
Posudek oponenta diplomové práce Genealogie apollinského a dionýského principu v díle Friedricha 

Nietzscheho předložené Bernardem Soškou  

 

Předložená práce je vynikající už samotnou volbou tématu, které není zpracované v tuzemsku, ale 

dostatečně ani v zahraničí. Jazykově výborně vybavený student mohl čerpat ze související literatury 

během svého pobytu na univerzitě ve Vídni. Unikátnost zpracovaného tématu by si zasloužila – 

po nezbytných úpravách (např. vymýcení repetic) – dokonce samostatnou publikaci v podobě 

rozsáhlejšího článku. Je jenom dobré, že student hodlá v dané problematice dále pokračovat během 

doktorského studia.  

Zdá se, jako kdyby hlavním výsledkem celé práce měl být „pouhý“ doklad toho, že Nietzsche není 

objevitelem dichotomie apollinského a dionýského, nýbrž že mlčky přebírá raně romantické 

ustavení této komplementární dichotomie, ve které se tají i vyjadřuje kulturní kritika a reakce na 

ztrátu jednotícího metafysického univerza, jež skýtá duchu útěchu a orientaci. Potud nejde 

v předložené práci tedy o Nietzscheho samého, ale o jeho odkaz k předcházející romantické tradici. 

Stejně by se dalo pokračovat směrem za Nietzscheho k Aby Warburgovi, Ernstu Cassirerovi, 

Oswaldu Spenglerovi, Maxi Schelerovi, Martinu Heideggerovi, bratrům Jüngerovým, ale dokonce 

i k Arnoldu Gehlenovi, ovšem ze všeho nejvíce k Hans Urs von Balthasarovi a jeho monumentální 

trojsvazkové práci Apokalypse des deutschen Geistes, která je syntézou a kulminací této romantické 

tendence. Poukaz k posledně jmenovanému postrádám jako znamení toho, že autor si je vědom 

kontextuálního vyústění toho, o čem píše v předložené práci. Rovněž Schillerova role by podle 

mého soudu zasloužila většího rozpracování, už jen pro jeho vliv na romantické básníky, NB. 

Hölderlina, jemuž se student správně věnuje, byť až na snad jednu výjimku odhlíží od jeho 

„románu“ Hyperión, ve kterém se implicite rozehrává střet apollinského s dionýským a kde 

předkládá svou verzi Nejstaršího systémového programu německého idealismu v podobě dopisu I.30.1 

Rovněž programová báseň An die Deutschen (či spíše její mnohé verze) by zasloužila zmínku.  

Komicky působí zjevný germanismus v podobě užívání Apollónova jména ve tvaru Apollo: to byla 

přeci americká kosmická loď.   

Za zásadní absenci by šlo považovat aspoň zmínku o tom, jak se zmíněná pojmová dichotomie 

vyvíjela a transformovala v  dalším Nietzscheho myšlení, byť je zřejmé, že to by přesahovalo rámec 

diplomové práce. Nicméně byla-li v romantické částí předložené práce řeč o snaze identifikovat 

                                                           
1 Některé pasáže právě z tohoto tzv. „Athénského listu“, ale i v průběhu celého „románu“ silně evokují budoucí motivy 

z Nietzscheho Zarathustry, který ve své učitelské roli přebírá a vykazuje mnohé rysy postavy Hyperióna.  



spolu Krista s Dionýsem, pak víme přeci, že Nietzsche na sklonku své příčetnosti klade Dionýsa 

proti Ukřižovanému. To by vyžadovalo bližší komentář během diskuse.  

Diplomovou práci Bernarda Sošky bez dalších výhrad doporučuji k obhajobě s návrhem 

hodnocení výborně.  
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