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Abstrakt:
Smyslem práce je podat výkaz promyšlení otázky subjekt-objektového rozvrhu, jako jedné z klíčových
dualit filosofické tradice, z perspektivy Heideggerovského stanoviska a příprava podkladů pro vstup
do následného vyznávání se v limitech novověké metafyzika jako takové. Naznačený záměr je
prováděn komparací (před)Descartovské filosofické tradice s fenomenologií, tak jak ji uchopuje
Martin Heidegger, což umožňuje plastičtěji nahlížet zkoumanou záležitost, jejíž jednotlivé aspekty
jsou postupně v tematických celcích, rozdělených dle jednotlivých autorů od Reného Descarta, přes
Immanuela Kanta a Friedricha Nietzscheho, až po samotného Martina Heideggera, v práci
akcentovány. V první části díla je důraz kladen zejména na představení tradičního náhledu zkoumané
záležitosti a předvedení postupné transformace, k níž v dějinách filosofie v této otázce dochází.
V následném oddílu je pak cíleno zejména na pochopení rozdílu mezi zmíněnými přístupy, přičemž se
při postupné analýze jednotlivých subtémat ukazuje jako klíčový pojem ϕαινόμενον, na němž
můžeme názorně sledovat nejen odlišný přístup jednotlivých filosofických postojů, ale také samotné
limity nastíněného dualismu v chápání každého jednotlivého z nich. Závěrem je pak teoretický
výtěžek práce předveden na specifickém jsoucnu, jímž je kunstwerk, což umožňuje pevnější fixaci
promyšleného rozpracování subjekt-objektového rozvrhu.
Klíčová slova:
Metafyzika, Subjekt, Objekt, Fenomén, Umělecké dílo, Martin Heidegger

Abstract:
The aim of the thesis is to present a statement on the topic of subject-object structure, as one of the
key dual philosophical traditions, from the point of view of Heidegger's standpoint and the
preparation of documents for entry into the subsequent professing within the limits of modern
metaphysics as such. The proposed intention is carried out by comparison with (pre)Descartes'
philosophical tradition with the phenomenology by Martin Heidegger, which allows a more
observable study of the subject, the individual aspects accented in the thesis which are gradually
divided into thematic groups, divided by individual authors from René Descartes through Immanuel
Kant and Fridrich Nietzsche to Martin Heidegger himself. In the first part of the work, the emphasis is
mainly on introducing the traditional outlook of the researched issues and showing the gradual
transformation that takes place in the history of philosophy in this field. In the following section, the
main focus is on understanding the difference between these approaches, while in the gradual
analysis of individual subtopics, ϕαινόμενον as a key concept shows a different approach to
individual philosophical attitudes but also the limits of defined dualism in the understanding of each
individual approach. Finally, the theoretical yield of work is shown on a specific thing, which is
kunstwerk, which allows for a firmer fixation of the definite processing of the subject-object
structure.
Key words:
Metaphysics, Subject, Object, Phenomenon, Art, Martin Heidegger
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0. Úvod
Ti, již milují moudrost, ocitají se při konfrontaci s nutností vykazovat zpravidla ve velmi obtížné
situaci, neboť, zároveň s ozvučením nehlasné řeči země, jež prozrazuje směr, ponechávají-li ji být
(lassen)1, musí přivádět čtenáře na místo v krajině, z něhož promlouvají. Kdybychom abdikovali na
první, a rozhodli se tak vytvářet zdánlivě vlastní konstrukty, zůstali bychom nepamětliví dějinného
světa, v němž žijeme a umíráme. Ne snad, že by ta která konkrétní svévolná myšlenková schémata
nevyrůstala z prvotní odemčenosti světa pobytu, příčila by se ovšem tomu, jak se odkryl konkrétní
dějinný svět. Stáli bychom ve světě, v místě, jež v sobě podržuje veškeré možné vyvstávání ze
skrytosti, mimo náš dějinný svět, jež je zde potřeba chápat jako tu kterou konkrétní možnost toho,
jak svět do neskrytosti vyvstal. Stáním v nerozvrhnutém poli by nám chybělo směrování, čímž by
promluva ztrácela smysl. Odstoupením od druhého bychom sice neztratili směr, takže bychom zůstali
bezpečně v působnosti pokynu, jenž k nám přichází, zmizelo by ovšem konkrétní místo, z nějž
oslovováni pamětlivě promlouváme. Bez onoho specifického místa, hrubě řečeno bez kontextu, se
však vytrácí smysl toho, o čem promlouváme. Na první pohled by se mohlo zdát, že druhé zmíněné je
instancí prvního, ovšem není tomu tak. První zmíněný ohled akcentuje aspekt ‚kam‘, jinak řečeno
směrovku pokynu (k) myšlení, kdežto druhý ‚kde‘, jemuž rozumějme jako specifickému místu na cestě
vedené pokynem (k) myšlení. Po upozornění na jedno z velkých úskalí vykazování nejen filosofického
poznání, nyní vyvstává prostor pro před-stavení onoho ‚kam‘, bez něhož ‚kde‘, jež je vlastní náplní
tohoto krátkého díla, postrádá založení.
Podstatou práce je podat výkaz promýšlení jedné z klíčových dualit filosofické tradice, ze
subjekt-objektového rozvrhu, ukázat jeho limity a připravit podklady pro vstup do následného
vlastního vyznávání se v limitech novověké metafyziky. Důraz je kladen na komparaci stanoviska
novověké metafyziky, reprezentované René Descartem, Immanuelem Kantem a Friedrichem
Nietzschem, tak, jak jim lze rozumět optikou myšlení Martina Heideggera, s jeho vlastní
fenomenologií, co do záležitosti subjekt-objektového rozvrhu.
Dopředu je třeba upozornit na nutnost striktního podržování distinkce, mezi zmíněnými
význačnými osobnostmi filosofické tradice a jejich pojetím skrze prizma Heideggerovského
přemýšlení, jímž se budeme pokoušet nahlížet na téma, jež máme vytyčeno. Pro předběžné
předvedení limitů subjekt-objektového rozvrhu, si vystačíme s druhým zmíněným, přičemž otázku
věrnosti Heideggerovsky nahlížených postav, s jejich vlastní promluvou, jež dosud ve filosofické
tradici zůstává živá, ponecháme v této práci stranou. Toto metodické zjednodušení, jež s sebou
bezpochyby nese značná omezení, se ukazuje jako nezbytné, neboť pokud bychom se pokusili
srovnat byť pouhé dva autory, co do jejich vlastní promluvy, neřku-li snad všechny zmíněné, nejen, že
bychom dalece překročili doporučený rozsah, jenž je vymezen pro bakalářskou práci, její smysl,
schopnosti jejího autora i vlastní potřeby tématu tak, jak bylo stanoveno, ale hlavně bychom se stali
nezaujatými, což není naším záměrem, neboť bychom opustili pole filosofie.
Druhé klíčové stanovisko, jež práce zaujímá, je způsob náhledu na samotnou filosofii Martina
Heideggera. Je snahou vyhnout se, pro potřeby práce nadbytečnému, dělení autorova díla na části
dle období, v němž své knihy psal a vydával – nejtradičněji děleného na období rané, jež naplňuje cíle
stanovené ve fundamentální ontologii, a pozdní, jež ji shledává nedostatečnou, neboť ta stále, stejně
jako tradice, vůči níž se vymezuje, dotazuje bytí z perspektivy jsoucího – pokud si to záležitost sama
výslovně nevyžádá, jako je tomu například při interpretaci významu termínu lichtung, s nímž se
setkáme později, jenž pro Heideggera v období Sein und Zeit2 znamená ještě světlinu, chápanou z
pohledu světla, na rozdíl od období, v němž je napsán a vydán například Der Ursprung das
Kunstwerkes3, v němž už je třeba stejnému termínu rozumět z pohybu, jako otevřenosti. Záměrně je
proto snaha uchopovat autorovo celoživotní dílo jako souvislý celek, jehož pozdější části by nebyly
možné bez předchozích, a jeho samotného jako učitele, jenž akcentuje pokyn (k) myšlení.
1

