vědy, nutně se zhroutí, 

jakmile se stává nelogickou, tj. jakmile počne prchati před svými důsledky.“102 O tom 

však v této kapitole ještě pojednáme.  

 

Koncept nové metafyzické útěchy, s nímž Nietzsche ve Zrození tragédie přichází, 

navazuje na starší romantický koncept „nové mytologie“. Už v první polovině 19. století, 

jak ukazuje Manfred Frank, dochází k potřebě nového zakouzlení v odkouzleném světě 

vědy. V této době si romantici kladou otázku: Jak navrátit smysl (metafyzický přesah) 

životu ve světě přírodních věd, pozitivismu a racionalismu.  Raná romantika, které se 

budeme ve vztahu k Zrození tragédie podrobněji věnovat, svůj zájem neorientuje tolik na 

reakcionářské obnovení náboženských systémů, ale na progresivní návrat umění do 

kulturně-společensko-politického života. Život člověka ve světě bez boha má v rané 

romantice (například u Hölderlina) ospravedlnit právě tím, že jej „estetizuje“. Poesie má 

zastoupit roli nového evangelia jako „zprostředkovatelka nového estetického a 

filozofického pohledu na kosmos“ .103  Romantika se pokusí o obnovení ztracené jednoty 

před-moderního (či před logického) světa, kritizuje mechanizaci a utilitarizaci 

mezilidských vztahů. Jak to velkolepě formuluje  romantický projekt sjednocení 

 
99 Tragédii a mýtus pojímáme v rámci naší interpretace jako jedno: „Den Griechen war die Tragödie das 
ungetrennte Ineins von Kunstwerk, Gottestdienst und politischer Selbstdarstellung des Staates – als 
Kunstwerk überdies – Gesamtkunswerk.“ (Frank, 2015 str. 11) 
100 (Nietzsche, 2008 str. 131) 
101 (Frank, 2015 str. 10) 
102 (Nietzsche, 2008 str. 158) 
103 (Lange, 1983 str. 128) 
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Hölderlin ve svém románu Hyperion: „lidstvo se sjednotí s přírodou v Jediném 

všeobjímajícím božství“.104  

 

Takto Nietzsche navazuje na ranou romantiku, intenzivně prožívá její frustraci ze 

ztráty,  a podobně jako ona hledá nový způsob uspokojení „metafyzické potřeby“. Totiž, 

jakmile se prosadí „dekadentní“ kultura vědění (sokratismus), zákonitě mizí místo pro 

náboženství. Sakrální sféra se smrskává na mrtvý historický relikt, prázdnou formu bez 

obsahu, bez života. Věda vytváří strnulé (rozumové) pojmy a abstrakce, a dusí tak 

původnější intuitivní metaforicko-umělecký projev lidského intelektu.105 Kultura 

apollinské strnulosti a „vědecky vystřízlivšího myslitele“106 se fixuje na abstraktní 

(pojmovou) skutečnost založenou na vratkém předpokladu empirické skutečnosti jako 

jediné (pravé) reality. Vědecká střízlivost demystifikuje mýtus a metafyziku a nabízí jako 

náhradu poznávání a logiku, aniž by si uvědomovala její vlastní podmíněnost. Nietzsche 

tedy svým programem navazuje na raně-romantický proti-osvícenský étos; pozitivismus 

a odkouzlení světa vykořeňuje člověka z původní mytické (sakrální) sféry.  

 

„Toť způsob, jak odumírá náboženství: mytické jeho podmínky uvádějí se pod 

přísným dohledem rozumu a pravověrného dogmatismu  v soustavu, která obsahuje 

dovršený souhrn historických událostí: (…); skomírá tedy cit pro mýtus, a náboženství 

se raději domáhá dějinného podkladu.“107 

 

Najednou proti dionýské hloubce pesimismu tragické kultury vystupuje jednostranná 

tendence: optimismus poznání a dialektika koncentrované v postavě Sokratově: „Toť 

nový protiklad: dionýství a sókratovství: a tímto protikladem řecká tragédie zahynula.“108  

Sokrates reprezentuje kulturu vědění, apollinskou jednostrannost, která stojí proti 

původnější mýtotvorné „intuici“; „Sokrates pravzor teoretického optimisty“ odmítá 

přijmout dionýské jádro pravého bytí. Původní metafyzicko-umělecký lék ve spojení s 

dionýskou hloubkou  nahrazuje touha život (a svět) zkoumat, poznat jej, a tím 

ospravedlnit.  Sokrates tak reprezentuje „typus“ teoretického člověka109 a západní 

 
104 (Hölderlin, 1988 str. 162) Ze společenství (Gemeinschaft) se totiž stává postupně egoistická společnost 
(Gesellschaft): atomizovaná společnost separovaných individuí.  
105 (Nietzsche, 2007 stránky 22 - 23) 
106 (Nietzsche, 2007 str. 23) 
107 (Nietzsche, 2008 str. 95) 
108 (Nietzsche, 2008 str. 107) 
109 (Nietzsche, 2008 str. 128) 
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faustovskou honbu za poznáním vůbec. Zde musíme ještě zdůraznit, že Nietzsche nemyslí 

Sokrata přímo jako historickou110 osobu, ale spíše jako „typus“ teoretického člověka, 

který reprezentuje dekadentní „kulturní tendenci“. (Schmidt, 58). Pod tlakem 

rozumového poznání, střízlivého logického usuzování, podle něj dochází ke kastraci 

původního (tragického)111 uměleckého ducha – schopného tvořit a intuitivně přetvářet 

skutečnost. Tragický (dionýský) typus člověka se vykupuje skrze umění, typus 

teoretického člověka skrze abstrakci, poznání a vědu. Zdůrazňujeme, že za 

„sokratovstvím“ se ukrývá apollinská strnulost: „V logickém schematismu žije, 

zakuklena, tendence apollinská“.112  

 

Romantickou a spolu s ní i Nietzschovu kritiku osvícensko-sokratovské kultury 

považujeme za dionýskou. Jejich kritika se formuje jako opak apollinského odstupu a 

střízlivosti, jako alternativa osvíceneckého rozumu a novověké subjektivity vůbec. 

Jednostrannost vědeckého poznávání, tzv. optimismus dialektiky113, nahrazuje tragičnost 

„nepoznatelnsoti“. Naopak pouze „tragické umění“114 obsahuje „dionýskou složku“; 

sebezapomnění, rauš, a tedy překonání jednostrannosti vědeckého poznávání „empirické 

reality“. Dionýský princip reprezentuje výzvu navázat kontakt s „prajednotou“, jejímž 

obsahem nejsou pojmy, ani myšlenkové konstrukce, ani žádná logika: „ono mechanické 

zachycování skutečnosti do pojmů, soudů a závěrů“.115  Podle Nietzscheho Sokrates 

postrádá schopnost tematizovat dionýskou „propastnost bytí“, tvrdošíjně se vyhýbá 

„dionýskému stavu“; „u něj nikdy nesvětélkovalo luzné šílenství uměleckého 

entuziasmu“.116  

 

 V Sokratově dialektické metodě Nietzsche rozkrývá představu, že život a jeho 

rozpory překoná poznání, přitom se ale trvale spoléhá na vratké „principium 

individuationis“. Optimistický „realismus“ vnímá svět takový, jaký je, vystačí si se 

 
110 Nietzschovo negativní vyobrazení Sokrata nemá historický záměr, celá jeho kritika se zaměřuje na 
dějinnou dekadenci. Za kritikou historický figur se skrývá záměre kulturní kritiky své současnosti. 
(Schmidt, 2012 str. 55)  
111 „Hlubokého“ jako tragického.  
112 (Nietzsche, 2008 str. 122) 
113„Optimistická dialektika zahání důtkami svých sylogismů hudbu: tj. láme podstatu tragédie , kterou lze 
chápati jen a jen jako projev a zobrazení dionýských stavů, jako viditelnou symbolizaci hudby, jako snový 
svět dionýského opojení.“ (Nietzsche, 2008 str. 124)   
114 „Také dionýské umění chce nás přesvědčiti, že život je na věky slastný: jen že nemáme této slasti hledati 
v jevech, nýbrž za nimi.“ (ZT, 143) 
115 (Nietzsche, 2008 str. 31) 
116 (Nietzsche, 2008 str. 119) 
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skutečností. Heslo dobových realistů zní: „Spokoj se s daným světem.“117 Jenže 

„emprická realita“, jak jsme ukázali, a povrchní skutečnost pozitivisty jako záruka života, 

se v „mezních situacích“ zákonitě rozpadá. Člověk se v ten okamžik „zaboří do věčného 

tajemství“,118 do dionýského mystéria pravého bytí. Tuto zkušenost „mezní situace“ do 

sebe logika a vědecký pud k pravdě nedokáží pojmout. Sama věda totiž nakonec, jak ještě 

ukážeme, ve své poctivosti naráží na hranice poznatelnosti – je konfrontována se svými 

neologickými důsledky.119 Nietzsche dodává: „Věda však, štvaná mocným svým bludem, 

uhání nezadržitelně až na své hranice, až tam, kde se její optimismus, utajený v každém 

logickém postupu, rozbíjí.“120 Poznání nutně naráží na své hranice: „Absolutní poznání 

vede k pesimismu: lékem proti němu je umění.“121 Poznání tudíž život není s to 

ospravedlnit, vždyť nakonec i pro Sokrata ve vězení je „metafyzickou útěchou“ umělecká 

činnost.122  

 

Pouze v mýtu/tragédii nacházel Řek metafyzickou útěchu, v níž se život 

ospravedlňuje jako „estetický fenomén“. Kultura „rozumu“ se musí vrátit k umění a mýtu 

:123  „neboť život a svět jsou na věky věkův ospravedlněny jen jakožto jevy estetické“.124  

Umění plní funkci vybití (Entladung) „zhnusení“ z propadu do pravé podstaty světa.125 

Estetické ospravedlnění se ovšem liší od „apollinské strnulosti“ moderní vědy a 

sokratismu, neboť si je trvale vědomo dionýské hloubky. A z této hloubky teprve 

intuitivně tvoří mýtus, aby se uchránil před rezignací a nihilismem. Dionýsos chrání před 

„patologickým“ působením snu“ a Apollón před dionýskou bezuzdností a bolestí 

„prajednoty“. Avšak navzdory vyváženosti „attické tragédie“ se „teoretický typus“ 

člověka nakonec plně v západní kultuře prosazuje. Kultura vědění nahrazuje „tragickou 

kulturu“ - mýtus nahrazuje logos, přitom bez mýtu se kultura připravuje o „plastickou“ 

tvůrčí sílu126 Celé dějiny spolu s Nietzschovou současností představují „vrchol“ 

kulturního úpadku západní civilizace právě proto, že mýtus a s ním Dionýsa vypuzuje 

 
117 (Safranski, 2020 str. 425) 
118 (Nietzsche, 2008 str. 133) 
119 „Přitom tuší, že kultura, zbudovaná na principu vědy, nutně se zhroutí, jakmile se stává nelogickou, tj. 
jakmile počne prchati před svými důsledky.“ (Nietzsche, 2008 str. 158) 
120 (Nietzsche, 2008 str. 132) 
121 (Nietzsche, 2007 str. 34) 
122 (Nietzsche, 2008 str. 125) 
123 (Lange, 1983 str. 120) 
124 (Nietzsche, 2008 str. 58) 
125 „Tragický prožitek také jako „purgativum“: „vedla k očišťování i k vybíjení vášní“ (Nietzsche, 2008 str. 
178). 
126 (Lange, 1983 str. 121) 
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apollinská ideologii logu.127  „Vždyť mýtus, nutný ten předpoklad každého náboženství, 

je všude již ochromen, i na tomto území pronikl vítězně onen duch optimismu, v němž 

jsme pro dnešní společnost poznali zárodek zániku.“128 

 

Nietzsche ve Zrození tragédie předestírá návrat Dionýsa a s ním tragického mýtu: „A 

zda se z mystických hloubek tohoto dionýského živlu nevznese zas jednou nové 

umění?“129 Jediné, co zbývá, je „doufati v obrození tragédi“,130 resp. mýtu. Tragická 

kultura ospravedlňuje život jako „estetický fenomén“ ve své mytologii, nikoliv 

jednostranným „poznáním“, které odkazuje k prchlivé „skutečnosti“.  

 

Nejen, že s ranou romantikou Nietzsche sdílí kritický postoj vůči „alexandrijské 

kultuře“,131 jejíž ideálem je „teoretický člověk“,132 ale také naděje na „znovuzrození 

mýtu“ a obnovení chybějící sakrálně-metafyzické sféry života potlačené „nedionýským“ 

charakterem kultury optimismu. Ve Zrození tragédie podporuje obrození „mýtotvorné 

mohutnosti“133 a „znovuzrození německého mýtu“.134  Obdobně vnímají romantikové 

neschopnost vědy vrátit životu smysl a s citlivostí jim vlastní navrhují řešení. Symbolem 

vykoupení se, jak uvidíme, se stává tzv. nové mytologie; konkrétně dionýská poesie nebo 

v Nietzschově případě hudba.  

 

U mladého Nietzscheho doznívá „romantický mesianismus“, projevuje se jako touha 

spoluiniciovat založení nového mýtu a vrátit světu jeho kouzlo. Nietzsche v této fázi 

myšlení bere za své podnítit uměleckou revoluci.135 Symbolem této naděje na revoluční 

proměnu kultury se stává právě bůh „Dionýsos“ jako „přicházející bůh“ (Hölderin), ten 

který jako jediný přežívá osvíceneckou kritiku metafyziky a prohloubí apollinskou 

strnulost v nový tragický mýtus.  Naše „genealogie“ dionýského a apollinského principu 

právě proto směřuje do období německé romantiky. Na jejím vývoji chceme ukázat, 

odkud Nietzsche přebírá koncept nové mytologie jako dionýské revoluce. V této 

historické etapě se Dionýsos stává symbolem obrody unavené kultury „filistrů“, 

 
127 (Schmidt, 2012 str. 52) 
128 (Nietzsche, 2008 str. 155) 
129 (Nietzsche, 2008 str. 146) 
130 (ibid.) 
131 (Nietzsche, 2008 str. 153) 
132 (ibid.) 
133 (Nietzsche, 2008 str. 149) 
134 (Nietzsche, 2008 str. 197) 
135 (Lange, 1983 str. 127) 
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alternativou strnulého „měšťáctví“, protikladem „osvícenecké racionality“. Dionýsos 

symbolizuje před-logický způsob myšlení „všeobjímající“ jednoty člověka a přírody.136  

3. Raná romantika  

Mýtus končí tam, kde se prosazuje(analytický) rozum. 

 

Těsně na přelomu 18. – 19. století se evropská společnost nachází v divoké fázi po-

revolučních zlomů – radikálního konce starých pořádků, definitivního rozpadu ancien 

régime. Osvícenství dosahuje svého vrcholu, moderní myšlenky rovnosti, demokracie, 

sekularizace se konečně realizují v praxi.137 Dogmatismus náboženství se rozpadá pod 

kritickou silou osvíceneckého rozumu. Kantův „kritický podnik“ narýsuje jasné hranice 

„ideje-plodícímu“ rozumu. Podle něho se žádná dogmatická metafyzika minulosti 

nemůže stát obecně platnou, protože nesplňuje nároky „vědeckosti“. Dosavadní 

metafyzika se stává podle Kanta jakýmsi „výplodem“ rozumu zabývajícího se sebou 

samým, aniž by bral ohled na zkušenost. 

