Friedrich Nietzsche: Zrození tragedie
napsal: Jiří Palička
(učo:12111)

Autor svoji knihu hodnotí jako nepříliš zdařenou, těžkopádnou a rozcitlivělou prvotinu ve svém směru. S odstupem času zjišťuje, že ztrácí naprostou jistu v otázkách, které ve svém díle víceméně zodpověděl. Například: Zanikla tragedie Sokratovskou morálkou? Myslel Sokrates svoje učení vždy vážně? 
Knihu lze chápat jako protiklad křesťanství, neboť Nietzsche se svým způsobem ztotožňuje s antikristem přinášejícího dionýské učení. V tom je však třeba spatřovat určitý romantismus a snahu o pevný pohled životu do očí. Autor vychází částečně z Kanta a Schopenhauera, je však v mnoha ohledech jejich protikladem: Schopenhauerovu víru v němectví, jež v knize často vyzvedává, dnes vidí spíše jako nervový kolaps a absolutnost Kantovi morálky relativizuje.
Umění vychází – z jisté perspektivy – ze dvou řeckých elementů: apollinský a dionýský. Propast mezi těmito živly nelze nikdy překonat bez určité rozporuplnosti. K těmto dvěma živlům je třeba ještě přičíst jejich umělecké světy: apollinský element vychází ze vyrovnaného snu, dionýský element vychází z rozvířeného opojení. Často bývá neznalými interpretován jako nákaza. Dionýsky element stmeluje lidské vztahy na bázi nadpřirozena. Opojení dionýského stavu stírá meze života tím, že prožitá zkušenost prochází skrze lethargický živel. Vrátí li se skutečnost do vědomí: vzbuzuje se pocit hnusu a nemožností ovlivnit běh podstaty věcí, čím je diky přemíry reflexe bržděno veškeré jednání, které lze opět nastartovat jen nějakou iluzí, nebo vírou v celek. Tyto dva elementy vycházejí z přírody, a proto lze říci, že umění není otázkou vzdělání, či intelektů, ale vztahem k životu. 
	Percepce snovostí se v antickém Řecku vyvíjí. Dionýští barbaři se snovosti oddávají a mísí bolest, utrpení a bezmoc s rozkoší. V helénské době je postupně snovost zahalována závojem apollinství, a tím stimulována k symbolické expresi. 
Apollinský a Dionýský živel spolu vždy více či méně soupeří. Začátek tohoto zápasu lze spatřit u subjektivního umění Homéra -jehož subjektivita zeslabovala umění: neboť skutečné umění musí subjektivitu překonat. Proti Homérovi stojí Archilose – jehož tvorba subjektivitu překonává zavedením lidové písně, hudba (příznačná Dionýskému živlu) zesiluje obraznost a je hlavním motivem tvorby, na rozdílnost od Homéra jež se naivně nechává unášet přírodou a sněním (typické pro apollinský princip).
	Hudba je u dionýství ztělesněním vnitřního světa bez přímé obraznosti: typické pro lyrika, jež sám sebe prohlíží až na samé dno, u apollinského principu se začíná obraznost vyvolaná hudbou v mysli přidržovat a tím se dává prostor kombinaci, z čehož pak těží epika. 
	Shopenhauer vidí v hudbě – zpěvu vůli, jež ale často ukájí vlastní potřeby vzpomínkami, jež vytrhují z pokojné kontemplace a uchycují se na nejbližší krásné. Nietzsche v tomto spatřuje spíše sobectví, neboť (jak již bylo řečeno) umění je odstupem od sebe.
Vztah hudby a poezie, lyriky, epiky jednostranný - slova nevyprovokují melodii, zatímco melodie je impulsem ke slovní tvorbě. 