Martin Heidegger, Was heißt Denken?, Die Vorlesung im Sommersemester 1952 mit Stundenübergängen, Zweite Stunde
Tj. do poloviny 30. let 20. století.
3 Tj. od poloviny 30. let 20. století.
2
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Předposlední aspekt a zároveň druhé upozornění, jenž je třeba před-stavit předtím, než se
dostaneme k samotnému ‚kde‘, je bilancování mezi myšlením a vykazováním. Jak bylo již zmíněno,
práce si klade za úkol podat výkaz z promýšlení, což se na první pohled nemusí zdát problematické,
při detailnějším ohledání však jistě nahlédneme, jak bytostně jsou tyto záležitosti nestejné.
Dostatečné vysvětlení této distinkce je samo tématem hodným k promyšlení, jež by zabralo nemalý
čas, spokojme se proto nyní s krátkým zjednodušujícím příkladem, jenž snad pomůže tuto odlišnost
osvětlit, a jež se nám bude hodit i pro následné úvahy o rozdílech v pojímání jsoucího novověkou
metafyzikou a fenomenologií. Představme si na malý moment, že celý svět je tvořen pouze ze dvou
barev, černé a bílé, jež jsou si vzájemnými protiklady. Je možné pomyslet jakousi černo-bílou, jež by
v sobě podržovala vše z bytnosti černé i bílé zároveň? Nestala by se však tato ‚směs‘ pro pozorovatele
nutně indiferentní šedí? Jsme my dnešní s to podržovat tuto, jak by snad řekli teologové, dualitu
v jednotě v její plnosti? Není ona sama jen pouhým nicneříkajícím obratem, jejž používáme pro
popsání něčeho, co nejsme schopni řádně myslet, natož vyjádřit za pomoci jazyka?4
Nejblíže takovémuto spojení dvou růzností v jedno se dostaneme, pokud v úvahách,
vycházejíce od jednoho, přecházíme ke druhému. Pouze při pohybu od černé jsme s to uchopovat
bílou, a naopak, přičemž právě doména myšlení je pro člověka oním místem, v němž může svobodně
otáčet směr a nahlížet tak odlišné perspektivy, jež vystoupí ze skrytosti při opačném směřování na
téže cestě. Vykazování, má-li plnit svůj účel, musí opustit toto volné pole a pevně předložit jednu z
promýšlených pozic, na jejíž úkor je druhá opomenuta – nechat vystoupit do neskrytosti bílou na poli
černé, jež ustoupí do skrytosti, či obráceně. Takovéto rozhodnutí, jež umožňuje uchopující vypovídání
o jsoucnu, je posledním krokem nespoutaného myšlení, jež se poté v dané záležitosti proměňuje ve
vykazování. Toto vymezení hranic, jež se jeví extrémně svazující, neboť s každým dalším rozhodnutím
exponenciálně ztrácíme šíři, jak můžeme myslet to, co můžeme myslet, však zároveň umožňuje
vytvářet pojmy, jež jsou nezbytným stavebním prvkem k uchovávání a předávání těchto rozhodnutí,
čímž je umožněno tradování. Tato práce, jež sama taktéž stojí na mnohých rozhodnutích, jež ze své
podstaty nemůžeme být schopni reflektovat, však nemá za cíl tato rozhodnutí vystavit pohledu, nýbrž
pouze promyslet některé z jejich výsledků a podržet přitom na paměti, že ono ‚kde‘ není žádná
samozřejmá pozice, nýbrž výsledek staletí, či jak by řekl Fernand Braudel „longue dureé“5, v němž se
udál nespočet rozhodnutí, jež mají ve své povaze sebe-skrývání, v jehož důsledku dnes působí
největší z nich jako banální poučky. Pro ukázku zmíněného nám postačí obvyklé dnešní rozumění
„ἐὸν ἔμμεναι·“6, jež chápeme už pouze jako prázdnou tautologii, jež budí údiv maximálně tím, že se
jakási filosofická figura dávnověku domnívala, že je třeba zdůraznit nutnost ji říkat a myslet.
Heidegger, pevně si vědom toho, že rozhodnutí mají ve zvyku se skrývat, proto ve svém díle důrazně
vybízí k sestupu k fenoménům, jež zapříčinily rozhodnutí, jejichž působnost stále pociťujeme v našem
každodenním životě, ač si tohoto dopadu nejsme obvykle vědomi. Pokud nebudeme mít tento
metodický pokyn neustále na paměti, snadno sklouzneme k pouhému pohybování se v katechizmech
dané tradice, jež zdání myšlení pouze budí, ve skutečnosti ho však umrtvují. Čas této práce však není
místem pro sestup k fenoménům, nutné je ale i v ní podržet tento pokyn, abychom následně, poté,
co ukončíme kruh na stejném místě, ze kterého jsme vyšli (holzwege)7, mohli prošlou cestu ztotožnit

Za poznámku stojí zamyšlení, zda bychom mohli nahradit slovo černá absolutním bytím, bílá absolutním nicem a černo-bílá
děním. Pokud připustíme, že ano, získal by příklad ukotvení ve filosofické tradici (Georg Wilhelm Friedrich Hegel,
Wissenschaft der Logik, oddíl Allgemeine Eintheilung des Seyns), ztratil by však něco ze své názornosti, o níž především
momentálně jde. Buďme proto trpěliví a zanechme tuto poznámku prozatím stranou s tím, že se k ní můžeme vrátit po
dočtení zbytku práce, vystačme si nyní v úvodu s černou a bílou, a závažná rozhodnutí, jímž je například „πάντα ῥεῖ·“
(Svodka, jíž překládejme pro potřeby této práce jako „Vše teče.“, za „ποταμοῖσι τοῖσιν αὐτοῖσιν ἐμβαίνουσιν ἕτερα καὶ
ἕτερα ὕδατα ἐπιρρεῖ·“ (in Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker: Griechisch und deutsch, B12), jež bychom mohli
velmi hrubě přeložit jako „Na ty, jež vstupují do stejných řek, tečou povždy rozdílné proudy.“.), vnímejme pouze jako
zkratky, jež nám umožňují nezapomenout na metodický pokyn, jenž je nutné podržovat při vykazování.
5 Fernand Braudel, Dynamika kapitalismu, Nové zamyšlení nad materiálním a ekonomickým životem
6 Parmenidés, DK 28B6 (Simplikios) in Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker Griechisch und deutsch; Pro potřeby
této práce překládejme hrubě jako „Jsoucí jest.“.
7 Martin Heidegger, Wegmarken, Platons Lehre von der Wahrheit
4