 

Proč jsou vůbec závěry Kantovy Kritiky čistého rozumu tragického charakteru 

pojednáme v následující kapitole. Zatím snad můžeme pouze naznačit, že 

charakteristicky romantická interpretace spatřuje v Kantovi „ničitele“ starých pořádků; 

tím, že poukazuje na bytostnou „podmíněnost lidského poznání“. Po „kopernikánském 

obratu“ se celá historie metafyziky ukazuje jako „dogmatismus“ a scholastické 

teoretizování bez objektivní platnosti. Podle Kanta žádná dosavadní metafyzika nebyla 

vědou. Oblast „an sich“ Kant přece člověku odpírá, a tím posiluje podle romantiků 

subjekt-objektové odcizení a ztrátu možnosti vyššího (metafyzického) smyslu. Krize, o 

níž mluvíme, tedy vrcholí pokusem o znovunavázání kontaktu se ztraceným světem 

mimo subjektivní zkušenost. Odpovědí se romantikům stane pokus o vytvoření nového 

mýtu. Zdá se totiž, že pouze „mýtus nabízí řešení krize moderního odcizení, nebo 

radikálněji, řešení krize subjekt-objektové dichotomie“.138 Otázkou tedy zůstává; Jak je 

možné myslet překonání „ztráty transcendence“? A jakou roli v ní sehrává bůh Dionýsos 

a později Apollo? 

 
136 (Hölderlin, 1988 str. 162) 
137 Od samého počátku je v Nietzscheho díle slovní spojení „moderní ideje“ nabito pejorativním nádechem. 
Už v rané fázi byl ovlivněn antimoderním proudem basilejského konzervativního kroužku (včetně J. 
Buckhardta). (Schmidt, 2012 str. 7) 
138 (Cook, 2019 str. 113) 
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Pro přehlednost shrňme hlavní charakteristiky krize na přelomu 18. a 19. století: 

přísná vědecká metoda a empirické zkoumání jednotlivých jsoucen způsobují tzv. 

odkouzlení (Entzauberung) světa. Frank dodává: „osvíceneckou formu racionality 

můžeme popsat jako abstraktně analytickou: Všechno je rozpitváno, rozpuštěno, 

demontováno“139 až do posledního „šroubku“. Osvícenství definitivně nahrazuje mytický 

způsob myšlení „vírou v rozumové postupy a jejich postupnou perfekcionalizaci, jež 

posléze vyústí v dosažení dokonalého poznání“.140 Analytická síla rozumu působí proti 

původnějšímu (intuitivnějšímu) „mytickému holismu“. V před-osvícenské epoše nabízí 

mýtus plnohodnotné ospravedlnění141 života jako inter-subjektivně sdílený příběh.142 

Obecně sakrální sféra mýtu propůjčuje profánní oblasti života smysl (resp. 

ospravedlnění). Naopak moderní (osvícenecký) člověk vědy zůstává odkázán na 

fenomenální sféru jsoucen, aniž by měl přístup do neproměnlivého světa „noumena“. 

Tato fenomenální jsoucna nedokáží modernímu individuu poskytnout dostatečné 

uspokojení vnitřní „potřeby smyslu“ (metafyzické potřeby) jako intersubjektivně sdílený 

„mýtus“ minulosti.143  V odkouzlené současnosti metafyzická potřeba podle romantiků 

nemizí: „Jako kdyby osvícenecké „zrušení náboženství“ člověka přesvědčovalo, že se jej 

metafyzická potřeba již netýká.“144 Opak je ovšem pravdou a raná romantika si otázku 

náboženství a smyslu jako první klade.145  

 

Do krize ospravedlnění života, ztráty mýtu a náboženství vstupuje Dionýsos jako 

symbol naděje, Advents-Gott,146 na vykoupení. A i když se Nietzsche ve své prvotině 

nikde nezmiňuje, je i jeho „Dionýsos“ přímým pokračovatelem raně romantického pojetí; 

jako bůh naděje, revoluce, kulturního obrození  a vykupitele (pro mnohé identického 

s Kristem). V našem „geneaologickém“ zkoumání se v následující části práce pokusíme 

 
139 (Frank, 2015 str. 10) 
140 (Horyna, 2005 str. 108) 
141 (Frank, 2015 str. 16) 
142 „In mythsichen Erzählungen wird ein in natur oder Menschentum Existierendes bezogen auf eine Sphäre 
des Heiligen und durch diesen Zusammenhang begründet.“ (Frank, 2015 str. 16)  
143 Mýtus, náboženství a metafyziku libovolně (spolu s romantickým výkladem) zaměňujeme. Raná 
romantika „neměla přísná kritéria pro rozlišení pojmu mýtu, mytologie a náboženství. Všechny jí splývají, 
mohou se nahrazovat“ (Horyna, 2005 str. 8) 
144 (Chavalka, 2019 str. 172) 
145 V souvislosti s nedostatečností přísné empirické vědy v konfrontaci s „mezní situací“ na okraj 
připomeňme, že i Sokrates – pro Nietzscheho prototyp racionalisty par excellence – se před smrtí utěšoval 
skromnou „uměleckou tvorbou“. 
146 (Frank, 2015 str. 13) 
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vydat po stopách „romantického Dionýsa“. Pro básníky bude „zvěstovatelem“ nové 

„radosti“ (Begeisterung), pro badatele v oblasti starověké mytologie mystickou oslavou 

života a smrti a „náboženského obrození“. A v neposlední řadě, pro filosofy se stane 

nositelem svěží „umělecké tvůrčí síly“.147 Nabízí se ovšem otázka: Proč se právě bůh 

Dionýsos stává hybatelem kulturního obrození a naděje jedné generace básníků, filozofů 

a literátů? Tuto otázku zodpovíme nejlépe, když postupně prozkoumáme jednotlivá pojetí 

Dionýsa v rané romantice. Již teď můžeme prozradit, že můžeme očekávat obdobnou, ne-

li identickou, roli, jež Dionýsovi (a implicitně Apollovi) Nietzsche připisuje ve Zrození 

tragédie.  

 

Klíčový stále zůstává kulturně-politický rozměr Dionýsa, reprezentuje „autentickou“ 

kulturu proti „měšťáckému zploštění“ a vědeckému redukcionismu. „Dionýsova raně 

romantická epifanie byla již několikátou vzpourou nespoutanosti, volnosti, 

individuálnosti proti kulturní tradici založené na stanovování hranic, přípustnosti a 

apollinské konformní civilizovanosti.“148 Podobně si i Nietzschovo Zrození tragédie 

klade až „mesiášsky“ za cíl probudit k životu (Wiedergeburt) mýtus inspirovaný řeckou 

tragédií. Jak sám dodává,  kultura, která nemá mýtus, je prázdná, ztrácí totiž schopnost 

ospravedlňovat život.149 A právě v rané romantice má jedině (nový) mýtus schopnost 

život ospravedlňovat a utěšovat jednotlivce, tím, že mu poskytuje možnost aktivně se 

podílet na kultickém „obřadu“ 150, tzn. být integrální součástí jednoho společenství. 

Teprve v dionýském zapomenutí, odevzdání individuality, může dojít k opravdovému 

mystickému sjednocení. V tomto ohledu je důležité mít stále na paměti, že raná romantika 

„neměla přísná kritéria pro rozlišení pojmu mýtu, mytologie a náboženství. Všechny jí 

splývají, mohou se nahrazovat“.151 V aktivní participaci na mýtu/kultu se sama existence 

jako taková zakládá, podobá se spojení náboženského obřadu, estetického prožitku, a 

dokonce kultickému orgiasmu (sebezapomnění v opojení).152 Příkladem může být třeba 

umělecko-kultický rozměr řecké tragédie, který se raným romantikům stane jaksi nad-

časovým vzorem vyjádření autentické pospolitosti: „Řekům byla tragédie nerozlišenou 

 
147 (Bauemer, 2006 str. 269) 
148 (Horyna, 2005 str. 127) 
149 Například Heyne: „Heyne concluded that mythology is a universal feature of human culture: if a culture 
does not now have a mythology, then it has simply lost it.“ (Cook, 2019 str. 119) 
150 Například ve Zrození Tragédie je spojeno právě „dionýské“ vytržení s deindividualizací. 
151 (Horyna, 2005 str. 80) 
152 (Frank, 2015 str. 16) 
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jednotou uměleckého díla, bohoslužby a politické sebeprezentace státu“.153 Svět vědy a 

poznání lidský život jednoznačně oklešťuje, argumentují romantici, protože jej připravuje 

o sakrální rozměr života, tedy o možnost „čerpat smysl“ ze sféry „inter-subjektivně“ 

sdíleného mýtu. V dalším oddíle práce budeme postupovat stále podle nastolených tří 

interpretačních klíčů (ztráty metafyziky, nové mytologie a objevu hloubky), které nám 

pomohou postupně odkrýt Nietzschem zamlčený původ apollinského a dionýského 

principu v myšlení romantiky.  

 

3.1. Odkouzlení světa a ztráta metafyziky  

 „Objasnění teologických předpokladů v našem myšlení vedlo ke zničení 

nadsmyslového světa“,154 říká Manfred Frank, když mluví o krizi „ztráty metafyziky“ na 

přelomu 18. a 19. století. Z této krize „metafyziky“ se rodí německá romantika. Prožívá 

totiž ztrátu sakrálního přesahu života a metafyziky jako zdroje „vyššího smyslu“, z něhož 

život čerpá ospravedlnění. Nadsmyslová pravda člověku umožňuje orientaci, o níž ale 

pod tlakem osvícenského empirismu a racionalismu přichází.  

 

Romantika už půl století před Nietzschem pracuje s konceptem „vymírání bohů“, 

neboli ztráty přítomnosti božského. Vnímá postupné „od-božšťování“ (entgöttern), což 

Jacobi nazve „odkouzlením“ (Entzauberung) světa, které později proslaví Max Weber.155 

Jádro odkouzlení tkví v „intelektualizaci“ světa. Roli „magie“ nahradila „víra“ v možnost 

procesy „střízlivě“ vypočítat a ovládnout. Takový postup ponechává „mýtus“ minulosti 

jako dětinskou formu výkladu světa, pověrčivost a neschopnost systematicky proniknout 

k jádru věci skrze logické usuzování. „Racionalisté bojovali proti mytickým silám 

duchovního života tím, že se pokoušeli odkrýt původ mytologie v pověrčivosti a 

nevědomosti, ve výmyslech kněží nebo v opravdové historii.“ (Angsüsser, 1961 str. 119)  

Obecně se tedy v  „krizi legitimace“ a ztráty metafyziky (v době rozumu a vědy) podle 

Manfreda Franka jedná o jakýsi nesmiřitelný střet mezi prelogickým, jednotným, 

celistvým, a  logickým, nejednotným, roztříštěným. Věda analyzuje (rozkládá), vytváří 

pojmy, je obezřetná – nepřekračuje oblast fenomenálních jednotlivých jsoucen a 

nesměřuje k totalitě a rezignuje na základní ontologické otázky smyslu. Věda uzavírá 

 
153 (Frank, 2015 str. 11) 
154 (Frank, 2015 str. 20) 
155 „Dnes je už téměř zapomenuto, s jakým bolestivým údivem prožívali duchovní lidé Evropy 
„odkouzlení“ (Entzauberung je ostatně Jacobiho výraz) přírody, které je důsledkem novověké vědy.“ 
(Sobotka, 2001 str. 282) 
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člověka do vyprázdněné fenomenality bez jednotícího (metafyzického) smyslu celku, tak 

zní romantická kritika osvícenského racionalismu.  

 

V této souvislosti nesmíme opomenout ještě jeden důležitý fakt. Procesu odkouzlení 

světa si ještě před Weberem všímají jiní; básníci, spisovatelé a filosofové, kteří pociťují 

ztrátu a „zploštění“ současného světa. Absence božského, ona nietzscheovská smrt Boha, 

vlastně proniká celým romantickým básnictvím: „Od této doby tuto bohovraždu opěvuje 

romantické a poromantické básnění jako danou událost“.156 Romantici interpretují takový 

svět jako chudší, bez bohů, bez mýtu, bez autentické sounáležitosti. Jeden z prvních 

dokladů této „ztráty božského“ v německojazyčné poesii nacházíme v  Schillerově básni 

Bohové řecka.157 Podle Schillera žijeme ve světě „od-božštěné přírody“ bez hlubších 

souvislostí a „přesahu“. Řecký polyteismus a jejich božský panteon v básni vykresluje 

s nostalgickým podtónem. Tento svět a příroda se totiž ztrácí ve světě vědy, jak Schiller 

dodává, světa a příroda už jen „otrocky slouží zákonu tíhy“. Na tento schillerovský 

básnický patos později naváže Hölderlin. To, co ve své básni popisuje Schiller, odkazuje 

k fenoménu ztráty sakrálního přesahu života, úzkosti člověka opuštěného vším božským, 

bez metafyzického ukotvení. Svět bohové opustili, konstatuje Hölderlin v návaznosti na 

Schillera, a proto v sobě musí člověk opět probudit „smysl pro „nové“, pro nové světy a 

nové bohy“.158 „Smyslem pro „nové“ Hölderlin implicitně odkazuje k nové mytologii 

jako možnosti překonání krize „ztracené transcendence“ skrze poetizaci světa. Jako u 

všech romantiků, tak i Hölderlina zabírá prázdné místo po náboženství právě umění jako 

nová forma transcendence. Stejně jako později pro Nietzscheho umění se stává novým 

náboženstvím a metafyzickou útěchou v dějinné epoše, v níž je člověk bohy „opuštěn“. 

V básni Chleba a víno Hölderlin píše:  

 

„Ale příteli! Přišli jsme pozdě. Bozi sice 

Žijí, však jejich sbor odešel v jiný svět.  

Bez konce tvoří tam ve výši a jen zřídka si všimnou,  

Zda člověk je živ, natolik šetrní jsou.“159 

 
156 (Frank, 2015 str. 19) 
157 „Unbewußt der Freuden, die sie schenket,/Nie entzückt von ihrer Herrlichkeit,/Nie gewahr des Geistes, 
der sie lenket,/Selger nie durch meine Seligkeit,/Fühllos selbst für ihres Künstlers Ehre,/Gleich dem toten 
Schlag der Pendeluhr,/Dient sie knechtisch dem Gesetz der Schwere,/Die entgötterte Natur.“ (Schiller, 
1962) 
158 (Horyna, 2005 str. 125) 
159 (Hölderlin, 1977 str. 74) 
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Podobný motiv ztráty a odkouzlení světa se objevuje také u Novalise,  a to v jeho eseji 

„Christenheit oder Europa“. Novalis rovněž anticipuje motiv odkouzlení. Evropa se 

potýká s tzv. „vysychání smyslu pro božské“.160 Pořád zůstává dlužno dodat, jak vlastně 

došlo k „proměně“ světonázoru, racionalizaci a odkouzlení? Jak se z života člověka 

ztratila metafyzika?  