Vznik tragedie je tradičně připisován choru, ale lze ji již spatřovat v konečné fázi vývoje mýtu. Mýtus umírá s příchodem Euripida a spolu s mýtem umírá i duch hudby a poesie. Euripides není sto rozluštit nutný rozpor tragedie a proto nahrazuje Dionýský i Apollónský živel líbivou a morální sofistikou a vzniká nová atická komedie. Do děje se dostává běžná problematika lidí, hlavními motivy je úskočnost, chytrost, vtip a lehkomyslnost. S atickou komedii přichází novy pohled na svět: strach z vážného, spokojenost s pohodlím, vzdání se ambicí, oslava přítomnosti, opomíjení minulosti a budoucnosti. Vše je vysvětlováno z racionální perspektivy řadou paradoxu a replikovaných afektů, jež mají daleko od umělecké vášně. Tato racionalita rozbila původní „chaotickou“ - přirozenou jednotu řecké tragedie a nahradila ji překombinovanou dějinností v niž divák nemůže najít ani kousek sebe. Euripides vnáší do umění filozofii - Sokratiku a tím ničí umění. Umělec odhaluje roušku a těší se z toho co odhalil, filozof se těší z roušky jež tajemství odryla: hledání pravdy je pro něj důležitější než pravda samotná. Rodí se žízeň po vědění a nastává obrat světových dějin: lidská energie se namísto kmenových, sobeckých - praktických činností, přesouvá k poznání, v tom autor vidí spásu před vyčerpáním instinktivní radosti ze života, jehož důsledkem by byl patologicky pesimismus. Tato sofrosyne se však časem ztrácí ve slovech a vzbuzuje se nová touha: touha po skutečných skutcích. A tím se opět dostáváme do bludného kruhu, neboť optimismus vědy má své hranice a takovéto poznání lze těžko nazývat jiným než tragickým: zde je pak umění posledním možným lékem: protikladem Sokratovi optimistické víry v poznání. Toto nové tragické umění – zrození tragedie - je nadějí Německa.
	 
	Věda vytlačila (mimo tragedii) i mýtus a z poesie udělala obraz bezdomovectví,  (Walter Otto) jež přežívá jen díky hudbě. V případě nové tragedie se hudba stala doprovodem – ponížení hudby – nebo chcete-li protiklad hudby. Další „chybou“ nové tragedie je přílišná psychologická jemnost jež přenáší cit na interpretovu dovednost a abstrakci jednoho aspektu pravdy na úkor vyzdvižení přirozeného běhu věcí. Tato tendence nakonec končí v pouhých maskách, opakování, pouhém ukřičeném afektu s niž je nemožno se sžít.
	Nedionýsky duch lze spatřovat i v absenci jistého uklidnění, jež je typický pro původní tragedii a čímž se vyjadřuje určitá radost. Teoretický člověk nahrazuje metafyzickou útěchu pozemským smírem bohů schematického komfortu a egoismu.
	Motivy  Sokratova poznání – Sokratova (Alexandrijská) kultura; metafyzické útěchy – Tragedie (indická – brahmanská kultura), či uměleckého krásna – umění (hellenská kultura),  povzbudí jen osobu unavenou bytím – jak je tomu v naši kultuře. Naše současná kultura je převážně kulturou alexandrijskou – kulturou vědy a poznání, v niž se nám stýská po nadpřirozenu (což například vyjadřuje Goethe v díle Faust), v niž nás dusí navlečený řád optimismu. Alexandrijské kultuře však není v žádném případě doménou útlak, nerovnost a narok vědy na universální platnost (proto je naše kultura čekáním na vzpouru spodiny). To již postavil do řeči logiky – řeči naši kultury - Kant, tvrdíce že zákony tvoří pouze subrealitu, a tím ukázal samu tragedii naši kultury, jež si žádá odhodlanost ke změně – k novému umění. Naše teoretická kultura je vyděšena důsledky svého vlastního myšlení a tím si uvědomuje, že zdaleka nestojí na pevných základech: budí strach k životu a z člověka děla korektora, pokračovatele, nikoliv však tvůrce.
	
Znakem Sokratovské kultury je i Opera, jež je protichůdná uměleckým, dionýským i apollinským živlům. Vznikla z radovánek Florenťanu jako radost ze jasného – čistého snění a víry, že i v minulosti existoval dobrý člověk – dobrý umělec. Vychází z přesvědčení, že slovo je cennější než harmonie zvuku, stejně tak jako duše stojí před tělem a v tomto pohledu je tedy opera laická, avšak logická, neboť je oslavou dávného člověka, jež svým přímým vztahem k přírodě (jež nebyl rozmazán kulturou) takový nicméně musel být, a právě k tomu opera vybízí. Stejně tak nechává člověku volnost si tuto iluzi vzít představou, jak musel být život tehdejší době často neidylický. Opera je jen mimoděkým nabízením volnosti jako hračky. (parafráze: str. 65). Při hlubším pohledu v ni však Nietzsche vidí vzepření se Sokratické jednostrannosti a znovu odhalení síly Dionýsa, jež stejně jako německá filozofie směřuje k nové existenční formě – znovuzrozeni tragedie osvobozené od románského označkování. 