7

s proměnou myšlení, nikoli ji brát za ztrátu času, a mohli se tak vrátit k původní intenci projektu –
myšlení limitů metafyziky, specificky pak subjekt-objektového rozvrhu.
Na místě je nyní zmínit poslední záležitost, jíž se práce pokusí vyhnout, jíž je snaha
překračovat oblast vyznávání se v subjekt-objektovém rozvrhu – tj. přílišné pouštění se do otázky po
smyslu bytí, analytiky časovosti, bytnosti pravdy, uměleckého díla, pobytu, a dalších záležitostí, jež
jsou pro Heideggera východiskem úvah – pokud si to sám postup nevyžádá.
Jistě bychom mohli vytyčit i další hraniční kameny, s jejichž pomocí bychom ještě lépe představili ‚kde‘, jemuž bylo věnováno posledních několik odstavců, otázkou ovšem je, zda by se nám při
tom neodkrývaly další a další záležitosti, jež je zapotřebí alespoň předběžně oslovit, čímž bychom se
pouze více a více přibližovali k limitům, jimiž je práce ohraničena, a jež však můžeme v plnosti pocítit
až teprve tehdy, když na ně narazíme při samotném rozvažování, jako na místa, jež neumožňují další
postup bez proměny myšlení.
Shrňme nyní pouze v krátkosti vše dosud zmíněné, abychom už bez zbytečného vysvětlování
viděli náčrt pozice, z níž do úvahy vstupujeme. Hodláme nahlížet a vykazovat limity subjektobjektového rozvrhu, přičemž stojíme vědomi si distinkce mezi ‚kam‘, jemuž rozumíme jako pokynu
směru (k) myšlení, a ‚kde‘, jež je konkrétním místem na cestě onoho pokynu. Zůstáváme pamětlivi, že
došlo a dochází k rozhodnutím, jež se ráda sebe-skrývají, jimž rozumíme jako tomu, co stojí na
předělu myšlení a vykazování. Bereme v potaz ta, jež autor činí v rámci sebeomezení své práce,
jmenovitě pak snahu nahlížet na celou záležitost prizmatem myšlení Martina Heideggera a jeho
samotného brát, spíše než za tvůrce nauky, za učitele akcentujícího cestu (k) myšlení, nerozlišovat
jeho celoživotní práci, pokud si to rozplétaná záležitost sama nevyžádá, a nevykračovat mimo
zkoumání subjekt-objektového rozvrhu, pokud si analýza nevyžádá opak.
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1. Subjekt-objektový rozvrh prizmatem novověké metafyziky
Abychom mohli hlouběji porozumět, jaké jsou limity subjekt-objektového rozvrhu, je nejprve
zapotřebí detailně prozkoumat jednotlivé stavební kameny jeho samotného. Za tímto účelem se
vypravíme napříč filosofickou tradicí k René Descartovi, jenž s těmito pojmy pracuje jako první. Jistě
se nabízí námitka, že Descartes rozumí významu subjektu na základě jeho uchopení Aristotelským
dualismem ὑποκείμενον8 a συμβεβηκότα9, a měli bychom tak, pokud chceme sestoupit na začátek,
raději pracovat s ním, tuto záležitost však prozatím ponechme stranou s vědomím, že se k ní později
vrátíme. Postupujme však nyní v limitech Descartova díla, neboť pokud bychom chtěli skutečně
poctivě sledovat začátek, velmi pravděpodobně bychom, po sestupu k Aristotelovi, museli následně
pokročit ještě o kus hlouběji k Platónově εἶδος10 a poté nevyhnutelně dále k presokratikům, přičemž
pro naši záležitost není relevantní, zda bychom se pokusili uchopit již v předmluvě zmíněné
Héraklietovo πάντα ῥεῖ, Parmenidovo ἐὸν ἔμμεναι, či nějakou další z tezí, jež rozvrhly dnešní
rozumění nejen subjekt-objektovému rozvrhu. Poslední zmíněné období by se pak pravděpodobně
stalo závěrečnou zastávkou našeho zkoumání, ovšem nikoli proto, že v něm zmiňovaná záležitost
skutečně začíná, nýbrž pouze z toho důvodu, že teprve z tohoto období máme dnes k dispozici
alespoň fragmentární písemné záznamy, o něž je možné se opřít. Abychom dodrželi předem
stanovené ohraničení této práce, vychází následující prvotní analýza nikoli z textu samotného René
Descarta, nýbrž se opírá o paragrafy devatenáct až dvacet jedna Heideggerova Bytí a Času. Tato část
se sice primárně nevěnuje subjekt-objektovému rozvrhu – nýbrž kritice Descartova porozumění
prostorovosti, jež je ukázáno jako nepůvodní, co do způsobu, jak pobyt bytuje ve světě – pro základní
nastínění zkoumané problematiky a pojmů, jež se v její souvislosti užívají, nám však postačí, jelikož
umožní vstup do textů samotného Descarta bez ztráty prismatu Heideggerovského myšlení, z jehož
pozice se snažíme celou záležitost nahlížet.
1.01. Bytí a Čas – Descartovo rozumění prostorovosti
Než se pustíme do analýzy samotného Heideggerova textu, je na místě vyjádřit se ke dvěma výtkám,
jež se na tomto místě nabízejí, abychom se s nimi vyrovnali, a mohli se tak následně soustředit pouze
na vedený výklad. Předně by se mohlo zdát, že není souvislosti mezi Descartovým uchopováním
prostorovosti a limity subjekt-objektového rozvrhu, následně pak – pokud připustíme, že tyto
záležitosti mají společnou půdu – že začínat interpretaci Descartova rozumění čemukoli z jiného
zdroje, než z děl jeho samotného, je nerozumné. Odpověď na první se odkryje samotnou četbou,
můžeme však již dopředu prozradit, že cílem našeho zkoumání na tomto místě bude elementární
osahání si termínů, s nimiž se operuje v obou zmíněných doménách, a jejichž podrobnější analýzy se
dočkáme v následujícím oddílu. Co se týče druhého, stačí připomenout, co bylo již řečeno, totiž, že
práce samotná je primárně uchopována z perspektivy fenomenologie Martina Heideggera, takže
začínat s prvními kroky vyznáváním se v jeho díle není svévolí, nýbrž záměrem.
Podržíme-li se významové posloupnosti, s níž Heidegger ve své práci postupuje, začíná jeho
výklad představením pojmu res corporea, jenž je dán do přímého protikladu k ego cogito, čímž je do
zorného pole předvedena tradiční dualita duch, ve smyslu myslícího já inteligibilní bytosti, a příroda,
ve významu tělesné substance. Dále je načrtnuta substantia, jíž autor charakterizuje jako „… bytí
nějakého o sobě jsoucího jsoucna …“11, přičemž uvádí, že tento pojem Descartes – souřadně s tradicí,
jež stejným dvojím způsobem podržuje význam οὐσία, jež bývá nejčastěji překládána jako podstata, a
jejíž zevrubnou analýzu můžeme najít, při rozboru kategorií, jež mají sloužit uchopujícímu vypovídání
o jsoucím, poprvé u Aristotela12 – používá nerozlišeně jak pro substancialitu, čili pro označení
substance jsoucího jsoucna, tak v případě substance, neboli onoho samotného jsoucího jsoucna.
Aristoteles, Kategorie: Organon, 3. kapitola; Překládejme v souladu s filosofickou tradicí jako „podmět“ či „substance“.
Tamtéž, 3. kapitola; Překládejme v souladu s filosofickou tradicí jako „přísudek“ či „akcident“.
10 Například Platón, Faidón; Překládejme v souladu s filosofickou tradicí jako „idea“.
11 Martin Heidegger, Bytí a čas, §19
12 Aristoteles, Kategorie: Organon, 5. kapitola
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Vzhledem k tomu, že v perspektivě tradice, z níž roste i Descartovo myšlení, má každá
substance nějakou význačnou vlastnost, jež je ztotožnitelná s tím, co ona sama jest, je dalším krokem
tázání se po této vlastnosti substance res corporea, přičemž dotazováním jsme následně přivedeni k
závěru, že její bytností je extensio, jehož výkladu je posléze věnováno několik odstavců náležitého
paragrafu13. Pro naše zkoumání ovšem postačí, pokud podržíme v mysli alespoň několik klíčových
tezí, o něž se později opřeme při rozboru duality res extensa14 a res cogitans15. O extensio, jež je dle
Heideggera ztotožnitelná s Descartovým ontologickým určením světa, a jež je obvykle překládána
jako rozlehlost, jíž rozumíme jako tomu „… co do délky, šířky a hloubky tvoří vlastní bytí tělesné
substance, kterou nazýváme svět.“16 , se dozvídáme, že spoluvytváří prostorovost, o níž se Heidegger
zajímá na tomto místě především – neboť je jeho snahou předvést, že rys bytí-ve, jako jeden
z konstitutivních prvků in der Welt sein17, jemuž rozumíme obvykle jako nějakému nacházení se