 

3.1.1. Kantův „kopernikánský obrat“ a „Kleistova zkušenost“  

Pro hlubší pochopení krize legitimace si musíme přiblížit specifickou (romantickou) 

interpretační linii Kantova kritického počínání. Předpokládejme, že člověk k životu 

potřebuje nějakou nad-smyslovou garanci,161 potřebuje „metafyziku“, aby mohl žít, musí 

znát ono „k čemu“. Jak už ovšem víme, sokratovská tendence ve filosofii, o níž mluví 

Nietzsche ve Zrození tragédie; jako touha po poznání, sama naráží na vlastní hranice 

v momentu, kdy se poznání dotýká „nepoznatelnosti“. Racionalistický „pud k pravdě“ 

završuje poznání „tragické“, nikoli „optimismus“ racionalismu. Tuto nemožnost poznání 

nepoznatelného odkrývá právě Kantova Kritika: Jak dodává Nietzsche; Kant a 

Schopenhauer vyjadřují v pojmech „dionýskou moudrost“.162 Jejich filozofie narušuje 

povrchnost sokratovského optimismu i osvíceneckou víru v poznání a pokrok a 

připravuje cestu k „prohloubení“ kultury; „k nesrovnale hlubšímu a vážnějšímu zkoumání 

otázek etnických a uměleckých“.163 Co se tedy skrývá na pozadí Nietzschova odkazu ke 

Kantově tragické filosofii?  

 

V podtitulu Kantových Prolegomen stojí „ke každé příští metafyzice, jež se bude 

moci stát vědou.164 Kantovo kritické stanovisko, slavný kopernikánský obrat, v zásadě 

ukáže jedno; žádná dosavadní „metafyzika“ neobstojí před „kritickým“, 

transcendentálním kritériem, neboť nezkoumá (a nezná) „podmínky možnosti“ 

zkušenosti vůbec. Dosavadní metafyzika operuje s idejemi a důkazy nadsmyslového 

charakteru. Blouznění „rozumu“, který se zabývá sám sebou a vesele plodí ideje, aniž by 

se přidržoval zkušenosti (v transcendentálním smyslu). Zdá se tedy, že každá dosavadní 

metafyzická pravda postrádá svůj universální nárok tváří v tvář „Kritice“, které ji Kant 

 
160 (Novalis, 1799) 
161 (Frank, 2015 str. 23) 
162 (Nietzsche, 2008 str. 170) 
163 (ibid.) 
164 (Kant, 1972 str. 5) 
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podrobuje. „Kopernikánský obrat“ znamená probuzení z „dogmatického spánku“ pro 

celou dosavadní metafyziku. Kantův transcendentální idealismus v našem kontextu je 

jakousi avantgardou tragického poznání, protože rozkrývá ilegitimitu jakékoliv ideje 

mimo zkušenost, poznání věci „o sobě“, tradičního zdroje vyššího smyslu a 

ospravedlnění života vůbec. Vědění, jak trefně dodává Nietzsche, se  obrací samo proti 

sobě, okrádá se o naděje a iluze ovládnout život, objevuje nepoznatelné jádro bytí. Ve 

Zrození tragédie přímo na Kantův „největší přínos“ naráží: „velcí, k všeobecnu směřující 

duchové dovedli s neuvěřitelným rozmyslem užíti právě vědecké výzbroje k tomu, aby 

dovodili hranice a podmíněnost poznání vůbec, a tím naprosto popřeli nárok vědy na 

univerzální platnost a univerzální účely“.165  

 

Tragičnost poznání obsaženou v závěrech Kantovy Kritiky intenzivně prožívá jako 

ztrátu právě raná romantika na přelomu 18. a 19. století. Fenomén odkouzlení světa a 

přírody, „smrt Boha“ jako metafyzické pravdy a garanta orientace vystihuje trefně 

Leopold von Kleist v jednom ze svých dopisů W. von Zenge z března 1801. Kleist totiž 

správně postihuje revolučnost (zdrcujících) závěrů Kantovy Kritiky čistého rozumu, a 

vyvozuje z ní závěry, kterým by se zřejmě sám Kant postavil na odpor, avšak právě tyto 

Kleistovy myšlenky můžeme považovat za symptomatický počátek toho, čemu v naší 

práci říkáme „ztráta metafyziky. 

 

„Vlastně nemůžeme rozhodnout, jestli to, co nazýváme pravdou, skutečně pravdou 

je, nebo jestli se nám to tak pouze zdá. Pokud je to to první, potom je pravda, kterou zde 

získáváme, po smrti ničím – a všechno snažení, získat majetek, který si s sebou 

vezmeme až do hrobu, marné.“166 

 

Podle Kleista zůstává člověk odkázán na proměnlivá jsoucna fenomenálního světa, 

aniž by měl k dispozici pevný orientační bod, jistou „metafyzickou“ (nadsmyslovou) 

pravdu. Jeho krajně subjektivistická interpretace Kantova stanoviska, že poznání se neřídí 

věcmi, ale věci poznáním167 jej dovádí do stavu radikálního relativismu poznání a 

vyprázdnění nejvyšší hodnoty pravdivosti. Na pozadí této reakce se již docela jasně 

 
165 (Nietzsche, 2008 str. 156) 
166 (Kleist, 1801) 
167 (Kant, 1972) 
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ohlašuje moderní nihilismus a relativismus, který Nietzsche již naplno prožívá:168 

„Lidstvo je tudíž uvězněno ve světě subjektivních fenoménů podmíněných apriorními 

kategoriemi rozvažování, a proto oddělené nepřekonatelnou propastní od nepoznatelného 

absolutna“.169 

 

3.2. Projekt nové mytologie v Nejstarším programu německého idealismu  

Nakonec k definitivnímu rozpadu západní metafyziky nepřispívá pouze střízlivý 

empirismus, osvícenecká věda (např. francouzští encyklopedisté), newtonovská fyzika, 

obecný pokrok přírodních věd, ale také Kantova Kritika. Kantův transcendentální 

idealismus totiž jaksi subtilně „odkouzluje“ podstatu lidského poznání tím, že odhaluje 

jeho interní (subjektivní) podmíněnost. Nakonec je poznání jenom lidské (příliš lidské), 

svět antropomorfní produkt (subjektivního představování) a nadsmyslová pravda pouze 

relativním (zkušeností nepodloženým) výmyslem. Podobný – krajně subjektivistický - 

závěr připomínající Kleistovu reakci ve zmíněném dopise W. Zenge rozhodně neprožívají 

všichni čtenáři Kantovy Kritiky čistého rozumu, avšak pro ilustraci charakteru a 

revolučnosti dobové filosofie a novověké vědy nám jeho vyhrocený tón a frustrace ze 

ztráty pomůže postihnout jádro dobové krize. Sobotka k záležitosti ztráty připomíná: 

„Dnes je už téměř zapomenuto, s jakým bolestivým údivem prožívali duchovní lidé 

Evropy „odkouzlení“ (Entzauberung je ostatně Jacobiho výraz) přírody, které je 

důsledkem novověké vědy.“170 Modernímu subjektu zbyla pouze nehmatatelná „naděje“ 

a „víra“. I Když morální jednání u Kanta odkazuje k „existenci hlubší smyslové 

zkušenosti nepřístupné roviny světa a života. Tento poukaz nemá však charakter jistoty, 

nýbrž „naděje“, doufání v existenci idejí Boha, svobody a nesmrtelnosti.“171  

 

„Věda také přispěla k odcizení člověka od přírody, mechanistický světonázor 

uvedený Koperníkovou revolucí a zásadně posílen Newtonovými důkazy fyzikálních 

zákonů ovládajících přírodu“172 připravují svět, člověka a přírodu původní jednoty. 

Moderní subjekty navíc nejsou odcizeny ve svém, anachronicky řečeno, 

 
168 Obdobně i pro Schlegela znamenal Kantův transcendentální idealismus konec metafyziky (Horyna, 2005 
str. 166) 
169 (Cook, 2019 str. 113) 
170 (Sobotka, 1997 str. 282) 
171 (Sobotka, 1997 str. 283) 
172 (Cook, 2019 str. 114) 
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antropocentrickém postoji ke světu a přírodě, ale také sobě navzájem. Věda totiž postrádá 

jakýkoliv sociálně-kulturní rozměr.  

 

V osvícenství sebevědomý logos nahrazuje dětinský mýtus: „racionalisticky 

založená věda odhalila v mýtu báchorečnost, pohádku, sen raných lidských civilizací, a 

v tom rozpoznala jeho nepravdu, jež naopak plně přísluší vědě“.173 Osvícenství přece 

interpretuje dějinný proces jako  lineární přicházení člověka takříkajíc „k rozumu“.174  

Tato víra v rozum a pokrok se sebou přináší také zárodky krize jednostrannosti 

logocentricky orientované osvícenecké kultury vědy. Toto nadšení pro rozum a vědu se 

sebou přináší také frustraci současníků, kteří intenzivně pociťují odvrácenou stranu 

nastoupeného vývoje směrem k vědeckému výkladu světa. Již v roce 1797 se v textu 

Nejstarší program německého idealismu175 o podobné krizi mluví. V tomto krátkém 

textovém náčrtu se chceme především zaměřit na myšlenku „nové mytologie“. V textu 

zaznívá klíčová věta: „žádnému člověku nepřišla na mysl – musíme mít novou mytologii, 

tato mytologie však musí stát ve službách idejí, musí se stát mytologií rozumu.“176  

 

Nejstarší program patří pravděpodobně vůbec k prvním textovým zmínkám o tzv. 

nové mytologii. (Teprve několik let později používá termín „nová mytologie“ také 

Friedrich Schlegel ve spise Gespräche über Poesie). Nová mytologie reprezentuje 

v kontextu Nejstaršího programu představu nového společenského uspořádání a vzniku 

nového (smyslového) náboženství, které všemu lidu „esteticky“ zprostředkuje nejvyšší 

ideje rozumu. Toto nové „smyslové náboženství“ kombinuje prvky mytologie, básnictví 

a vědeckého postoje. Sjednocuje v sobě všechny protiklady vědy a mytologie, osvícenství 

a umění atd. Nové náboženství, které mají anonymní autoři textu na mysli, nemá být 

náboženstvím „zjevení“ (Offenbarung), nýbrž vědomým (estetickým) tvůrčím aktem 

člověka, „jako projev vrozené lidské vlohy k vjemu nadsmyslového, jiného, vyššího“:177 

„nové náboženství, to bude posledním nejvyšším dílem lidstva“.178 Tento romantický 

pojem nového náboženství se zásadně odlišuje od  dogmatického náboženství minulosti. 

 
173 (Horyna, 2005 str. 105) 
174 „Auf diese Weise wurde die Mythologie zum vorrationalen Welterklärungsmuster im Kindheitsstadium 
der Menschheit und als solches für de aufgeklärten Intellektuellen des 18. Jahrhunderts nicht mehr 
akzeptabel.“ (Roth, 1991 str. 247)  
175 Dále jen Nejstarší program 
176 (Sobotka, 2001 str. 62) 
177 (Horyna, 2005 str. 83) 
178 (Sobotka, 2001 str. 62) 
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Má výrazné esteticko-poetické rysy a pramení z aktivního uměleckého projevu člověka: 

„Básnícím člověkem vzniká náboženství“.179 Hlavním úkolem této poetické estetiky 

spočívá v pokusu o „sjednocení“ sobě navzájem odcizených individuí pod nejvyšší ideou 

„krásy“: „Konečně pak idea, která všechny sjednocuje, idea krásy“180, musí sjednotit jak 

„osvícené“, tak „neosvícené“, ti si „konečně musí podat ruce, mytologie se musí stát 

filozofickou a lid rozumným a filozofie se musí stát mytologickou, aby filozofy učinila 

smyslovými“.181 

 

Nejstarší program můžeme považovat za manifestem velkého proto-romantického 

pokusu o filozoficko-sociální synkrezi dobových protikladů a protichůdných 

společensko-kulturních tendencí. Vrcholný okamžik sjednocení lidstva umožní nová 

mytologie, v podobě umělecko-náboženské estetizace světa. Pouze mytologie, jak jsme 

již několikrát zmínili, disponuje nevyčerpatelným jednotícím potenciálem – každému 

umožňuje bezpodmínečnou participaci na přítomnosti „božského“, tzn. mytologie 

zprostředkovává překonání odcizení, nastoluje novou formu intersubjektivity mimo 

státní uspořádání.182 Nejstarší program ohlašuje příchod nového pojetí lidské rodovosti 

jako jednoty pod záštitou umění a mýtu. Autoři Nejstaršího programu podtrhují 

manifestní nádech textu vzletnou formulací: „Pak mezi námi zavládne věčná jednota.“.183  

 

Právě to, jak si všímá Manfred Frank,  je zajímavé na vztahu mýtu a umění (poesie). 

Mýtus je totiž paralelně „básní“ (uměleckým dílem) a „společenskou skutečností“: „Ten, 

kdo chce vytvořit nový mýtus nebo ho znovuzaložit, chce (…) vždy obojí: založit 

společenství a vydobýt zpět jistý základ, z něhož čerpá jeho zpěv“.184 Tvorba nového 

mýtu vždy nějak souvisí s obnovením, případně proměnou,  společenských pořádků. 

Kantovský projekt věčného míru, na který autoři Nejstaršího programu naráží, utopická 

představa „organického společenství“ mimo zmechanizované vztahy „moderního“ 

státního aparátu, kritika utilitarizace mezilidských vztahů a maximalizace užitku v sobě 

nesou zárodky kritiky moderní kapitalistické společnosti tak, jak se v  nadcházejícím 19. 

 
179 (Horyna, 2005 stránky 83 - 84) 
180 (Sobotka, 2001 str. 61) 
181 (Sobotka, 2001 str. 62) 
182 (Sobotka, 2001 str. 61) 
183 (Sobotka, 2001 str. 62) 
184 (Frank, 2015 str. 181) 
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století má plně rozvinout.185 Autentický projekt nové mytologie charakterizuje silný 

kulturně-revoluční podtón, který se později zřetelně ozývá v Nietzscheho  Zrození 

tragédie, avšak třeba na rozdíl od Marxovy představy jsou nositeli této revoluce 

filosofové-básnici, umělci – běží zde tedy o estetickou revoluci, s Novalisem řečeno tzv. 