	Nietzsche přiznává, že do doby Goetha a Schillera se německo inspirovalo, či učilo od Řecka, ale od tohoto bodu se německá tvorba stává stále více samostatnou s čímž německá v jistém slova smyslu pseudo vzdělanost začíná pociťovat strach z toho, že bude prostým uměním svržena. Toto procítání lze poznat pouze od Řeků: zmítaných dionýským démonem - oprošťující je od individualizace a politického útlaku, spjati s Apollónem – jež dává pocit domoviny; od Řeků stojích mezí indickým buddhismem - jeho touhou po nicotě, extázi, filozofii a Románstvím. Jednotou těchto prvků Řecko žilo ne příliš dlouze, ale v jejich vědomí – paměti,  tato celistvost stále přetrvává. Řekové se těmito motivy nikdy nevyčerpali, ale uměli je vždy vnitřně jednotit – a právě z této jednoty je nutno nazírat na řeckou tragedii. 	
	Sílu tragedie živí hudba a dionýské „šílenství“. Hudba zde není doprovodem, ale zrodem – souhrou: a tím otvírá novou niterní rozloženost. Takto zastřené, či chcete-li rozzářené vnímání už není mostem k jednoznačné realitě.
	Apollinský živel klamně vítězí nad živlem dionýským jen uvnitř samé tragedie, v konečné úhrnu je apollinský živel zobrazen jako závoj nad živlem dionýským a tato symbolická jednota je zobrazením bratrství jako cíl tragedie. Jinak již bylo řečeno dionýský živel je vyřčen ústy apollinskými. Zde nelze hledat vítězství mravního řádu, neboť jde o jistý adiaforón: patologickou katarsi již nelze jednostranně vyložit, neboť jde o hru, a ne obraz pouhých přírodních zákonitostí. 
	Současný divák již stěží věří v zázrak, zhuštěný obraz mýtu o světě však není bez tohoto motivu možný, proto dnes mýtus chápeme vlivem jednostaného vzdělání, morálky, práva atd., jako dávnou minulost a tak přicházíme o tvůrčí přírodní sílu umělecké fantasie. Důvodem takového chápaní je naše odcizení a považování za skutečné pouze jsoucno, jež chápe jen skrze rozložení.  Oddělením dvou božských principu zaniká tragedie a sní i mýtus a umění přechází v národní charakter, jak je tomu ve Francii. Německo se však – parafráze autora -  stále těší tomu, že kultura je přenechána lidu, čímž zůstala vnitřně zdravá a připravena k obrodě.
	Řekové své kořeny pociťovali skrze mýtus – měli vztah k věčnosti: což je prožitek opravdové ceny. Tento vztah byl zbořen racionalitou Sokratovství jež sebrala lidem to, co naplňovalo jejich srdce – smrt vášně ve jménu rozumu: což samozřejmě nelze brát v absolutním měřítku. 	
	Apollinský živel je obsažen v eposu, sochařství – toto umění jakoby vybízelo k prozření svého pozadí, stejně jako tragický mýtus: zobrazující utrpení, přemáhání, ohyzdnost, disharmonie jako nejvyšší rozkoš. Ukazuje živobytí se svou tragičností a svým uměleckým laděním přemáhá sám sebe a zde pak lze hovořit o pravém umění, bez morálních hesel sloužících jako hadr k vytření špíny na podlaze.
	Tragický mýtus a hudba jsou v těsném vztahu a pojí k sobě dionýský živel, ospravedlňující existenci „nejhoršího světa“, bez iluzí dobra a krásna jež prezentuje živel apollinský. Tyto dva živly svou rovnováhou, bojem jsou zrodem umění a tvorby – jsou cestou utrpením ke kráse a hodny oslav: návratu tragedie.