něčeho v něčem, je ve svém autentickém promlouvání bydlením ve světě, jinak řečeno niternou
blízkostí člověka a světa – pro naše zkoumání se však jedná o záležitost druhotnou. Dále o rozlehlosti
zjišťujeme význačnost její pozice, neboť je předvedeno, že všechna ostatní určení jsou na ní závislá,
ona sama však není závislá na žádném z nich – přičemž naznačený vztah postihuje tradice v dualitě
existencia a essencia18, jíž lze rozumět jako vazbě mezi tím, že substance jest, neboli že-bytím, a tím,
jak jest čili co-bytím, je ovšem nutné striktně oddělovat tradiční užívání těchto termínů od toho
Heideggerovského, jenž je podrobně popsáno v jiné části19 rozebíraného díla – což z extensio činí
primární vlastnost substance svět, a potud také veškerého jsoucího v něm. Vidíme tedy, že
dělitelnost, tvar, pohyb a další určení substance svět jsou závislé na rozlehlosti, nikoli však obráceně,
čímž můžeme světskost světa, jinak řečeno jeho bytnost, při hrubém zacházení ztotožnit s jeho
extensia – jež se dle Aristotela ukazuje jako stálé setrvávání20, neboť předvádí, že každá jednotlivá
vlastnost, tj. συμβεβηκότα, může být z tělesa odstraněna, ono samo, tj. jeho ὑποκείμενον, však
zůstane nezměněno – a přesunout pozornost k dalšímu klíčovému rozdělení, jež bude nápomocné na
cestě našeho vyznávání se v subjekt-objektovém rozvrhu.
Descartes chápe substanci, jež se ukazuje jako jsoucnost jsoucího, tj. jeho existencia, jako to,
co ke svému bytí již nic dalšího nepotřebuje, rozlišuje však mezi tou substancí „… která vůbec už
nepotřebuje žádnou věc …“21, jež „… je myslitelná jen jedna, totiž Bůh.“22 a ens creatum, čili vším, co
není Bohem – přičemž tato dualita je, mimo jiné, postavena na rozdílu mezi věčností a nekonečností,
tematizovaném, ať už v ryze filosofické, či filosoficko-teologické tradici, již o mnoho století dříve – a
co je tak třeba pro jeho vznik vytvořit a k němuž patří aspekt podržování. Svět tak nutně také spadá
do domény ens creatum, na rozdíl od inteligibilních bytostí – jež tvoří sféru res cogitans, do níž náleží
i člověk – však patří do oblasti res extensa. Pokračující analýzou, jež staví na rozdílu mezi bytím světa
a člověka, se zde zaobírat nebudeme, řekněme pouze, že Heidegger shledává ontologické základy
světa, chápaného jako res extensa, co do smyslu jeho bytí za nevyjasněné, a potud se pro něho,
v rozvrhu fundamentální ontologie, stává jejich přivedení do zjevnosti úkolem, jenž se pokouší
naplnit.
Přeskočíme-li tedy části dvacátého a dvacátého prvního paragrafu, jež se přímo netýkají
našeho problému, dostaneme se k otázce možností poznání jsoucího v doméně res extensa, jež je pro
Descarta nahlédnutelné pouze skrze matematicko-fyzikální uchopování. Tento způsob náhledu na
jednotlivé jsoucí, jež si je jist, že existencia jsoucna uchopuje a pevně drží, je pak ztotožnitelný s
mathematickým poznáním – v jehož rámci se dle Heideggera zachází s bytím jako kopulou, či jinak
Martin Heidegger, Bytí a čas, §19
René Descartes, Meditace o první filosofii, O tom, co lze uvést v pochybnost
15 René Descartes, Meditace o první filosofii, O přirozenosti lidské mysli: o tom, že je známější než tělo
16 René Descartes, Principy filosofie, I, č. 53
17 Martin Heidegger, Bytí a čas, §28; Překládejme v souladu I. Chvatíkem jako „bytí ve světě“.
18 Aristoteles, Metafyzika, 12:1
19 Martin Heidegger, Bytí a čas, §9
20 Aristoteles, Kategorie: Organon, 5. kapitola
21 René Descartes, Principy filosofie, I, č. 51
22 Tamtéž, I, č. 51
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řečeno logickou spojkou – přičemž analýzou slova μάθημα23, jíž se autor podrobně věnuje v jiných
svých dílech24, se zde zatěžovat nebudeme a vystačíme si pouze se stručným shrnutím pocházejícím
od něho samotného, jež jej popisuje jako „… to, co člověk při nahlížení jsoucna a při zacházení
s věcmi zná předem: o tělesech jejich tělesnost, o rostlinách jejich rostlinnost, o zvířatech jejich
animalitu, o lidech jejich lidskost.“25. Descartes potud převádí tradiční ontologii, postavenou na
striktním oddělení těla, potažmo smyslovosti, a rozumu, jenž jediný, zaštítěný pochopitelně u tohoto
myslitele Bohem, nám zpřístupňuje skutečné poznání jsoucího v jeho bytí – přičemž již na tomto
místě můžeme pomalu začít pociťovat, jak velikým krokem ‚mimo‘ tradici je fenomenologie, jež
akcentuje právě jevení se jako to, co nám umožňuje poznání toho kterého jsoucího ve světě – na
novověkou matematicko-fyzikální vědu, čímž však problém bytnosti světa, jenž do té doby
nevystoupil ze skrytosti, pouze hlouběji zahaluje. Výtěžkem pro zkoumání naší záležitosti pak je, že
pro Descarta jsou jsoucna v oblasti extensa tím, co je stálé, neměnné a se sebou totožné, čili součástí
pevného řádu světa, jejž umožňuje, alespoň potenciálně, nahlédnout nekonečná dobrota toho, jenž
stojí v jeho čele, přičemž jistě můžeme být klamáni, čemuž také odpovídá naše smyslová zkušenost,
ovšem pouze z toho důvodu, že nejsme s to odlišit podstatu od akcidentů jednotlivého jsoucího, o
němž vypovídáme, tedy chybujeme při neopatrnosti svých úsudků.
Vzhledem k tomu, že úkolem Bytí a Času je konkrétní vypracování otázky po smyslu bytí,
přičemž horizontem, pro vůbec každé jeho porozumění je čas26, je potřeba se alespoň v krátkosti
dotknout i jeho. Pokud je veškeré jsoucí v doméně res extensa stále tím, čím jest, patří k jeho bytnosti
stálá setrvalost čili, řečeno velmi hrubě, jeho bytí rozumíme jako neustálému výskytu. Pokud se
vztáhneme k Heideggerově analýze časovosti, jež je náplní druhé poloviny rozebíraného spisu27, je
možné nahlížet, že primární kritika Descartova uchopení prostorovosti, stejně jako celé tradice, je
postavena na jeho – otázka do jaké míry vědomém, až zcela nevědomém – podržování rozhodnutí
chápat bytí z přítomného, tudíž jako stálé pomíjení. Potud pro Heideggera – jenž nabízí v závěrečných
paragrafech28 možnost myslet bytí od budoucího, chápaného ve smyslu krajní možnosti pobytu
nebýt, čímž se dramaticky promění naše rozumění bytí, a potud nám samotným – zůstává problém
bytnosti světa nedotázaný, neboť rozhodnutí, jež padlo, je silou tradice skryto, a my tak vnímáme
celou nastíněnou záležitost jako samozřejmou a neproblematickou.
1.02. Přechod
Na první pohled by se mohlo zdát, že předcházející analýza Descartova chápání prostorovosti nemá
mnoho společného se subjekt-objektovým rozvrhem, a v jistém ohledu tomu tak skutečně je, chybou
by ovšem bylo, kdybychom dřívější pojednání nebrali za nezbytné. Do jakéhokoli tázání, jež je nám co
do potence přístupné k náhledu, můžeme totiž vstupovat principiálně dvojím způsobem, přičemž
v obou případech je však do jisté míry před-určeno, kam na cestě, po níž se rozhodujeme kráčet,
dojdeme. V prvním z nich jdeme pevně za skrytě před-stavenou odpovědí na otázku, jíž jsme si
položili, přičemž teprve ve chvíli, kdy se dostáváme na momentální konec postupu, jinak řečeno
znovu na začátek kruhu, se nám ono předem vytažené odkryje, čímž nabýváme dojmu, že jsme došli
k jakémusi novému poznání, a předcházející tázání, stejně jako nutnost pokračovat dále na cestě, tak
pro nás pozbývá smyslu, neboť nyní již třímáme ve svých rukou odpověď, jíž jsme se dožadovali.
Druhý způsob reflektuje mathematičnost poznání – jež je spojená s bytností pobytu bytovat
v dualitách – nerezignuje však na pohybování se, jako je tomu například v případě nihilismu, ale
pokouší se postupovat, kráčejíce ovšem nikoli pod vedením toho, co jsme si schovali za keř, jenž stojí
na místě konce a začátku kruhu, nýbrž následujíce výzvu, jež stála v počátku samotného tázání. Tento
pokyn nemůže být, z rozvržení naší bytnosti, tázáním zodpovězen, a potud, při návratu na místo,