„romantizaci světa“, světa, v němž je poesie jedinou „silou proměňující a pronikající 

všechny oblasti života“.186  

 

Otázka autorství programu stále způsobuje nové kontroverze, i když je text psán 

Hegelovou rukou, o rozhodujícím vlivu Schellinga a Hölderlina se do dnešní doby vedou 

spory. V naší práci se právě s ohledem na genealogii projektu nové mytologie přikloníme 

k převažujícímu vlivu F. Hölderlina. Opíráme se tak o názory Friedricha Stracka,187 že 

Nejstarší program můžeme pojímat jako předstupeň Hölderlinových plánovaných 

Nových dopisů o estetické výchově lidstva, které v dopise Neithammerovi Hölderlin 

představuje jako svou vlastní verzi schillerovské estetické výchovy člověka.188 Jádrem 

Hölderlinova programu spočívá ve smiřování protikladů, „disonancí“, návratu k přírodě 

jako původní prelogické jednotě, tzv. „absolutnímu bytí“: „nechat zmizet rozpor, rozpor 

mezi subjektem a objektem, mezi námi samými a světem, ano, taky mezi rozumem a 

zjevením“.189 Hölderlin dále píše, že jenom krása190 je ta, jež „uchovává ztracenou 

jednotou v přítomnosti a skrze ni vůbec teprve můžeme tušit absolutního bytí“.191 Skrze 

poesii estetizovat svět znamená oživit původní jednotu, jednotu, z níž se člověk vymanil 

reflexí, nadměrným užíváním rozvažování a logického usuzování. 

 

Na Nejstarší program můžeme pohlížet  jako na manifest „nové mytologie“, tedy 

první krok k tomu, co pro nás představuje „znovuzrození“ boha Dionýsa v apollinské 

strnulosti osvícenství a racionalismu. Nová mytologie podporuje kulturní obrození a 

překonání rozpolcenosti člověka, racionalistického redukcionismu: „Nová mytologie 

 
185 „Nová mytologie navazovala na Nejstarší program a nesla v sobě nejen zřetelné ovlivnění politickou 
ideou Francouzské revoluce, ale rovněž pozvolna se rozvíjející reakci na moderně kapitalistickou 
weberovskou racionalitu, kterou označila ještě rudimentárně jako „mechanické soustrojí“, aniž by měla 
zkušenost s tím, jak odkouzlený, demytologizovaný svět bezmyšlenkovitého fungování z něj 
vzejde.“ (Horyna, 2005 str. 138) 
186 (Roth, 1991 str. 143) 
187 (Sobotka, 2001 str. 66) 
188 (Roth, 1991 str. 140) 
189 (Hölderlin, 1954 str. 203)  
190 Vzpomeňme, co se píše v Nejstarším programu: „Konečně pak idea, která všechny sjednocuje, idea 
krásy“ (Nejstarší program) 
191 (Roth, 1991 str. 255) 
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navazovala na Nejstarší program a nesla v sobě nejen zřetelné ovlivnění politickou ideou 

Francouzské revoluce, ale rovněž pozvolna se rozvíjející reakci na moderně 

kapitalistickou weberovskou racionalitu, kterou označila ještě rudimentárně jako 

„mechanické soustrojí“, aniž by měla zkušenost s tím, jak odkouzlený, demytologizovaný 

svět bezmyšlenkovitého fungování z něj vzejde.“ (Horyna, 138) 

 

3.3.   Romantický objev Dionýsa   

A zda z mystických hloubek tohoto dionýského živlu nevznese zas jednou nové 

umění.“192 

 

V této části práce ukážeme, že dionýský a apollinský princip nevyrůstá pouze 

z protikladu osvíceného racionalismu a romantického iracionalismu, ale také jako 

symboly dvou základních pozic v otázce sporu klasicismu a romantiky o tzv. hloubku 

řecké kultury. V první polovině 19. století dochází na poli romantismem ovlivněné 

filologie, historie a vědy o mytologii k zásadnímu průlomu. V dominujícím klasicistním 

– všeobecně uznávanému – pojetí řecké kultury jako universálního vzoru (u Schillera, 

Goetha, Winckelmanna či Voß) platí řecká kultura za ztělesnění harmonie, svornosti, 

vznešenosti a (apollinské) krásy.  Proti této klasicistní (apollinské) „idealizaci“ řectví 

vystupuje „dionýská“ síla romantismem ovlivněné filologie. Nový romantický směr 

poprvé prolamuje hranice historického vakua klasicistního Řecka a vsazuje tuto kulturu 

do širšího kulturně-historického rámce jednotlivých vlivů. Poprvé bude tématizován vliv 

mytologie India a Egypta, kde objeví  „základy“ řecké kultury. 

 

Než se budeme věnovat „objevu hloubky“ a autorům, z nichž Nietzsche pro své pojetí 

dionýského a apollinského prokazatelně čerpá, zastavme se krátce u pravděpodobně 

prvního autora, který se o romantickou „dionýskou renesanci“ zasloužil. Friedrich 

Hölderlin (jeden ze spolu-autorů Nejstaršího programu) pravděpodobně jako první vedle 

Schlegela stojí za velkým „návratem“ Dionýsa v rané romantice:  „Dionýské se vrátilo 

v romantice zásluhou dvou autorů, Hölderlina a Schlegela, u obou vlastním způsobem, 

avšak zároveň tak, že tvoří jeden ze skrytých nosných principů myšlenky nové 

mytologie.“193 V následující části se pokusíme načrtnout Hölderlinovu revitalizaci 

 
192 (Nietzsche, 2008 str. 146) 
193 (Horyna, 2005 str. 127) 
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dionýského principu, především pak v jeho básni Chléb a víno. Přestože o přímém vlivu 

„Hölderlinova Dionýsa“ na Nietzscheho Zrození tragédie neexistují žádné přímé 

důkazy,194 můžeme s jistotou vyjít z předpokladu, že Nietzsche Hölderlinovu poesii dobře 

znal, byl výslovně jeho oblíbeným básníkem.195 (Schmidt, 2012 str. 405), a dokonce 

stejně jako Hölderlin (zcela v souladu s raně romantickou tradicí) plánoval 

„Empedoklovské-Drama“.196 

 

3.3.1. F. Hölderlin a Dionýsos  

Hölderlinův vlastní koncept nové mytologie jako synkreze a konečné rozpuštění 

„disonancí“ se pro svou svébytnost v dobovém „novomytologickém diskursu“  plně 

neporosadí. Zato Hölderlinův hlavní přínos spatřujeme v tom, že vedle Schlegela je to 

právě on, kdo pro ranou romantiku „znovuobjevuje“ Dionýsa. Hölderlin se zaslouží o 

oživení tradice dionýského jako protikladu k „apollinské konformní civilizovanosti“.197 

Dionýsos, jak ještě ukážeme, v Hölderlinově díle ztělesňuje naději na vykoupení, 

naladění radosti a entusiasmu. Hölderlinův Dionýsos, bůh básníků a umělců, skrze 

extatické nadšení přivádí do profánního světa zpět sváteční atmosféru radosti a opojení. 

Současný apollinsky střízlivý člověk se totiž podle Hölderlina odnaučil prožívat svátek: 

„Ale kde jsou? Kde kvetou ty proslulé koruny svátku?“ (BuW,6).  Dionýsos jako bůh 

vína a opojení se samozřejmě nabízí jako vhodný protiklad vážnosti každodenních 

starostí. Entusiasmus (Begeisterung) boha Dionýsa v Hölderlinově tvorbě vystupuje jako 

symbol „obrození“ (oživení), také návratu ztracené mytické jednoty společenství v době 

absence božské přítomnosti. Dionýsos rovněž překonává (jednostranný) apollinský důraz 

na jedinečnost individua a individualismus ve společnosti. Hölderlin jako jeden z prvních 

romantiků intenzivně pociťuje onu moderní frustraci člověka bez metafyzického 

zakotvení, odcizeného sobě samému a přírodě. Svou současnost  proto popisuje jako dobu 

„vyprahlou“, jako dobu, v níž ztrácí umění, nadšení a opojení své místo:  

 

„To nevím, k čemu je básník v té vyprahlé době? 

Ale ty říkáš, že jsou jak kněží boha vína,  

Co od země k zemi táhnou posvátnou nocí.“198  

 
194 (Schmidt, 2012 str. 44) 
195 (Schmidt, 2012 str. 405) 
196 (Schmidt, 2012 str. 216) 
197 (Horyna, 2005 str. 126) 
198 (Hölderlin, 1977 str. 75) 
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„Vyprahlá doba“ zároveň odkazuje k době, v níž je člověk opuštěn bohy, tedy 

absentujícím sakrálním rozměrem života:  

 

„Ale příteli! Přišli jsme pozdě. Bozi sice 

Žijí však jejich sbor odešel v jiný svět.  

Bez konce tvoří tam ve výši a jen zřídka si všimnou,  

Zda člověk je živ, natolik šetrní jsou.“199 

 

V dopise C. Böhlendorfovi200 v roce 1801 Hölderlin zdůvodňuje, co jej vedlo 

k rozpracování dionýského principu v protikladu k apollinské civilizovanosti a míře. 

V dopise zmiňuje napětí mezi původní „dionýskou přirozeností“ člověka a „apollinským 

uměním forem, kánonů, pravidel“.201 Avšak obdobně jako později Nietzsche Hölderlin 

odkrývá napětí mezi apollinským a dionýským již v nitru samotné řecké kultury.202 Ve 

zmiňovaném dopise Hölderlin předpokládá klíčovou charakteristiku řecké homérské 

kultury jako apollinské střízlivosti a schopnosti znázorňovat (Darstellungsgabe). Na 

politicko-kulturní rovině se apollinský sklon řecké kultury projevuje v národnostním 

charakteru jejich státního uspořádání; státní celek vzniká vytlačením cizího dionýského 

prvku. I když je to u Hölderlina právě bůh Dionýsos, kdo skrze básníky probouzí národy 

ze spánku,203 v žádném případě se nejedná o zjednodušující nacionalismus založený, jak 

vzápětí ukážeme, na úzkostlivé exkluzi cizího. Dionýsos je přece bohem cizincem, který 

si své místo v (apollinské) kultuře bude muset teprve vydobýt. Jakou roli tedy sehrává 

v utváření specificky „nacionální“ řecké kultury?  

 

Podle Hölderlina nacionální kulturu Řeků charakterizuje jistá (s Nietzschem řečeno) 

plastická  síla, která se projevuje jako schopnost vstřebávat cizí kulturní prvky (například 

ten dionýský)204 a aktivně je přetvářet  v inherentní součást kultury vlastní. Byla schopna 

překonávat  apollinskou touhu po neměnnosti, po vlastním národním charakteru. Tento 

jednostranný nacionalismu Hölderlin kritizuje jako dogmatismus a neschopnost 

 
199 (Hölderlin, 1977 str. 74) 
200 (Hölderlin, 1954 str. 425) 
201 (Horyna, 2005 str. 128) 
202 (ibid.) 
203 (Bauemer, 2006 str. 275) 
204 Dionýs byl bůh „cizinec“ – měl orientální původ (pravděpodobně Indie). Viz poslední kapitola.  
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svobodně zacházet s „vlastní“ (das Eigene) národní kulturou.205 Řecký nacionální 

charakter kultury nebyl podle Hölderlina založen na exkluzi cizích kulturních prvků, ale 

naopak na jejich aktivní inkluzi. Toto stanovisko je v rozporu s Hölderlinovou 

„klasicistní“ současností, tvrdí totiž, že pokud má být řecká kultura zdrojem inspirace, 

musí opustit ideologii řectví jako universálního vzoru, jemuž by se současná kultura měla 

systematicky připodobňovat.206 Podle Hölderlina oživení současné kultury potřebuje 

navázat živý (plastický) vztah k řecké kultuře a jejich mytologii, nikoliv pouze slepě 

imitovat.207  

 

Hölderlinovo pojetí „řectví“ je ve své době dost svérázné a v mnohém (až 

s překvapivou mírou shody) anticipuje Nietzscheho stanoviska ze Zrození tragédie. 

Například na místě,  kde Hölderlin kritizuje současný stav umění a tragédie. Upozorňuje 

na střízlivost a „klid“ stahujeme se do soukromí před „živou říší“ opravdové tragédie.208 

Situaci postupného „ustrnutí“ a zchladnutí apollinské jednostrannosti v umění a 

kulturním životě musí rozdmýchat právě bůh Dionýsos jako symbol nadšení, pojení a 

životní síly. Dionýští básníci mají přehodnocovat dosavadní „apollinské hodnoty“: 

„stejně jako kdysi mladý a z daleka přicházející bůh Dionýsos by měli přijít básnici nyní, 

měli by probudit lidi, dobýt svět a vtisknout mu nový život“.209  Tento nárok vyslovuje 

například v básni Našim velkým básníkům:  

 

Břehy gangy slyšely triumf, jímž bůh  

Radosti, mladý Bakchus, dospěl sem  

Od Indu, aby svatým vínem  

Probudil všechny národy ze sna.  

 

Ó vzduďte, básnící! Vzbuďte z dřímoty též,  

Ty, kteří dosud spí, a dejte jim řád  

A dejte nám život, zvítězte, reci,  

 
205 (Hölderlin, 1954 str. 426) 
206 Horyna: „Patos“ a „střízlivost“ jsou vrozené vlastnosti řeckého i západního básníka, jsou to rysy 
básnícího Abendlandu (jako by zde hovořil Nietzsche), a mimo jiné i proto nemají být řecké vzory prostě 
napodobovány, jak ve své mimetické teorii vyžadoval Winckelmann, ale naopak se má moderní poezie 
rozvíjet ve své originalitě“ (Horyna, 2005 str. 128). 
207 (Hölderlin, 1954 str. 426) 
208 (ibid.) 
209 (Horyna, 2005 str. 129) 



 

 41 

 

Jenom vy smíte jak Bakchus vládnout210  

 

Dionýsova moc prostupuje skrze nespokojené básníky plné božského nadšení a touhy 

proměňovat svět. Dionýsos se v nich projevuje jako nonkonformní buřič, proti němuž 

stojí Apollón ztělesněný mírnou kulturou konformismu. „Nové a důležité je jeho 

sjednocení básníků a Bakcha samotného. Chtějí být jako kdysi tento mladý bůh probouzet 

lidi, dobývat svět, tvořit nové zákony a život.“211 Hölderlin apeluje na básníky, musí se 

stát buditeli nové doby, přinášet nadšení (Begeisterung) do „vyprahlého“ světa 

opuštěného bohy. Tento nárok se zřetelně projevuje například v hymnu Wie wenn am 

Feiertage, kde „je to sám básník, který má úkol k obnově světa a jeho znovuzrození, ke 

stvoření nového člověka z nebeského ohně svatého Bakcha“ (Horyna, 130):  

 

„A odtud pijí nebeský oheň nyní 

synové země bez ohrožení.  

A přeci nám přísluší, v boží bouři 

vy básníci! stát s odkrytou hlavou,  

Otcův paprsek, jeho samého, vlastní dlaní 

uchopit a lidu v písni 

zahalený předat nebeský dar. 

Neboť jsme pouze ryzího srdce,  

Jako děti, my, jsou nevinné naše dlaně“212  

 

„V Hölderlinově symbolice se ztotožňuje Dionýsos bůh vína, které mohou s jeho 

návratem pít pozemšťané, aniž by se vystavovali nebezpečí, s vybásněním nového 

politického věku, věku nového člověka“.213  Dionýsos je bůh „znovuzrození“, má 

jedinečnou schopnost obnovovat a zvěstovat radost a naději skrze entusiasmus básníků. 