Překládejme, v souladu s interpretací tohoto slova M. Heideggerem, jako „to, co je vždy již předem známé“.
Například Martin Heidegger, Věk obrazu světa
25 Martin Heidegger, Wegmarken, str. 71-2
26 Martin Heidegger, Bytí a čas, str. 16
27 Martin Heidegger, Bytí a čas, §45 - §83
28 Tamtéž, §45 - §83
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z něhož jsme vykročili, nedochází k uzavření kruhu myšlení, nýbrž pokračujeme, pozměněni, dále
v chůzi, jež se odhaluje jako náš úděl29.
Jelikož není naším cílem ani nalezení odpovědi, jíž bychom anihilovali tázání, ani čistá
kalkulace s předem uchopeným, nýbrž podání výkazu z promýšlení, snažíme se, potud, pokud je to
možné, přidržet se toho, jak se sledovaná záležitost jeví ze sebe samé, což předem určuje způsob
našeho postupu. Ukazuje se tak, že by bylo nevhodné začínat práci vymezováním pojmů, neboť už
volbou těch, jež bychom se rozhodli rozebírat, bychom předem uchopovali zkoumanou oblast, čímž
by se z filosofického tázání stal vědecký rozbor, jenž nemyslí30, nýbrž pouze slepě kalkuluje, nehledíce
na fundamenty, na nichž stojí. Tím, že jsme se rozhodli nejprve nahlédnout do jedné z oblastí, u níž se
již předem zdá, že bude mít co do činění s naším zkoumáním, aniž bychom se pokoušeli nějak předem
uchopovat cokoli z ní, nýbrž jsme se nechali vést promluvou autora, jehož prisma je jednou ze
záležitostí, jimiž je tato práce předem limitována, se nám do zorného pole postavilo několik slov, jež
sama vyžadují pozornost. Tak jsme, díky předcházejícímu tápavému pohybu, nyní schopni oslovit
pojmy, jež vystoupily při našem nenásilném pohybu v doméně Heideggerovy kritiky Descartova
chápání prostorovosti, jako res corporea, res extensa, ego cogito, respektive res cogitans, substantia,
οὐσία, ens creatum, Bůh, existencia, essencia, συμβεβηκότα, ὑποκείμενον, a mnohé další, se snahou
o jejich hlubší pochopení. Je třeba však podržet v mysli, že prohloubení jejich rozumění nutně povede
k vyvstání dalších pojmům, jež si budou následně žádat stejnou péči, a tak stále dále. Proto v této
práci, jak již bylo několikrát zdůrazněno, stejně jako při veškerém vypovídání, musí být nutně
stanoveny hraniční kameny, jež podávání výčtu z promyšleného limitují co do rozsahu. O těch však již
bylo řečeno mnohé podrobněji dříve, a proto je nyní čas pustit se do rozboru slov, jež se nám ukázala
pro naši záležitost jako relevantní, přičemž polem, na němž se o toto rozmotání a prohlížení
pokusíme, budou Descartovy Meditace o první filosofii, neboť ty většinu ze zmíněných pojmů samy
traktují.
Než se však pustíme do samotného rozboru zmíněných slov, je na místě vyhradit se proti
možné kritice, jež by se mohla snést na toto pojednání, neboť na jednu stranu je zde opakovaně
akcentováno, že je potřeba vstupovat do zvolené záležitosti, co možná nejvíce, bez předcházejícího
rozhodnutí o jejích jednotlivých částech samotných, z opačného pohledu je však na první pohled
zřejmé, že práce je silně ovlivněna Heideggerovským způsobem myšlení, a je tak otázkou, zda je
schopna přinést jakékoli nové poznatky, neboť pravděpodobně odkrývá pouze to, co je již představeno při jeho rozehrání. Nejjednodušším argumentem by bylo zopakování záměru práce, jenž
zdůrazňuje, že cílem není nic více, než ‚pouhé‘ podání výkazu z vyznávání, přičemž však u toho
neabdikuje na podržování vědomí, že došlo a dochází k rozhodnutím, na nichž každé jednotlivé
pochopení stojí, což umožňuje následné využití této vlastní prolegomeny ke zkoumání (každé příští)
metafyziky.31
1.03. Meditace o první filosofii – zkoumání limitů poznání
Jak bylo již řečeno v předcházejícím oddíle, nyní nastává čas přistoupit k podrobnější analýze
předestřeného Descartova díla, neboť se ukazuje, že s pojmy, jež jsou pro naši záležitost relevantní,
se zde hojně a detailně pracuje. Je zapotřebí však stále podržovat v mysli, že ono samo je pro nás
pouhým prismatem, pomocí něhož se hodláme dívat na zkoumanou oblast a mělo by tak být jasné, že
elementární shrnutí Meditací o první filosofii, jež provádíme, není samo naším cílem, nýbrž je
29

Martin Heidegger, Was heißt Denken?, Die Vorlesung im Sommersemester 1952 mit Stundenübergängen, Fünfte Stunde
Martin Heidegger, Was heißt Denken?, Die Vorlesung im Wintersemester 1951/52 mit Stundenübergängen, Erste Stunde
31 Mohli bychom se sice pokusit dát do závorky veškerá svá předcházející přesvědčení – nutně tak i to o jistotě existence
oněch záležitostí, jimiž se zabýváme – ovšem je otázkou, zda by pak ještě šlo mluvit o nějakém vykazování, neboť to, jak
jsme si již dříve ukázali, stojí vždy na struktuře etwas als etwas (Martin Heidegger, Bytí a čas, §33), a potud stojí v přímém
rozporu s tím, jak Husserl popisuje tento svůj sestup k fenoménům samotným. Čistá epoché (například Edmund Husserl,
Idea fenomenologie: a dva texty Jana Patočky k problému feneomenologie) by totiž pravděpodobně znamenala nepsat
vůbec, což nelze považovat za validní naplnění smyslu bakalářské práce. Pouhé zopakování katechizmů filosofické tradice by
sice nasytilo studijní potřeby, ovšem hanba všem, jež by byli ochotni toto vydávat s čistým svědomím za filosofické
zkoumání. Nám přísluší denken (Martin Heidegger, Was heißt Denken?, Die Vorlesung im Wintersemester 1951/52 mit
Stundenübergängen, Erste Stunde) a z donucení pamětlivě vykazovat.