Dionýská síla nadšení sjednocuje atomizovaná individua do vyššího celku v jedno 

společenství. Zakládá vyšší jednotu: „Spojuje jednotlivce a rozpouští „cit pro sebe sama“ 

jako perly ve víně“.214 Stojí tak v protikladu k chladu přísné vědy, nudné faktografii a 

logickému dokazování. Zde vidíme, proč spolu Dionýsos a projekt nové mytologie úzce 

 
210 Hölderlin, Blažený mezi bohy, cit. u (Horyna, 2005 str. 128) 
211 (Bauemer, 2006 str. 273) 
212 (Hölderlin, 2010 str. 13) 
213 (Horyna, 2005 str. 130) 
214 (Bauemer, 2006 str. 277) 
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souvisí, nemůžou dokonce existovat jeden bez druhého. Nový mýtus se může zrodit 

pouze z nový příchodem boha Dionýsa. Pouze on je bohem, který „zůstává“,215 přežívá 

svou vlastní smrt „rozkouskováním“. Ono ‚rozkouskování“ můžeme spolu s Manfredem 

Frankem vyložit jako analytickou rozkladnost osvícenské vědy, která analyzuje, avšak už 

nedokáže spojovat, syntetizovat, ve vyšší celek, a tak dodat ono stěžejní ospravedlnění 

životu. Pouze Dionýsos může navrátit apollinské strnulosti současnosti nový smysl, 

kouzlo a „znovunalezený pocit sounáležitosti“.216  

 

„Neboť on trvá a stopu uprchlých bohů  

Pronáší skrze temnoty dolů těm bez boha“217  

 

 Výše citované verše pocházejí z Hölderlinova díla Chléb a víno, v němž se jaksi 

dovršuje ona dionýská symbolika obrození z básně Tak jako ve sváteční den. Dionýsos 

zde vystupuje jako bůh absolutní synkreze, a to nejen na úrovni subjekt-objektového 

rozpolcení člověka v odkouzleném světě bez mýtu, nýbrž na rovině zdánlivě 

neslučitelných náboženských tradic antického Řecka a křesťanství. „Hölderlin totiž 

intenzivně pociťoval silné napětí mezi smyslově pozemskými bohy Řecka a 

transcendentním bohem křesťanství“.218 V básni Chléb a víno Hölderlin staví Dionýsa 

právě do role velkého sjednotitele všech protikladů, je ten, kdo „smířil den s nocí“: „Ano! 

Říkají právem: smířil den s nocí/Navždy nahoru dolů vodí nebeské roje hvězd“.219 Zde 

jen krátce vzpomeňme na Nietzschův popis Dionýského jako „evangelia světového 

souladu“.220 Hölderlinova velká synkreze obou náboženských tradic nakonec sjednocuje 

Dionýsoa s postavou Ježíše; oba byli zplozeni spojením (nejvyššího) boha a pozemské 

matky, vzali na sebe lidskou podobu a oba překonali smrt. A nakonec jejich věrné 

společenství očekává jejich slavné „zmrtvýchvstání“ a vykoupení z utrpení každodenního 

života: „Jedenkrát přijde znovu, několik darů,/Jimiž bychom se mohli jak kdysi po lidsku 

těšit“.221  Ze spojení Krista a Dionýsa222 by posléze „vyrůstalo hölderlinovsky nové 

náboženství romantického věku“.223 Ostatně není náhoda, že se Dionýsovi v některých 

 
215 (Frank, 2015 str. 13) 
216 (Frank, 2015 str. 13) 
217 (Hölderlin, 1977 str. 75) 
218 (Roth, 1991 str. 300) 
219 (Hölderlin, 1977 str. 75) 
220 (Nietzsche, 2008 str. 33) 
221 (Hölderlin, 1977 str. 75) 
222 Rovněž u Schellinga a Creuzera 
223 (Horyna, 2005 str. 131) 
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mystických kruzích přezdívalo „Trigonos“, tedy „třikrát narozený“.224 Spojení Kristova 

a Dionýsova osudu a naděje na jejich „návrat“ v rané romantice skrze Hölderlina silně 

rezonuje. Toto sjednocení odpovídá onomu dobovému očekávání „nové éry“, jak jsem 

viděli na příkladu  Nejstarším programu.  

 

 Naše pozornost se ovšem musí obrátit zpět ke genealogickému pátrání obou 

apollinského a dionýského. U Hölderlina nacházíme prakticky všechny zárodky oné 

romantické dionýské epifanie, s níž bude později pracovat Nietzsche ve Zrození tragédie. 

Zrovna tak Dionýsos sehrává roli revolucionáře proti apollinské strnulosti současnosti. 

Hölderlin se nespokojuje se současným stavem kultury, „tabulkového“ logocentrismu a 

hluboce prožívá „ztrátu transcendence“ – onu nepřítomnost bohů. Uvědomuje si, že vláda 

vědecké objektivity rozkližuje původní prelogickou jednotu, rozšiřuje propast mezi 

subjektem a objektem a odcizuje člověka sobě samému i přírodě. Hölderlin proto hledá 

způsob sjednocení, překonání všech jmenovaných „diosonancí“ a protikladů. Jeho poesii 

má za cíl harmonizovat svět a člověka, a to estetizaci světa. Jak jsme zdůraznili, rovněž 

předjímá Nietzschův „objev hloubky“ řecké kultury, protože správně pociťuje povrchnost 

dobového „klasicismu“ s jeho tendencí glorifikovat uměřenost, (až konformní, 

buržoazní) civilizovanost, kterou ztotožňuje, jak píše v dopise C. Böhlendorfovi, právě 

s bohem Apollonem. Rovněž odmítá klasicistní tendenci řeckou kulturu pouze 

napodobovat. Hölderlin připravuje cestu romantickému protikladu civilizovaného a 

uměřeného Apolla proti hlučnému opilci a radostnému buřiči Dionýsovi. Podle některých 

autorů odkazuje právě Nietzschův Dionysos přímo k Hölderlinovi: „Skutečně už 

Hölderlinovo mýtotvorné využití Dionýsa v rámci literární klasiky  předjímá Nietzscheho 

Dionýsa, i když by bylo možná vhodnější tvrdit, že Nietzscheho bůh okazuje k tomu 

romantickému.“225  

 

3.4. Objev Dionýsa v rané romantice 

„Neexistuje krásný povrch bez hrozivé hloubky“226 

 

Nezamýšleným důsledkem Hölderlinova poetologického projektu nové mytologie je 

ona epifanie Dionýsa v myšlení německé romantiky. Hölderlin reaguje v širším kontextu 

 
224 (Kerényi, 1997 str. 198) 
225 (Frank, 2015 str. 32) 
226 (Nietzsche, 2010), Nietzsche, Nachgelassene Fragmente, 1870, 7 [91] 



 

 44 

 

na profanizaci světa, přesněji na jeho odkouzlení. Hölderlinova odpověď na moderní krizi 

legitimace života spočívá v poetizaci (estetizaci) světa. Umění a poesie mají  nahradit 

zkrachovalé náboženství dogmatu a vědu neschopnou poskytnout dostatečné 

ospravedlnění života. Dionýský motiv ovšem u Hölderlina figuruje převážně jako 

básnický topos, i když se zakládá na jeho hlubokých (filologických) znalostech řeckého 

starověku. Jedno ovšem Hölderlinovi musíme přičíst; jeho novomytologický projekt 

spojený s Dionýsem podněcuje filologický zájem o (dionýskou) hloubku řecké kultury.227 

Na přelomu 18. a 19. století myslitelé jako F. Schlegel, F. Creuzer a další, o nichž se ještě 

zmíníme, odhalují „povrchnost“ převládajícího apollinského „klasicismu“, „odkryli ne-

olympský základ pod apollinským veselím homérského světa božstev“.228 

 

Představitelé klasicismu do všudypřítomného apollinského charakteru „vzorného“ 

řectví vkládají soudobé osvícenecko-estetické ideály. Tvrdošíjně odmítají přijmout 

hloubku řecké kultury v širším kontextu. Klasicismus, jak jej reprezentoval Goethe, Voß 

a třeba také Schiller, je  v pravém slova smyslu apollinskou (klasicistní) ideologií 

„krásného zdání“, oním „zbožštěním individuace“.229  Ideologií, o níž Nietzsche ve 

Zrození tragédie mluví jako o patologické jednostrannosti působení apollinského 

principu.230  Působení apollinského pudu totiž lehce překročí hranici pouhých útěšných 

„snových obrazů“ a stane se (jedinou) skutečností o sobě. Klasicismus se fixuje výlučně 

na vznešený povrch umění, řádné občanské hodnoty, estetiku harmonie a filosofii míry. 

Tím se ovšem dopouští prohřešku proti celistvému pochopení řecké kultury, povyšuje 

totiž  sen na pravou (jedinou) skutečnost. Starší titánský věk násilí, smrti, orgiasmu a 

mystérií přehlíží, protože řeckou kulturu nevnímá v plném historicko-genealogickém 

kontextu. Alfred Baeumler píše: „když člověk ví, nad čím musela síla eposu zvítězit, 

může Homérovo náboženství, náboženství Řeků vůbec, dostatečně docenit“ (Frank, 34). 

Klasicismus nedokáže pojmout antické náboženství a jeho božstva jako dynamicky 

vznikající proces: „Řeckému polyteismu historie by mělo být rozuměno jako výsledku 

postupného sjednocování různých kmenových náboženství.“ 231 

 

 
227 (Bauemer, 2006 str. 301) 
228 (Frank, 2015 str. 33) 
229 (Nietzsche, 2008 str. 47) 
230 (Nietzsche, 2008 str. 30) 
231 (Konaris, 2011 str. 473) 
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Teprve raná romantika (a jí inspirovaná filologie) dokáže (nepohodlnou) hloubku 

řecké kultury plně docenit a narušit tak „normativní nárok“232 řecké kultury. Odkrývá 

„dionýské podhoubí“ apollinského povrchu. V romantice se ozývá intenzivní zájem o vše 

exotické, vzdálená mystéria, mýty starověkého Egypta a Indie, což koresponduje s 

romantickým „klišé“ lásky k tajemství a neznámé dálky. Jak píše v básni Cesta 

domů/Příbuzným Hölderlin: „s rozkoší vyrazit do mnoho slibující dálky,/tam, kde divy se 

dějí, tam, kde božská je divočina“.233 Jenže tato romantická touha prozkoumat ony 

„slibující dálky“ orientu otvírá nové pole nejen básnictví, ale také výzkumu starověkých 

mýtů. Jako první objevuje širší mytologicko-historické souvislosti Řecka, Egypta a 

Indie.234 Nově podnícený zájem o „před-řecký“ svět způsobuje doslova „orientalizaci 

řecké mytologie“.235 Romantici se najednou začínají orientovat na ztracené kořeny 

hluboko v  dějinách zaniklých kultur Východu,  což popuzuje většinu klasických učenců 

a „obdivovatelů“ výjimečnosti řecké kultury. Proto Dionýsos, bůh původem z Indie, 

vzbuzuje tak prudké vášně a odpor soudobých klasiků. Tím, že romantika zdůrazňuje 

podhoubí vysoké (apollinské) řecké kultury, narušuje tak klasicistní obraz řectví a 

klasicismem propagovaný normativní nárok antiky.236 Pro přehlednost snad naposledy 

chceme zdůraznit, že raná romantika několik desetiletí před Nietzschovým Zrozením 

tragédie objevuje Dionýsa (resp. dionýský princip) jako protiklad apollinské 

civilizovanosti plné ideálů moderní vědy a uměleckého klasicismu. Staví proti sobě 

střízlivost a míru Apolla a opojnou sílu Dionýsa. Proto můžeme tvrdit, že protiklad 

dionýského a apollinského principu, rozumu a intuice, klasiky a romantiky, ve Zrození 

tragédie Nietzsche pouze rozpracovává, nikoliv, jak sám později bude tvrdit, 

„vynalézá“.237  

 

Romantický zájem o dionýskou hloubku a mýtus otřásá základními předpoklady 

klasicismu a soudobé filologie. Vědecká filologie pěstuje, jak říká Nietzsche, 

„mikroskopii jazyka“238 a k řecké kultuře přistupuje s „antikvární“ přesností, která dusí 

onu původní „životní sílu“ helénské kultury nebo, jak dodává Hölderlin, živý vztah 

 
232 (Schlesier, 1994 str. 9) 
233 (Hölderlin, 2010 str. 4) 
234 Ne náhodou přichází podobné objevy s Napoleonovým tažením do Egypta. (Safranski, 2020 str. 236) 
235 (Bauemer, 2006 str. 310) 
236 (Schlesier, 1994 str. 9) 
237 Jsme si ovšem vědomi vývoje Dionýsa (a dionýského principu) napříč Nietzschovým dílem. V dalším 
výzkumné činnosti v rámci doktorského studia se zaměříme právě na vývoj a proměny dionýského principu 
v kontextu celku Nietzschova díla.  
238 (Nietzsche, 2008 str. 172) 



 

 46 

 

k řecké kultuře. Nový romanticky orientovaný zájem o starověk (a jeho dionýské kořeny) 

vzbudí odpor u Goetha, Schillera nebo překladatele Homéra J. Voße. Například Goethe, 

jak ještě zmíníme, chová silné antipatie k romantizování řecké mytologie, k jejímu 

spekulativnímu synkretismu a k oživení významu dionýské nevázanosti a entusiasmu. 

Vyostřený spor klasicismu a romantiky ve vztahu k povaze řecké kultury můžeme 

zredukovat na  protiklad mezi apollinským povrchem (krásným zdáním) a dionýskou 

hloubkou (orgiasmem, mystérii a kulty). Nakonec romantikům půjde od Hölderlina přes 

Creuzera až k Nietzschovi především o to zpochybnit klasicistní ideologii vzornosti řecké 

kultury, překonat zbožšťování míry, zákonů a harmonie, jak razí Winckelmann  

„vznešené svornosti a klidné velikosti“.239 Obrátili svůj zájem k egyptským a indickým 

mystériím, orientálním kultům a rituálům „prehomérského“ období. Odkazují  „na hrůzu 

titánských bojů“, jejichž překonáním teprve bylo podmínkou možnosti „olympské 

kultury“ a „homérského eposu“.240 Klasicistní ideál krásy se odvozuje z apollinské míry, 

vznešenosti. Brání se všemu dionýskému, co by snad vyzývalo k narušení společenských 

závazků,241 sebezapomnění, nic, co by zpochybňovalo platné zákony a hranice. Jenže 

zapadá ona hrůzná Silénova moudrost do klasicistního obrazu apollinského klidu a míru? 

Byl Řek opravdu rousseauovským naivním nebo hluboce zraněněným umělcem,242 který 

svůj apollinský svět „krásného zdání“ stvořil pouze proto, aby se vykoupil z tragického 

poznání (dionýské) propastnosti bytí?  

 

Nietzsche ve Zrození Tragédie shrnuje tento romanticko-filologický revoluční 

program následovně: „Abychom to pochopili, je nám, takřka kámen za kamenem, 

strhnouti onu umělou budovu apollinské kultury, a tak odkrýt základ, na němž 

spočívá.“243 „Umělá budova apollinské kultury“ reprezentuje klasicismem idealizovanou 

řeckou kulturu tak, aby co nejlépe odpovídala ideálům osvícenecké současnosti. Oslavuje 

krásu olympského náboženství. Proto romantický zájem o řeckou kulturu zamýšlí 

překonat klasicismem zbožštěný apollinský povrch. Romantika proniká do tajemství 

kultu a mystérií. Autoři jako Schlegel, F. Creuzer, K. O. Müller či J. Bachofen ono 

Nietzschem proklamované „strhnutí umělé budovy apollinské kultury“ podnítí a způsobí 

 
239 Tzv. „edle Einfalt und stille Größe“ (Bauemer, 2006 str. 339) 
240 (Lange, 1983 str. 115) 
241 (Frank, 2015 str. 34) 
242 (Lange, 1983 str. 115) 
243 (Nietzsche, 2008 str. 39) 
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tak významnou revoluci.  Objevují totiž chtonickou hloubku pod vznešeným 

Olympem.244  

 

3.4.1. Objev dionýské hloubky, spor o povahu řecké kultury 

Již několikrát jsme uvedli tezi, že Nietzschův objev dionýského hloubky antické 

kultury není jeho vlastním objevem, i když to sám otevřeně tvrdí, jako spíše nepřiznaným 

navázáním na romanticko-filologickou tradici 19. století.245 Manfred Frank se k našemu 

„přednietzschovskému“ „objevu hloubky“ vyjadřuje následovně: „Neboť to byla 

romantika, která jako první objevuje temný základ ne-klasicistní, tzn. ne-olympské a ne-

homérské Antiky.“246 V tento okamžik udělám krok vpřed, přesuneme se od Hölderlinova 

poetického znovu-objevení Dionýsa k  objevu „dionýského“ v romantismem ovlivněné 

filologii první poloviny 19. století.247 Zásadní vliv v rámci našeho „objevu hloubky“ 

sehrává tzv. bible romantiky Symbolik und Mythologie der alten Volker, besonders der 

Griechen (1810) od Friedricha Creuzera. Toto dílo „má pro romantiku ten stejný význam 

jako Winckelmannova Historie umění starověku pro klasiku“.248 A právě proto se 

v následující kapitole zaměříme na klíčový protiklad (apollinské) klasiky a (dionýské) 

romantiky. Ukážeme, jak právě tento formuje dionýský a apollinský princip do podoby, 

s níž Nietzsche ve Zrození tragédie pracuje.  

 

 V klasicistních kruzích vyvolává Creuzerovo monumentální dílo, jehož poslední třetí 

díl věnuje autor pouze Dionýsovi,249 divoké kontroverze než jakoukoli formu přijetí. 

Krom kritiky z řad racionalisticko-klasicistně orientovaných filologů naráží také 

například na silný odpor Goethův,250 jemuž je romantický entusiasmus a nadšení pro 

eleusinská nebo orfická mystéria a jiné chtonické251 kulty přinejmenším „proti gustu“. Ke 

konci života si Goethe postěžuje, že nakonec všechno romantické je nějak nemocné (das 

Kranke).252 Goethe celý spor vyostřuje, když postaví dionýský rauš a entusiasmus na 

 
244 (Schlesier, 1994 str. 21) 
245 (Schmidt, 2012 str. 42) 
246 (Frank, 2015 str. 32) 
247 V této době Nietzschově stále vlastní disciplíně. Na univerzitě v Basileji působí jako řádný profesor 
filologie.  
248 (Bauemer, 2006 str. 308) 
249 (Schmidt, 2012 str. 92) 
250 (Frank, 2015 str. 33) 
251 Chtonické, resp. podsvětní, náležející zemi – protikladné Olympskému náboženství.  
252 (Safranski, 2020 str. 15) 



 

 48 

 

roveň „antiklasického“.253 Obdobně odsuzuje romantické nadšení pro Dionýsa i filolog a 

překladatel Homéra J. Voß, a to především kvůli přemrštěnému důrazu na „iracionální, 

symbolicko-kultické síly helénské duše“.254 Tyto „iracionální“ (dionýské)255 síly 

považuje za romantickou spekulaci a orfické výmysly.256 Racionalisticky založeného 

výzkumníka Voße rovněž provokuje romantizující předpoklad „mystické hloubky“ 

(Dionýsa), v níž Creuzer (a jiní) objevují původní pramoudrost „starých“ národů  (Egypt, 

Indie, Čína). Obecně klasicismus (už od Wincklemanna) neuznává historicko-kulturní 

kontinuitu (vznešené) helénské kultury s egyptskou nebo jakoukoliv orientální tradicí. 

„Je to pravda: Homér – píše Voß – neznal žádné bláznivé noční orgie naopak jenom 

„srdečně radostnou družnost“.257 Voß a spolu s ním celý klasicismus tvrdohlavě setrvával 

na povrchu řeckého (apollinského) veselí „homérského Eposu“,258 odhlíží od propastnosti 

bytí, vztahu života a smrti, Silénovy moudrosti, v níž romantismus objevuje stěžejní 

hloubku řeckého života a pravěkou kontinuitu se starověkým učení z Egypta a Indie.  

 

„Najednou měly být uznány „mystické“ hloubky, smrt, kult nesmrtelnosti, orgiasmus, 

rauš a extáze jako fenomény antického uměleckého náboženství.259 Ze strany romantiků 

se jedná o přímý útok na tradiční winckelmannovské pojetí „plastické“  vznešenosti 

„formy“. V této záležitosti sporu  sehrává klíčovou roli zmiňovaný F. Creuzer. Ve svém 

díle konfrontuje „olympské náboženství“ s uctíváním „mocí zemských hlubin“, „víře 

v chthonická božstva“ jako „původnější stádium vývoje náboženství přetrvávající 

v „lidové víře“ a v mystériích“.260 Creuzer zdůrazňuje (dionýské) lidové kulty a mystéria 

jako původnější symbolickou rovinu, jež předchází rovině myticky narativní,261 kterou 

klasicismus vyzdvihuje. Původní symbolická vrstva dionýských mystérií podle Creuzera 

pochází z Indie (Orientu). „uctívání boha Dionýsa pochází z Indického uctívání slunce a 

ohně, Dionýsa samotného můžeme identifikovat s falickým Šivou Dwaincha: kněží 

přenesli tyto orgie boha Šivy z Indie do Řecka přes Egypt“.262 Podobně už ve spise o 

Dionýsovi z roku 1807 Creuzer odvozuje řecké dionýské náboženství a orfická mystéria 

 
253 (Bauemer, 2006 str. 260) 
254 (Frank, 2015 str. 34) 
255 „Dionysos fungiert von Anfang an als Symbol des unergründlich Irrationalen“ (Schmidt, 2012 str. 56). 
256 (Frank, 2015 str. 34) 
257 (Frank, 2015 str. 34) 
258 (Frank, 2015 str. 33) 
259 (ibid.) 
260 (Schlesier, 1994 str. 22) 
261 (Frank, 2015 str. 37) 
262 (Konaris, 2011 str. 468) 
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z indické poesie a egyptské mystiky. Zároveň se pokouší jejich „nejhlubší“ obsah převést 

na jakýsi „druh romantické touhy po smrti“.263 Dionýsos se v  romantice  (Creuezer, 

Müller, Görres, Bachofen)264 stává synonymem primordiální „přírodní síly, která člověka 

vytrhává a oblažuje z klidného a racionálního stavu vědomí“,265 sjednocuje člověka 

s člověkem a s přírodou, oslavuje lásku, smrt ve stavu opojení. 

 

Mimo to, že Creuzer „objevuje“ hloubku a synkretickou sílu bakchického mýtu,266 

popuzuje klasiky (a spolu s nimi také Goetha) zdůrazněním významu symboliky267, resp. 

„symbolicko-mýtickým výkladem mytologie“.268  V zásadě se jedná o Creuzerův 

ambivalentní postoj k homérskému eposu. Ve svém přístupu totiž rozlišuje mezi 

„symbolickým jednáním, v němž je člověk sám tím, k čemu se vztahuje“,269 a „mytickým 

distancováním, v němž je božské předmětem reprezentace: k dispozici svobodné 

tvořivosti“.270 V symbolu se stává každá idea „plně smyslnou“ – „totalitou“.271 Podle 

Creuzera mýtus charakterizuje určitá distance od příběhu (narace), naopak v symbolu 

splývá subjekt s objektem, překonává (s Schopenhauerem řečeno) principium 

individuations a plně participuje na tragickém kultu, stává se součástí oné původní 

totality.  Řecká tragédie proto pro Creuzera272 není pouhou tragédií (Trauerspiel) jako pro 

Schillera a Goetha, nýbrž „artikulací náboženského kultu“,273 resp. kultu  dionýského.  

 

 „Creuzera nepřitahovala krása řecký bohů, ale spíše myticko-symbolická rovina 

těchto obrazů, která odkazuje za tuto krásu a vstupuje do náboženské hloubky, kde se 

nalézá jejich původní význam.“274 Creuzer objevuje vícevrstevnatost řeckého světa 

božstev a mýtů; rovinu mytickou  (narativní) a rovinu symbolickou (kultickou).  V prvé 

řadě pouze „radostně-mýtický svět, svět homérského Eposu, platil (…) klasikům za 

helénský“.275 Kultická hloubka mystérií, symbolika, na rozdíl od mýtu znamená aktivní 

 
263 (Bauemer, 2006 str. 305) 
264 Rovněž nesmíme opomenout teoreticko-mytologický přístup Schellingův (jež se Creuzerm nechal 
inspirovat). (Schmidt, 2012 str. 93) 
265 (Bauemer, 2006 str. 314) 
266 (Bauemer, 2006 str. 309) 
267 Na který bude J. Voß přímo reagovat svou knihou Anti-symbolik.  
268 (Bauemer, 2006 str. 311) 
269 (Frank, 2015 str. 33) 
270 (ibid.) 
271 (Frank, 2015 str. 35) 
272 Rovněž pro Schlegela, Nietzscheho i K.O. Müllera 
273 (Frank, 2015 str. 33) 
274 (Angsüsser, 1961 str. 193) 
275 (Frank, 2015 str. 33) 
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participaci opojeného (de-individualizovaného) člověka na kultické mši, během níž ožívá 

„původní“, pre-racionální, jednota. Za symbolicky-mystické par excellence platí 

romantikům stará mystéria - lidové kulty, rity, tajná orfická učení - (napříč všemi 

kulturami – od Indie až po Řecko). Těmto mystériím „rozuměl Creuzer jako 

orgiastickému uvolnění půdového života a, velmi romanticky, jako entusiastické zrušení 

konečnosti života individua v „nekonečnu“.276  

 

Hegemonie „homérského eposu“ potlačuje starší „předhomérské“277 lidové 

(ezoterické) kulty (např. zmiňovaná orfická či eleusinská mystéria aj.).  Pro bytostně 

apollinskou „dórskou kulturu“, jíž se klasikové tak obdivují, představuje cizí kult boha 

Dionýsa nebezpečí, narušuje totiž opojením a nevázaností pravidelný řád, zákon a 

zdravou míru života. Navíc dionýsko-kultické vždy znamená cizí, ne-autenticky-řecké 

kulty, proti čemuž se nacionální apollinská kultura Řeků brání – jak jsme viděli u 

Hölderlina a podobně ve Zrození tragédie V tom spočívá pro klasiky veskrze kontroverzní 

Creuzerův symbolický přístup k antickému světu, protože, jak dodává Baeumer: „celý 

antický svět podrobuje extaticko-náboženskému pohledu“,278 odhaluje chtonický 

fundament v podhoubí, „homérského eposu“ a vyzdvihuje kontinuitu  „náboženské 

symboliky orientu (…) – především v dionýské bohoslužbě“.279  Creuzer se pokouší 

rekonstruovat různorodé variace prapůvodního dionýského mýtu napříč kulturami 

z Orientu až do Řecka - zcela v souladu s romantický imperativem formulovaným již 

Schlegelem (o několik let dříve). „  

 

Safranski dodává: „Nové hranice, nové horizonty; zaslíbená země klasicismu, Jih, je 

překonaný“.280  Původní mýty „východu“ nakonec nejsou ničím jiným než jakýmsi 

civilizací nepošpiněným pokusem starých národů vyjádřit pramoudrost, symbolick-

mysticky zachytit totalitu, „to neohraničené“ (das Unbegrenzte) a „nepodložitelné“ (das 

Unergründliche).281 Romantika uvádí do evropského myšlení inspiraci Orientem, v němž 

spatřuje jaksi „neposkvrněnou“ (autentičtější) – racionalismem nezatíženou – manifestaci 

 
276 (Schmidt, 2012 str. 93) 
277 (Angsüsser, 1961 str. 193) 
278 (Bauemer, 2006 str. 308) 
279 (Ibid.), Bauemer: „[P]roti homérský pěvcům, kteří Řeky okouzlovali, ochránili orfikové původní 
náboženství Dionýsa (původem z východu). Bůh Dionýsos spojuje původní náboženství orientu s řeckým 
náboženství.“ (Bauemer, 2006 str. 308) 
280 (Safranski, 2020 str. 238) 
281 Safranski: „Diese Romantiker suchten nach den verschollenen fernen Spuren früherer Erfahrung mit 
dem Ungeheueren und Unendlichen.“ (Safranski, 2020 str. 237)  
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vztahu k tajemství celku světa: „hledali a našli to nejvyšší romantické v orientu“ 

(Angsüsser, 1961 str. 155).282   

 

Dionýská mystéria, a to je pro náš záměr důležité, Creuzer spojuje se „zničením 

individuality“ (Baeumer, 314),283 jako kdyby už tehdy anticipoval Nietzschovo dionýské 

zrušení (schopenhauerovského) principium individuationis. Už v raných spisech Creuzer 

tvrdí, že „blaženost smrti je základním učením dionýských mystérií“.284 Tato mystéria 

tedy jaksi znovu-nastolují přerušený kontakt s primordiální jednotou v lásce, rauši a 

smrti, poskytují možnost splynutí s přírodou a překonání subjekt-objektového roztržení. 

Výlučně v „orgiastickém uvolnění pudového života“285dochází k  překonání hranic 

individuality a participaci na původní jednotě člověka s přírodou. Romantici pro tento 

stav razí pojem Naturgefühl. Překonání odcizení člověka a přírody v (dionýských) 

mystériích a kultech pochází z „hlubokého cítění přírody, které bylo považováno za 

společný Indo-Evrposkou znak“.286  

 

Creuzerův symbolicko-mystický přístup soudobou klasiku provokuje. Voß 

Creuzerovi dokonce předhazuje nedostatek „mytologických a jazykovědných vědomostí“ 

a rezignaci na „racionalisticko-kritické hledisko“.287 Creuzerovo vyzdvižení kultické 

hloubky a především pokus o synkretický výklad „bakchického mýtu“ doslova od 

východu na západ (z Indie do Řecka) na úkor filologicko-historické přesnosti odporoval 

klasicistnímu smyslu pro racionalistickou přesnost Voßova přístupu a Winckelmannovu 

plastičnost, klid a vznešenost helénské kultury. „Podle Creuzera dělají z Dionýsa jeho 

indické kořeny zprostředkovatele starověké moudrosti východu mladší řecké 

civilizaci.“288 Jakákoliv souvislost mezi orientální a řeckou kulturou zpochybňuje 

základní předpoklady winckelmannovsky orientovaného klasicismu. Nyní musíme uvést 

na pravou míru doposud opomíjený aspekt týkající se původu klasicistní „idealizace“ 

řecké mytologie a umění, za jejímž zrodem nestojí ani Voß, ani Schiller, ani Goethe, ale 

právě J. J. Winckelmann.  