30

12

přípravou prostoru, v němž můžeme sledovat, jak se předem vytažené pojmy ukazují. Descartovo
zkoumání limitů poznání – jež bývá tradičním školským pohledem v lepším případě nesprávně
zařazováno do škatulek idealismus a teoretická filosofie, v horším pak bráno za filosofování, jež
nepřináší pražádné využití v rovině praktického života – počíná zdůvodněním nutnosti revize
stávajícího vědění, neboť, jak sám říká „… si povšiml, kolik nepravdivého … připustil jako pravdivé a
jak pochybné je cokoli, co … na tom poté vystavěl …“32. Toto pozastavení a reflexe však není pouhým
teoretickým počinem, ač právě tak prospěje naší věci, nýbrž má sloužit jako první krok výstavby
pevných základů matematicko-fyzikální vědy, jejichž vytyčení je autorovým celoživotním dílem, neboť
bez nich nemůže ona sama s jistotou tvrdit vůbec nic. Vzhledem ke zkušenosti klamnosti smyslů, již
můžeme i bez teoretického vzdělání zakoušet sami, pak Descartes doporučuje provedení takovéto
revize alespoň jednou za život každému z nás – čímž se mimo jiné ukazuje, jak silně je jeho filosofická
pozice orientovaná na život duše – přičemž se při tomto pokusu o relativizaci můžeme opřít o zde
aplikovanou metodu, neboť věda, tak jak ji konceptualizuje, vychází právě z rozumu – přičemž ten při
správném použití nemůže klamat a je tak nejvhodnějším nástrojem k poznávání pravdy o veškerém
jsoucím – jenž je společný všem inteligibilním bytostem, a potud je rozjímání nad pevností dosud
poznaného aplikovatelná jak na ni, tak na rozum, jenž stojí u jejího počátku.33
Prvotní pozastavení se nad klamností smyslového vnímání, demonstrovaného na absenci
schopnosti pevného rozlišení mezi snem, jemuž je třeba rozumět jako smyšlence o bdělém stavu, a
jím samým, jež se až doposud jevil jako jistota, v níž žijeme, přivádí autora v první meditaci
ke zpochybnění veškerého smyslového vnímání, neboť k odmítnutí pravdivosti čehokoli postačí,
najdeme-li „… u každého z nich nějaký důvod k pochybnosti …“34. Posléze je pak otřesena platnost
vědeckého poznání, a potud vědy samé, neboť ta má podle Descarta svůj počátek v již zpochybněné
doméně res extensa. Závěrem jsme přivedeni k myšlence Boha-démona, jenž nás může klamat vždy a
o všem, čímž je otřesena i sféra res cogitans, a my jsme tak, alespoň na první pohled, zanecháni bez
jediného pevného bodu. Ostrůvkem jistoty se však, změnou úhlu pohledu v druhé meditaci, stane
samotná pochybnost, jež vede ke slavnému tvrzení „… dubito, ergo cogito, ergo sum …”35, v němž je
ego cogito, chápané jako subjekt, ztotožněno s rozumem, jenž je postaven do přímého protikladu
k tělesným objektům, jež se vyskytují v doméně res extensa, a jejichž existence zůstává prozatím
nejistá. Zde již výslovně zaznívá, jak tradice rozumí dualismu subjektu a objektu, jenž je naším
pracovním tématem, zanechme však toto místo ještě na malou chvíli v šeru, neboť je vhodné
dokončit předestření rozebíraného díla, než se vrhneme na vybraná místa – pro naši záležitost do
druhé a třetí meditace – jež nám mohou o subjekt-objektovém rozvrhu říci více. Vrátíme-li se ke
zkoumanému textu, můžeme pozorovat, že Descartes pokračuje ve své úvaze rozlišením mezi esencí
a existencí rozlehlých objektů, jejž demonstruje na příkladu hořící svíčky. Měnlivá esence vosku, jež je
na první pohled pevnou substancí, jež však před námi nabývá kapalné formy, je dána do ostrého
protikladu ke stálé ideji oné svíce v našem rozumu, díky níž rozumíme, co ona sama do své bytnosti,
čili existence, jest, a jsme tak schopni rozumět tání, jež je pouhou změnou případků neměnné
podstaty tohoto hořícího jsoucna. Tím je velmi názorně předveden rozdíl mezi poznáváním
smyslovým vnímáním, jež se ukazuje jako potenciálně klamné, neboť poznává rozlehlou a měnlivou
esenci, a rozumem, jež naopak, podržujíce v sobě ideji pozorovaného jsoucna, poznává objektivní
podstatu, dle níž se můžeme řídit v každé situaci, a jenž je tak, na rozdíl od smyslového vnímání,
vhodným nástrojem pravdivého poznávání. Souřadně s tímto rozdělením je pak definováno ego
32