 

 
282 (Angsüsser, 1961 str. 155) 
283 (Bauemer, 2006 str. 314) 
284 (ibid.) 
285 (Schmidt, 2012 str. 93) 
286 (Konaris, 2011 str. 473) 
287 (Bauemer, 2006 str. 312) 
288 (Konaris, 2011 str. 469) 
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J. Winckelmann,289 zakladatel historické vědy o starověku, doslova stvořil 

klasicistně-apollinský obraz řeckého starověku. Tento (před)obraz vzorného starověku 

hluboko zakořenil v „německo-řeckém hnutí 18. století“290 a stále rezonoval i ve století 

nadcházejícím. V díle Geschichte der Kunst des Altertums, na němž později Nietzsche 

založí koncepci apollinského výtvarného umění,291 začínají dějiny umění řeckého 

starověku teprve „s oblastí, kde začíná tvar, kde je forma krásou“.292 Když Winckelmann 

píše dějiny umění starověku, o „dřívějším uctívání bohů“293 se nezmiňuje, také záměrně 

umenšuje vliv egyptských či indických mytologií na formování mytologie (a umění) 

řecké. Podle Winckelmanna se ona nehmatatelnost (temnost) „před-helénské“ epochy 

snaží v řeči obrazů zachytit to, co helénská kultura dokázala dokonale  umělecky ztvárnit. 

„V pohledu na řeckou plastiku se Winckelmannovi zjevila božská krása.“294  Jenže 

Winckelmann (a s ním celá klasika) udělá z plastického umění Řecka 4. století př.n.l. 

obraz řecké kultury vůbec. Jeho obraz jako „edle Einfatl und Stille Größe“ se vznáší, jak 

jsme zmínili dříve, v ahistorickém vakuu bez hlubší kulturně-historické kontinuity. 

Winckelmann na rozdíl od Creuzera nespekuluje o původu lidových kultů, mystérií a 

ezoterických nauk, nechává se naopak unášet hmatatelností a plasticitou apollinského 

(výtvarného) umění. Starší mystické kořeny pozdní řecké (helénské) estetiky prakticky 

netematizuje, jeho obraz estetického řectví je očištěný od (temných) mystických hloubek, 

orgiastického opojení  a entusiasmu Dionýsa. Období charakteristické „temnou“ 

nejasností vzbudí zájem teprve u romantiků, jejíž kontrapunkt představuje 

Winckelmannův obraz nadčasové kultury ztělesňující klid a vznešenost boha Apolla. 

„Tímto Wincklemann vyhlašuje řecké umění nejen jako vzor umění, nýbrž jako stávání 

se člověkem vůbec.“295 Winckelmann čerpá z řecké kultury „prapůvod krásy, pravzor 

lidství a nejvyšší ideály humanity“.296 Klasicistní Řecko se tak díky Winckelmannovi 

stává předlohou, universálním ideálem, k němuž má soudobá kultura směřovat.297  S jeho 

apollinsko-osvíceneckým výkladem řecké kultury se ztotožní Schiller, Goethe a celá 

příští generace klasicistně orientovaných filologů. A právě díky Winckelmannovi 

 
289 Narozen 1717 až 1768  
290 (Angsüsser, 1961 str. 119) 
291 (Schmidt, 2012 str. 92) 
292 (Angsüsser, 1961 str. 119) 
293 (ibid.) 
294 (Angsüsser, 1961 str. 120) 
295 (Angsüsser, 1961 str. 121) 
296 (ibid.) 
297 „Damit verkündet Winckelmann griechischen Kunst nicht nur als Vorbild der Kunst, sonern der 
Menschenbildung überhaupt.“ (Angsüsser, 1961 str. 121) 
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klasicismus zredukuje mnohovrstevnatou řeckou kulturu na naivní obrazy „krásných 

bytostí z pohádkové země“, jak píše Schiller v básni Götter Grichenlands.298  

 

Winckelmann pro klasicismus idealizuje apollinské tvarosloví řeckého umění, z 

něhož postupně krystalizuje ve své době všeobecně uznávaný normativní nárok antické 

kultury, tzn. řecká kultura platí za universální normu (ideál) vznešené umělecko-

humanistické kultury.299 Řecká umělecká kultura se u Winckelmanna rozvíjí jako 

protiklad „svázané“, nesvobodné, kultury Orientu.300 Již třeba ve zmiňovaném díle 

Geschichte der Kunst des Altertums odmítá jakoukoliv souvislost Řecka s Egyptem či 

Indií připustit.301 Řecká kultura je „moderním“  ostrovem umění a humanity, kdežto 

orientální despocie symbolem nesvobody a umělecké nevyspělosti. Winckelmannovi jde 

v konečném důsledku o to prokázat historickou diskontinuitu, představit řeckou kulturu 

jako zcela jedinečný dějinný úkaz. Klasicismem ovlivnění myslitelé se nakonec zcela 

v souladu s Winckelmannem brání zařadit klasický (helénský) starověk do „souvislostí 

světových dějin“,302 což už v téže době ostře kritizuje J. G. Herder. Herderův záměr 

vyložit klasický starověk v souvislosti světových dějin uskuteční teprve raná romantika 

včele s Creuzerem (Schlegelem, Novalisem a mnoha dalšími). V tom vidíme největší 

přínos romantiky; zbavila řectví klasicistní aury „nadčasové jedinečnosti“ a zakotvila jej 

zpátky do souvislosti světových dějin.303  

 

Tento spor o pravou (klasickou nebo romantickou) povahu řectví vyostřuje svým 

opovržením teprve Goethe, když v pozdní fázi své tvorby staví klasické (apollinské) a 

anti-klasické (dionýské) proti sobě. V kontextu Creuzerova myšlení je pro Goetha 

nakonec všechno symbolické anti-klasické.304 Nejzřetelněji Goethe vyjadřuje svou 

„apatii“ k romantickým  „spekulacím“, „bluoznění“ a zdůrazňování „utrpení dionýských 

mystérií“  v dopise z roku 1818: „Winckelmannova cesta jak dosáhnout pojmu umění, 

byla veskrze ta správná…záhy se však pozorování proměnilo ve výklad a pak se ztratilo 

ve spekulacích [Deuteleien]: ten, kdo se neuměl dívat, začal blouznit, a tak se člověk 

 
298 „Schöne Wesen aus dem Fabeland!/Ach, da euer Wonnedienst noch glänzte“ (Schiller, 1962) 
299 „Im  Griechischen erkennt Wincklemann den Urquell des Schönen, das Urbild der Menschheit, die 
Ideale der Humanität“ (Angsüsser, 1961 str. 121) 
300 (Angsüsser, 1961) 
301 (Angsüsser, 1961 str. 125) 
302 (Angsüsser, 1961 str. 126) 
303 (Angsüsser, 1961 str. 160) 
304 (Bauemer, 2006 str. 260) 
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ztratil v egyptských a indických dálkách, i když měl to nejlepší „na dosah“ ruky…jako 

kdyby člověk musel ustavičně trpět dionýskými mystériemi.“305 

 

Pro Goetha  je  „rozhodující řecký jasný a vyhrocený smysl pro formu a pro přesnost“, 

nechává se „unést helénskou vůlí k formě“.306 „Temné“ dionýské stavy orgiasmu a 

sexuální frivolity zdůrazňované  například u Creuzera (ale také u dalších romantiků), ono 

paradoxní spojení vášně, lásky a smrti,  popisuje Goethe jako „nečistý entusiasmus“.307 

Podobně jako Winckelmann Goethe „obdivoval řeckou mytologii a homerské básně jako 

„základ všeho umění“,308 krásu „řeckých božstev“, ovšem nikoli jako projev hlubšího 

filozofického postoje vyjádřeného symbolicky v mytologicko-náboženských obrazech. 

Nietzsche později v Soumrak model  shrnuje toto Goethovo a Winckelmannovo 

nepochopení hloubky řecké kultury: „Zcela jinak se nás dotýká, zkoumáme-li pojem 

„řeckého“, který si utvořili Winckelmann a Goethe, a shledáme ho neslučitelným s oním 

živlem, z něhož vyrůstá dionýské umění – s orgiasmem.“309 Pro klasiky existuje řecké 

umění o sobě a pro sebe pouze jako povrch, neodkazuje k hlubší rovině nábožensko-

metafyzického postoje: „Co zajistil Hellen těmito mysteriemi? Věčný život (…); 

budoucnost přislíbena a zasvěcena v minulosti“.310 Tato dionýská mystéria Goethe 

„zásadně vyloučil z možností řecké duše“,311 a tak stejně jako Winckelmann setrvává na 

(jednostranném) apollinském povrchu na rozdíl od hloubky vhledu romantiků: 

„Náboženství, a ne jako pro klasiky umění, bylo to, co romantici spojovali s antikou.“312 

Bohy, jako například Winckelmann Apolla, podle klasiků Řekové obdivují výlučně jako 

umělecká díla. Pro klasiku byli Řekové (apollinští) umělci, nikoliv dionýští mystici nebo 

snad věřící (v nábožensko-metafyzickém slova smyslu). A právě „proti takovému 

jednostrannému pochopení antiky se postavil Creuzer a s ním ostatní mytologové 

romantiky.“313  

 

 
305 (Safranski, 2020 str. 241) Jako Winckelmann obdivoval také Goethe řeckou mytologii a homérské básně 
jako „princip všeho umění“. (Angsüsser, 1961 str. 127) 
306 (Horyna, 2005 str. 127) 
307 (Bauemer, 2006 str. 259) 
308 (Angsüsser, 1961 str. 127) 
309 (Nietzsche, 1995 str. 182) 
310 (ibid.) 
311 (ibid.) 
312 (Angsüsser, 1961 str. 161) 
313 (ibid.) 
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Přestože Goethe a s ním věrně Schiller stojí na straně winckelmannovské klasiky, v 

mládí nezůstávají vůči kouzlu dionýského entusiasmu zcela imunní.  S dionýskou 

symbolikou jako zdrojem inspirace a nadšení v mladí „koketuje“ jak Goethe, tak Schiller. 

U Goetha vystupuje „osobně“ Dionýsos v básni Wanderers Sturmlied a nepřímo pracuje 

s dionýsko-titánskou symbolikou také v rané básni Prométheus. Působivý romantický 

motiv odpoutaného Prométhea se objevuje rovněž na obálce prvního vydání Nietzscheho 

Zrození tragédie.314 V souvislosti s „dionýským pokušením“ svého mládí Goethe později 

klade důraz na to, aby se od této nerozvážnosti a entusiasmu jako od „polovičaté 

hlouposti“ distancoval.315 U Schillera se odehrává podobný scénář mladického nadšení a 

následného vystřízlivění. Dionýský motiv rozpracovává především v básni An die 

Freude. Podle Baeumera se jedná dokonce o první „básnický důkaz opojně-dionýské 

lyriky v německém jazyce“.316 Od této básně se Schiller také zanedlouho distancuje, 

popíše ji jako „špatnou“ a „chybnou“, jako práci, která „vyšla vstříc špatnému dobovému 

vkusu“.317 Zajímavostí zůstává, že se obě „dionýská“ díla dočkají zhudebnění od 

významných skladatelů; Wanderers Sturmlied od Richarda Strausse a  Schillerova  An 

die Freude od J. S. Bacha. Existuje ale ještě jedna zajímavá spojitost mezi Nietzschovým 

Zrozením tragédie a Schillerovou básní An die Freude. Bachem zhudebněná Schillerova 

báseň se totiž stane realizací nejvyššího opojení a radosti, uskutečněním dionýského stavu 

vůbec, jak dokládají Nietzschova vlastní slova ze Zrození tragédie: „změňte jen 

Beethovenovu plesnou píseň Radosti v obraz a neskrblete fantazií“.318  

 

Odmítavý postoj celé klasiky včetně Goetha, Schillera nebo zmíněného Voße vůči 

romanticko-filologickému odkrývání dionýských před-dějin v Orientu vede ke 

zformování protikladu, o němž mluví už i Goethe; klasiky a anti-klasiky (romantiky), 

apollinské formy proti dionýskému opojení, entusiasmu, hloubce. Na přelomu 18. a 19. 

století se tedy kolem dvou zásadních děl Winckelmannova Geschichte der Kunst des 

Alterthums a Creuzerova Symbolik und Mythologie der alten Volker, besonders der 

Griechen utvoří dva tábory reprezentující protikladné postoje vzhledem k dějinám a 

povaze řecké kultury. Klasicismus se svým smyslem pro vznešenou formu, umění, 

osvícenecké hodnoty a rozum stojí proti romantickým spekulacím, nadšení pro nejasné, 

 
314 (Nietzsche, 2008 str. 25) 
315 (Bauemer, 2006 str. 252) 
316 (Bauemer, 2006 str. 250) 
317 (Bauemer, 2006 str. 251) 
318 (Nietzsche, 2008 str. 33) 



 

 56 

 

temné, ezoterické, pra-dávné, iracionální. Jak jsme viděli, Creuzer na rozdíl od 

Winckelmanna dává přednost egyptským a indickým mystériím, chthonímu podhoubí 

před olympským náboženstvím, zdůrazňuje kultickou participaci před homérsko-epickou 

rovinou mýtu (distance). Creuzer staví proti winckelmannovské kontemplaci vznešené 

formy řecké kultury, která tak imponovala klasicistním vzdělancům včetně Schillera, 

Goetha a Voße, ukazuje, že tato „krásné“ forma je jaksi „vedlejším produktem“ hlubšího 

metafyzicko-náboženského zakotvení Řeků. A nakonec řečeno spolu s Herderovým 

požadavkem; teprve Creuzer (a sním raná romantika) zasazuje řeckou kulturu do kontextu 

světových dějin náboženství a mytologie. Odhaluje před-dějiny klasicismem 

idealizovaného Řecka, „orientalizuje řeckou mytologii“,319 v Dionýsovi nachází spojení 

Řecka a Orientu.320  

 

Romanticky orientovaná filologie první poloviny 19. století odkrývá „dionýskou“ 

hloubku řecké kultury, zpochybňuje její normativní nárok,321 a zasazuje ji do kontextu 

světových dějin. Dionýsa, resp. dionýské náboženství, považuje romantika za 

náboženství pramenící z „nevědomí“322, které stojí proti olympským božstvům a 

racionalitě vůbec.323 Romantika objevuje pre-racionální dionýskou „prajednotu“324 

původních mystérií. V rané romantice dichotomie dionýského a apollinského  „v sobě 

obsahuje antitezi klasiky – romantiky, ducha – života, intelektu – instinktu, racionality - 

iracionality.“325 A je to právě ona, která Nietzschovi připravuje konceptuální „půdu“; bez 

jejího „objevu hloubky“ „by vůbec nebyl možný dionýský Nietzsche a dionýské klišé 

v moderní německé a západní literatuře“.326 Jak dodává Jochen Schmidt, teprve skrze 

Nietzschovo Zrození tragédie se etabluje protikladný pár apollinského a dionýského 

principu jako „všeobecný kulturní statek“.327 Apollinský a dionýský princip jako dvojice 

protikladných pudů, jak jsme ukázali, existuje dávno před Zrozením tragédie. V dílech 

 
319 (Bauemer, 2006 str. 310) 
320 Spolu se Schlegelem objevuje Dionýsa jako mytologicko-náboženskou univerzálií, která spojuje 
mytologii Orientu  a Okcidentu. 
321 (Schlesier, 1994 str. 9) 
322 Nietzsche ve svém raném díle pracuje s pojmem „nevědomí“ s odkazem na knihu Eduarda von 
Hartmana, Die Philosophie des Unbewußten. Versuch einer Weltanschauung.  
323 (Schmidt, 2012 str. 80) Obdobně bude později pojímat dionýské ve svém díle Psyche Nietzschův přítel 
Erwin Rohde (Schmidt, 2012 str. 80). 
324 (Nietzsche, 2008 str. 34) 
325 (Schmidt, 2012 str. 80) 
326 (Bauemer, 2006 str. 305) 
327 (Schmidt, 2012 str. 91) 
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Creuzera, Hölderlina, Schlegela, Schlellinga a dalších.328 Nietzsche nachází filologicko-

historický základ, na němž své pojetí dionýského a apollinského principu ve Zrození 

tragédie staví.  

4. Závěr: Raná romantika a Nietzsche  
Na závěr chceme ještě jednou shrnout, v čem shledáváme hlavní přínos této práce. 

Ukázali jsme, že jak apollinský, tak dionýský princip z Nietzschovy prvotiny Zrození 

tragédie není jeho vlastním „vynálezem“, jak by se mohlo na první pohled zdát. V práci 

jsme se zaměřili především na rodovou genealogii obou principů v německé romantice 

19. století. Na základě tří vybraných fenoménů „ztráty metafyziky“, „nové mytologie“ a 

tzv. „objevu hloubky“ jsme se pokusili demonstrovat roli obou božstev a od nich 

odvozených principů. Dionýský a apollinský princip se pro nás nakonec stal kulturně-

historickým protikladem romantiky – klasiky, rozumu – intuice, logu – mýtu, vědy – 

metafyziky. První jsme jmenované fenomény představili pouze na základě primárního 

textu Nietzschovy prvotiny. Postupně jsme shromáždili Nietzschovy implicitní odkazy 

na romantickou tradici a připravili si tak pole pro výklad Zrození tragédie, apollinského 

a dionýského principu, prizmatem rané romantiky. Na tomto místě ještě jednou shrneme 

základní motivy a závěry práce. 

 

Když Nietzsche zmiňuje ve Zrození tragédie „nádherné postavy bohů olympských“329 

a „titánské mocnosti přírody“,330 jak jsme ukázali, odkazuje přímo ke  Creuzerovu331 

objevu dionýské hloubky. Ukázali jsme, že Nietzsche toto Creuzerovo rozlišení přejímá, 

aniž by se na něj kdekoli ve svém díle doslova odvolával. Nietzschovo dílo s romantikou 

a Creuzerem rovněž sdílí charakteristické nadšení pro dionýský charakter řecké kultury. 

Spolu s  romantikou vyzdvihuje Nietzsche mysticko-dionýský charakter řecké kultury na 

úkor apollinského povrchu. Nietzsche proti sobě staví klasicistní strnulost a romantickou 

revoluční dynamiku. Pod vlivem romantického Creuzerova zájmu pro Dionýsa formuluje 

svůj záměr následovně: „Abychom to pochopili, je nám, takřka kámen za kamenem, 

strhnouti onu umělou budovu apollinské kultury, a tak odkrýti základ, na němž 

 
328 (Schmidt, 2012 str. 93) 
329 (Nietzsche, 2008 str. 40) 
330 (Nietzsche, 2008 str. 41) 
331 „Ve třetím svazku Creuzerova díla Symbolik und Mythologie se objevuje „protiklad apollinského a 
dionýského náboženství“ téměř šedesát let před Nietzschem“ (Bauemer, 2006 str. 341). 



 

 58 

 

spočívá.“332 „Okrýt základ“ řecké kultury znamená zdůraznit její dionýsko-mystický 

charakter, o němž klasicismus Nietzschovy (i Creuzerovy) současnosti nechce nic slyšet. 

Klasicismus „udržoval falešný obraz řeckého starověku, lemovaný tou bledě růžovou 

barvou veselí“.333  

 

V poslední kapitole práce jsme schematicky vyložili protiklad klasicismu 

(Winckelmann) a romantismu (Creuzer) jako zárodek dichotomie Apolla a Dionýsa. 

Nietzsche prokazatelně navazuje na tento spor o řeckou kulturu. Jak jsme ukázali na 

příkladu Goethova a Winckelmannova postoje; klasicismus nesdílí Hölderlinův, 

Creuzerův a v neposlední řadě Nietzschův důraz na umělecko-mystické opojení a 

entusiasmus Dionýsa v řecké kultuře.  

 

Na okraj chceme ještě dodat, že zdaleka nejsme první, kdo si nápadné souvislosti 

Nietzschovy prvotiny s romantickým dionýským patosem všímá. Bezprostředně po 

vydání Zrození tragédie na tuto souvislost upozorňuje Nietzschův kolega U. Wilamowitz. 

V otevřené kritice dílo nazvané Zukunftphilologie eine erwidrung auf Friedrich 

Neitzsches „geburt der tragödie“ (1872) Wilamowitz odkrývá creuzeriánské rysy 

Nietzschova „Dionýsa“, romantickou zálibu v mystériích, temnotě a hloubce řecké 

kultury.334 Wilamowitz jako filolog oddaný systematické metodě a přesnému 

historickému zkoumání přirozeně odmítá Nietzschův nejasný mysticko-spekulativní 

(částečně filosofující) přístup k řecké kultuře.335 Sám Nietzsche totiž záměrně 

nesystematizuje, jak sám dodává, neoddává se „mikroskopii jazyka“ a přesné historické 

rekonstrukci jako jeho kolegové. Proto také Zrození tragédie na Wilamowitze působí jako 

pozdně romantická variace na Creuzerův romantický zápal pro Orient a dionýská 

mystéria. Dokonce Nietzschovi doporučí, aby popadl svůj thyrsos a táhnul z Indie do 

Řecka, ale také aby se ještě předtím vzdal svého místa na univerzitě.336 (Wilamowitz, 32) 

I přes Wilamowitzův posměšný tón musíme připustit, že je to právě on, kdo jako první 

poukazuje na pravý zdroj Nietzschova  dionýského principu v německé romantice. Ve 

 
332 (Nietzsche, 2008 str. 39) 
333 (Nietzsche, 2008 str. 101) 
334 (Wilamowitz-Möllendorff, 1872 str. 19) 
335 V této souvislosti se často mluví o Neitzschově „filologické popravě“ (Schmidt, 2012 str. 75) 
336 (Wilamowitz-Möllendorff, 1872 str. 32) Wilamowitz pravděpodobně reaguje na vybrané místo ze 
Zrození Tragédie: „Ano, přátelé, věřte se mnou v dionýský život, věřte ve znovuzrození tragédie. Věk 
sokratovského člověka je ten tam: břečťanem se ověnčete, vezměte do rukou thyrsos a nežasněte, lichotně-
li vám k nohám ulehnou pardál a tygr.“ (Nietzsche, 2008 str. 175)  
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Zrození tragédi se Nietzsche, jak jsme již několikrát zdůraznili, na své předchůdce nikde 

neodvolává,337 a proto považujeme za hlavní přínos této práce představit aspoň 

v náznacích tyto Nietzschem zamlčené před-dějiny dionýského a sním také apollinského 

principu v kontextu klasicismu a romantismu v první polovině 19. století.   

 

Mimo filologicko-historický objev dionýského principu v rané romantice nesmíme 

opomenout klíčový fenomén ztráty metafyziky a mýtu, který v naší práci demonstrujeme 

na tzv. Kleistově zkušenosti. Kleistovo pozoruhodné čtení Kanta považujeme za 

symptomatické pro nadcházející 19. století. Podle jeho perspektivy Kant reprezentuje 

avantgardu tragického poznání a konec (a s Nietzschem řečeno) tzv. optimistické kultury 

ovládající evropské myšlení už od Sokrata. Podle Nietzscheho se v jádru této historické 

tendence se skrývá Sokratovo optimistické přesvědčení, „.že podstatu věci lze 

proniknouti, a na základě této víry spatřuje ve vědění a v poznání jakýsi všelék“.338 A 

teprve v Kleistově gnoseologickém relativismu se ozývá přicházející kultura tragická, o 

níž Nietzsche ve Zrození tragédie mluví. Věda založená na falešných předpokladech 

„poznatelnosti“ se ukazuje jako ilegitimní. Podle Kanta nárok na jakoukoliv 

metafyzickou pravdu o sobě je pouze projevem čirého dogmatismu. V našem kontextu 

Kleist tedy prožívá krizi přicházející epochy konce metafyziky.  Zažívá frustraci ze ztráty 

možnosti metafyzického ukotvení, nelegitimnost empirické vědy a rozpad starého světa 

(mýtu).  Koneckonců M. Mendelssohn označuje Kanta s ohledem na závěry jeho Kritiky 

přiléhavě za „všedrtiče“: „Protože Mendelssohn stál na stanovisku oprávněnosti 

logických důkazů, vztahujících se k nejvyšším pomyslu, nazval Kanta „všedrtičem“, 

bořitelem metafyzických důkazů nadzkušenostního světa“.339  

 

Spolu s Manfredem Frankem považujeme událost „ztráty metafyziky“ za absenci 

možnosti ospravedlnění života,340 které člověku v době „před-vědecké“ (před-

osvícenské) propůjčuje právě mýtus. Podle romantiků podkopává osvícenský 

racionalismus základy metafyzického holismu „starého“ světa. V tom se Nietzsche zcela 

shoduje s romantickou interpretací konce metafyziky. Rozpad metafyziky ještě ve 

Zrození tragédie interpretuje také jako kulturní úpadek a ztrátu tvořivé životní síly. Na 

 
337 (Bauemer, 2006 str. 338) 
338 (Nietzsche, 2008 str. 131) 
339 (Sobotka, 2001 str. 283) 
340 (Frank, 2015 str. 16) 
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fenoménu ztráty metafyziky, potažmo mýtu, jsme odhalili původ Nietzschovy kritiky 

současné sokratovsko-osvícenské kultury optimismu. Zjistili jsme, že její patologie 

souvisí se strnulou jednostranností apollinského principu. Tato kultura rozumu (logu) se 

sice zbavuje mýtu jako dětinského stádia lidstva, ale zároveň se definitivně připravuje o 

možnost metafyzické útěchy. Nietzsche se spolu s romantikou ptá: „odkud čerpat 

metafyzickou útěchu?“341 V naší práci jsme ukázali, že romantika stejně jako Nietzsche 

předpokládá obrození dionýského mýtu, protože pouze ten může člověku navrátit 

ztracený smysl a překonat krizi plytké jednostrannosti apollinské kultury.342 

 

„Smrt mýtu je zodpovědná za ztrátu subjektivní sounáležitosti“343 ve společnosti, za 

atomizaci a odcizení člověka a přírody, a proto je potřeba vytvořit nový sdílený obraz, 

novou mytologii, jak píše neznámý autor Nejstaršího programu. Tuto potřebu vytvořit 

nový mýtus jsme v naší práci vyložili jako pokus o překonání krize metafyziky.  Doložili 

jsme, že Nietzsche sdílí romantickou potřebu nově zakouzlit svět v poetologickém slova 

smyslu. Pouze nové (dionýské) umění může zaplnit prázdné místo po mýtu (metfyzice, 

náboženství). Jen ono působí jako metafyzická útěcha. Kořeny tohoto tzv. uměleckého 

náboženství (Kunstreliegion), o němž Nietzsche ve Zrození tragédie mluví,  jsme objevili 

u Hölderlina. Hölderlin zamýšlí obnovit ztracené mytologicko-náboženské pouto mezi 

lidmi skrze básníky obdařené dionýským entusiasmem.344 Ukázalo se, že Hölderlinovo 

pojetí Dionýsa a nové mytologie opět odpovídá Nietzschovu projektu „znovuzrození“ 

mýtu/tragédie z ducha dionýské hudby v posledních kapitolách Zrození tragédie. 

Dionýský revoluční patos naladěný proti strnulosti apollinské kultury navazuje na  

Hölderlinův romantický pokus překonat osvícenecko-klasicistní jednostrannost. 

Nietzscheho zřejmá inspirace Hölderlinem345 nám jaksi připomněla, do jaké míry je třeba 

hledat kořeny Nietzscheho myšlení v německé romantice. 

 

I když Nietzsche, jak jsme ukázali, ani dionýský princip, ani apollinský princip , 

nevynalézá, přesto musíme upozornit na to, že se napříč jeho dílem vyznam obou principů 

proměňuje. V jeho pozdní tvorbě získá na významu především Dionýsos. Raně 

 
341 (Nietzsche, 2008 str. 151) 
342 „Mýtus slouží k tomu, aby odvodil trvání a stav společnosti z nejvyššího hodnoty.“ (Frank, 2015 str. 16) 
343 (Frank, 2015 str. 12) 
344 „V Hölderlinově symbolice se ztotožňuje Dionýsos bůh vína, které mohou s jeho návratem pít 
pozemšťané, aniž by se vystavovali nebezpečí, s vybásněním nového politického věku, věku nového 
člověka“ (Horyna, 2005 str. 130) 
345 (Schmidt, 2012 str. 405) 
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romantické kořeny Dionýsa v jeho tvorbě začnou (pod vlivem H. Heineho) transformovat 

do jiné, anti-křesťanské podoby, symbolu afirmace života. Nad to se Nietzschův 

Dionýsos bude těšit dlouhotrvajícímu vlivu právě v rodící se evropské moderně, jak píše 

R. Martínez; stane se její „estetickou šifrou“, protikladem racionality, systematizace, 

pravou alternativou ke kultuře „racionalisticky--osvíceneckého subjektu“.346 

V racionalizované moderně se opět vynoří romantická potřeba „deindividualizace“, 

„rozbití normality“,347 touha po rauši a revoltě proti usedlým hodnotám měšťáckého 

způsobu života. Pokračování této práce bude proměna Dionýsa napříč Nietzschovým 

myšlením a budoucí fascinace Dionýsem v nadcházejícím 20 století. V této době se 

Dionýsos spojí s „nepřátelstvím vůči – právě se rozvíjející (…) komerční, industriální a 

kapitalisticko-občanské společnosti, která vede k odcizení člověka a přírody a lidí od sebe 

navzájem“.348 V dizertační práci se zaměříme právě na tyto klíčově proměny pojetí 

Dionýsa a dionýského principu v myšlení pozdního Nietzscheho a jeho reminiscence ve 

20. století.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
346 (Martínez, 2011 str. 518) 
347 (Martínez, 2011 str. 519) 
348 (Martínez, 2011 str. 521) 
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