René Descartes, Meditace o první filosofii, O tom, co lze uvést v pochybnost
Předtím, než překročíme ke stručnému shrnutí samotných meditací, stojí za poznámku, že již na tomto místě se začíná
velmi názorně ukazovat, jak silně stojí moderní věda na chápání jsoucího (před)Descartovským způsobem myšlení, jehož
poslední transformací, nikoli však vnitřní proměnou, je zakomponování konceptu pravděpodobnosti, tak je chápáno od
Pacsala (Keith Devlin, The Unfinished Game: Pascal, Fermat, and the Seventeenth-Century Letter that Made the World
Modern), jež zdánlivě řeší otázku přístupu do domény věcí o sobě tím, že se jí naoko vzdává, neboť ‚pamětlivý vědec‘ se
může po dotázání na jistotu tvrzeného odvolat na experimentální zkušenost, jež má sloužit jako ověření pravdivosti
zkoumaných myšlenek, ve skutečnosti ovšem pouze zakrývá to, jak moderní technická věda ujařmuje svět (například Martin
Heidegger, Věda, technika a zamyšlení).
34 René Descartes, Meditace o první filosofii, O tom, co lze uvést v pochybnost
35 René Descartes, Meditace o první filosofii, O přirozenosti lidské mysli: o tom, že je známější než tělo
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cogito, jež je určeno jako substance, jejíž podstatou je myšlení, čímž je tak definitivně oddělen rozum,
jenž je prozatím jedinou jistotou, jíž máme, od těla – znatelně podobně, jako tomu je v tradici
například u Platóna36 – jež spadá do domény res extensa, a o němž nemůžeme prozatím s jistotou
tvrdit nic.
V následující meditaci přichází do úvahy, kromě jiného, otázka možnosti objektivního poznání
čehokoli vnějšího res cogitans, jež samo je v tomto okamžiku jedinou pevně dokázanou záležitostí, o
níž se můžeme opřít. Postupným vylučováním docházíme k tomu, že není jsoucna, kromě Boha, u
něhož bychom nebyli s to být původci jeho představy v nás, a vydáváme se tak na cestu zkoumání
zdroje ideje této dokonalé bytosti, neboť ta, i přes to, že nebyla nikdy potvrzena, je vždy již předem
v našem rozumu, a je tak třeba prozkoumat, odkud se bere. Nejprve je vyvráceno, že by mohla
pocházet z něčeho od nás nižšího, neboť „… v příčině je minimálně tolik, co v důsledku …“37,
následně, při nahlížení na vlastní bytí, pozorujeme neschopnost dát si vzniku a nutnost podržovat se
pro své existování, čemuž se však vzpírá idea věčnosti, jež nutně přísluší Bohu, a je tak vyloučeno, že
by mohla pocházet z nás samých, čímž tedy nutně zbývá pouze něco vyššího, z něhož může idea Boha
pocházet. Prostou hierarchizací pak nutně docházíme k tomu, že jediným původcem této ideje, jež dlí
v našem rozumu, může být on sám, čímž je, jak napovídá název meditace, dokázána boží existence
z rozumu. Už zde se přitom objevuje první opatrná formulace důkazu existence a možnosti
objektivního poznání domény res extansa, potažmo jsoucího v ní, neboť Bůh, jenž je nekonečně
dobrý, a nemá tak důvodu klamat, neboť přetvářka je prostředkem dosažení toho, čeho se nám
nedostává38, je tím, kdo stojí na počátku ego cogito, a potud, pokud se budeme řídit pravidly
rozumu39, jímž nás nadal, je zaručeno, že naše poznávání rozlehlého nemůže opustit doménu
objektivní platnosti. V závěru tohoto oddílu je pak představeno rozlišení substancí ens creatum na
vyšší, jejichž idea pochází z rozumu, a nižší, jež je fundována smyslovým vnímáním, přičemž této
distinkci můžeme rozumět z již dříve popsaných dualismů existentia / essentia a ὑποκείμενον /
συμβεβηκότα40. Tak se již naplno ukazuje to, co bylo předem pouze naznačeno, totiž že Descartovo
myšlení je bytostně spojené s chápáním subjekt-objektového rozvrhu prizmatem AristotelskoPlatónské tradice, jemuž bychom již měli být schopni, díky předcházejícím analýzám, zhruba rozumět.
Předtím však, než překročíme k závěrečné rekapitulaci, jež se již po nějakou dobu sama dere do
popředí, a jež je naším primárním záměrem, je na místě uzavřít alespoň krátkým souhrnem
rozebírané Descartovo dílo.
Závěrečné tři meditace dále staví na již prokázaném, tedy Bohu a rozumu, přičemž nejprve je
tematizována otázkou klamu, s nímž se fenomenálně setkáváme na každodenní bázi, s tím že je
ukázáno, že jsme buďto mýleni smyslovým vnímáním, jež samo není vhodným nástrojem poznávání,
nebo nesprávným souzením, čili spojováním jednotlivostí uchopených rozumem, neboť sama idea
objektu nemůže být ze své podstaty klamná. Dále je naznačen způsob, jak můžeme bezpečně
pravdivě poznávat, jímž je přidržení se rozumu, jenž má svou objektivní i formální platnost
garantovanou u nejvyššího jsoucna, Boha, přičemž tohoto návodu se má držet věda, založená
kontemplací, při orientaci ve světě, v němž žijeme, jenž se však postupnými kroky proměňuje z místa,
v němž bydlíme41, v něco, co máme stále pevněji ve svých rukou, neboť jsme nabyli zdání, že jsme
tomu již přišli na kloub42. Za zmínění stojí bezesporu také samotné rozpracování rozdílu mezi tělem a
rozumem, jinak řečeno mezi doménami res cogitans a res extensa, jímž se zabývá nejpečlivěji
závěrečná meditace, stejně jako ontologický důkaz Boží existence z páté meditace, jež připomíná
tradicí traktovaný vztah mezi esencí a existencí, specificky pak neoddělitelnost první od druhé, jež
bychom mohli hubě shrnout poznámkou, že na to, aby mohl být Bůh dokonalý, je nutné, aby byl,
Na tomto místě je myšleno explicitně na dialog Faidón.
René Descartes, Meditace o první filosofii, O Bohu, o tom, že existuje
38 K zamyšlení zanechávám otázku, jak přichází Descartes k myšlence, že klam je prostředkem k dosažení toho, čeho se nám
nedostává, neboť ta se z mé perspektivy jeví jako postavena na fenomenální zkušenosti.
39 René Descartes, Rozprava o metodě, Základní pravidla metody
40 Jež však nelze chápat záměně.
41 Martin Heidegger, Bytí a čas, §19 - 24
42 Například Martin Heidegger, Věda, technika a zamyšlení

36

37

14

neboť součástí dokonalosti je existence. Jistě bychom mohli vybírat další teze a myšlenky, z nichž
mnohé se ukáží konstitutivní pro následnou filosofickou tradici, pro naši záležitost si však vystačíme
již s tím, co jsme si vytáhli k ohledání, tudíž není nadále nutné sbírat do výčtu (λεγό)43.
Na rozebíraném Descartově díle – jež nejprve relativizuje vše, aby došlo k nalezení
neotřesitelného, pochybnosti samé, z níž následně postupně re-konstruuje výchozí pozici, o níž se
však již může pevně opřít a vystavit tak na ní základy vědy – se vyjevilo zkoumané souřadně s představeným uchopením, a je tak vhodné vše, čím jsme se dosud zabývali, shrnout na jednom místě,
abychom mohli překročit do jiného rozumění subjekt-objektovému rozvrhu s pevně uzavřeným
tvarem. Ukázalo se, že objektem rozumí tradice (před)Descartovského myšlení tělesnou substanci,
jež se vyskytuje v doméně res extensa, přičemž jí rozumí jako předmětu myšlení subjektu. Tuto
substanci můžeme rozlišit na její podstatu, jež je tím, co je stále, neměnné a vždy se sebou totožné, a
akcidenty, jež jsou naopak oním měnlivým. Subjekt je v tomto dualismu pak uchopen jako myslící
substance, čili ego cogito, jejíž doménou je, ač k ní náleží tělo jako měnlivý aspekt, rozum. Při
pozorování otázky možnosti poznání objektů subjekty, dospělo zmíněné myšlení k tomu, že
objektivně může subjekt poznávat pouze podstatu objektů, jež je totožná s jejich ideou v jeho
rozumu, přičemž toto čisté rozumové poznání však musí být subjektu vždy nějak zprostředkováno –
v případě Descarta rozumem, jenž pochází od Boha. Tento čistý náhled však subjektu, kromě
nesprávného skládání jednotlivostí uchopených rozumem, komplikuje smyslovost, jež
zprostředkovává mínění, a jež ho mate co do toho, co lze pravdivě poznat, a umožňuje tak odlišné,
řečeno dnešním jazykem ‚subjektivní‘, vnímání světa, chápaného jako soubor vyskytujících se
rozlehlých jsoucen.
1.04. Přechod
Nyní, po mnoha zastávkách, před-staveních zkoumané oblasti, rozborech jednotlivých termínů,
užívaných v jejich souvislosti, a dalších nezbytných záležitostech, bychom měli mít před očima hrubou
strukturu toho, jak tradice (před)Descartovského myšlení rozumí subjekt-objektovému rozvrhu, a je
proto na místě učinit další krok, neboť tento způsob uchopování jsoucího není zdaleka jediným,
s nímž se můžeme v dějinách novověké metafyziky setkat. Jedním z autorů, jenž je považován za
klíčový přelom, nejen v otázce nahlížení subjekt-objektového rozvrhu, je Immanuel Kant, jenž svým
dílem, stejně jako Koperník, převrátil stávající rozumění světa naruby, čímž položil základy budoucího
německého romantismu – z něhož se primárně rodí fenomenologie, jež má být komparativním
prismatem k tomu, jímž hledí novověká metafyzika – a fundamentálně ovlivnil celou filosofickou
tradici, neboť právě u něho se poprvé prosadilo do zjevnosti odlišné pojímání lidských možností
poznání. Tato transformativní myšlenka transcendentálního idealismu je pak tím, čím je nutné se nyní
zabývat, neboť, jak může být již dopředu částečně patrné, tento způsob zakoušení světa drasticky
proměňuje způsob nahlížení subjekt-objektového rozvrhu. Vydejme se tedy společně do jednoho
z klíčových děl osvícenské filosofické tradice, jímž je Kritika čistého rozumu, jež se, jak již bylo řečeno,
primárně věnuje otázce možností lidského poznání, a jež nám, pokud se jí necháme vést, umožní
pevněji uchopit jeden z limitů subjekt-objektového rozvrhu, na nějž jsme již narazili, a to absenci
možnosti poznání věci o sobě, přičemž toto tvrzení bude ukázáno jako platné nejen v doméně res
extensa, ale bude rozšířeno na obecné poznání jsoucího, v jeho bytnosti, člověkem vůbec.
1.05. Kritika čistého rozumu – transcendentální idealismus
Vzhledem k tomu, že vybrané Kantovo dílo hodláme užívat pouze jako demonstrativní příklad pro
námi sledovanou záležitost, abdikujme na zevrubný výklad komplexní struktury jeho Kritiky čistého
rozumu – jejíž podrobné sledování by jistě naší věci dodalo patřičnou pevnost a zakotvení – a
soustřeďme se pouze na změnu perspektivy v otázce možností poznání, jež nám více odhalí o subjektobjektovém rozvrhu. S tímto na paměti se pokusme o krátké a značně hrubé shrnutí části obsahu
díla, jež kvůli snaze o zpevnění základů moderní vědy, podobně jako tomu bylo u René Descarta,
Etymologický základ συλλογισμός (Aristoteles, Organon, kniha I., odstavec I.), jež v souladu s tradicí překládejme jako
sylogismus.
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zkoumá otázku možností poznání, specificky pak toho apriorního syntetického, jeho původ, hranice a
garanta, pokud nějaký existuje.
V úvodu jsme poučeni o dvou klíčových distinkcích, jež pomáhají celou sledovanou
problematiku pevněji uchopit, jmenovitě tou mezi čistým a empirickým, jinak řečeno apriorním a
aposteriorním poznáním44, a analytickým a syntetickým souzením45. Co se týče prvního, je cílem
ukázat čtenáři pevně uchopené – s (před)Descartovským myšlením souřadné – rozdělení mezi vyšším,
rozumovým a vždy platným poznáním, jež Kant spojuje s myšlením46, a nižším, smyslovým a nikoli
jistým poznáním, jež je autorem spojeno s nazíráním47. Druhé zmíněné pak rozděluje veškeré
výpovědi na ty, v nichž je – často skrytě – predikát již obsažen v subjektu, čily ty, u nichž nedochází
k žádnému novému poznávání, a ty, kde přísudek přináší nové vědění, čímž se to stávající rozšiřuje.
Neboť je na první pohled zřejmé, že věda nemůže stát na jiných základech, než na těch předsmyslových, neboť smyslové poznání je nejisté, stejně jako to, že pokud má plnit svou bytostnou
úlohu, musí se soustředit primárně na proces spojování, dostává se do středu Kantova zájmu apriorní
syntetické poznání, přičemž stěžejní otázkou se stává možnost jeho existence. Předtím však, než se
pustí do jejího zodpovídání, učiní autor další rozdělení, jež má pro jeho zkoumání povahu přípravné
analýzy, pro to naše je však stěžejním bodem zájmu, neboť tím, že zavádí duality věci o sobě a věci
pro mne, značně mění tradiční uchopení subjekt-objektového rozvrhu. První zmíněné, jež se váže k
objektivnímu světu, se ukazuje co do své podstaty nepoznatelné, smyslově dokonce nezachytitelné,
stojící mimo prostor a čas – jimž Kant nerozumí jako názorům, nýbrž jako formám nazírání48, jež se
však mohou samy stát předmětem zkoumání, neboť co jiného je aritmetika a geometrie, než
zkoumáním času a prostoru – a jako základ, jenž funduje druhé, jímž je to, jak se jsoucí objekt dává
pozorujícímu subjektu ve světě jevů, jehož jsou oba součástí. Můžeme tedy vidět, že dochází
k transformaci (před)Descartovského chápání subjekt-objektového dualismu, neboť místo toho,
abychom se soustředili na neměnnou podstatu objektu, jež je z Kantovy perspektivy nepřístupná
našemu náhledu, orientujeme se na to, jak se daný objekt jeví, přičemž toto ukazování-se zjevuje
něco z jeho vlastní bytnosti, čímž je nám, při správném nahlížení, zprostředkováno něco z pravdivého
poznání objektivní sféry jsoucího. Tak se nám pomalu odhaluje specifičnost Kantovy pozice, jež sice
stále ve svém uvažování podržuje tradiční dualitu, nahlíží ji však z nové perspektivy, neboť přichází
s tím, že pro objektivní poznání je nutné vyjít od subjektu, jenž teprve skrze to, jak se fenomenálně
ukazuje objekt, přichází k jednomu z jeho projevů, nikoli však k němu samému. Tak je tedy subjektobjektový rozvrh, nahlížený (před)Descartovským prismatem, doplněn o rozdělení druhé své části na
jev, či jinak řečeno fenomén, a jsoucno o sobě49.
Dalším klíčovým rozdělením, jež se přímo dotýká našeho tématu, je pak odlišení ontologie,
jež se skrze smyslovou stránku jsoucího vztahuje k jeho ne-smyslovému ohledu, od té části
metafyziky, pro niž můžeme také používat termínu metaphysica specialis, jež zkoumá transcendentní
jsoucna, specificky pak v tomto díle tři ideje, s nimiž se nejenže fenomenálně nesetkáváme, nýbrž
dokonce překračují naše smyslové poznání, čili Boha, Svět jako celek a Duši. Postupnou analýzou pak
dochází Kant k tomu, že o nich samých nemůžeme na tomto místě50 vypovědět více, než jejich
existenci, a to ještě značně obtížně51, neboť se s nimi, jak již bylo řečeno, fenomenálně nesetkáváme,
a není tak možné je nahlížet a potud poznávat. Ohledem smyslově zakoušených jsoucen pak vyvstává
otázka, proč by se měla podřizovat našemu poznání o nich samých, přičemž zde Kant přichází
s argumentem podmínek možnosti zkušenosti, jenž říká, že vše, o čem jsme schopni vypovídat, se
Immanuel Kant, Kritika čistého rozumu, Úvod, O rozdílu mezi čistým a empirickým poznáním
Tamtéž, Úvod, O rozdílu mezi analytickými a syntetickými soudy
46 Tamtéž, I. Transcendentální nauka o elementech, Díl druhý: Transcendentální logika
47 Tamtéž, I. Transcendentální nauka o elementech, Díl první: Transcendentální estetika
48 Tamtéž, I. Transcendentální nauka o elementech, Díl první: Transcendentální estetika
49 Tamtéž, I. Transcendentální nauka o elementech, Díl druhý: Transcendentální logika
50 Například v Kritice praktického rozumu (Immanuel Kant, Kritika praktického rozumu) však autor vypovídá o zmíněných
transcendentních jsoucnech nejen jejich existenci, ale také další teze, jež se týkají oblasti morálního souzení, stejně jako to,
že můžeme poznat něco z jejich podstaty pomocí analogie.
51 Tamtéž, I. Transcendentální nauka o elementech, Díl druhý: Transcendentální logika
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podřizuje strukturám našeho poznání a potud je ono poznání souřadné s fenomény samými, neboť
pokud by tomu tak nebylo, nevystupovaly by pro nás jako jsoucí a my bychom si tak nemohli být
vědomi jejich existence. Tak je zřejmé, že – na rozdíl od tradice, jež staví doménu smyslovosti, jež je
pro ni minimálně co do potence klamná, striktně proti té rozumové, v rámci níž lze poznávat čistě,
pokud jsme s to dostát jejím požadavkům – pro poznání v doméně metaphysica generalis je nutná
kombinace smyslového nazírání a rozumového uchopování pojmem, což Kant sám shrnuje ve slavné
tezi „Myšlenky bez obsahu jsou prázdné, smyslový názor bez pojmů je slepý.“52.
Mohli bychom se sice nadále zabývat Kantovým dělením oblasti, již zkoumá, přičemž bychom
se nutně dostali k rozdělení myšlení na obrazotvornost, rozvažování (verstand), soudnost a rozum
(vernumft), ke vztahu smyslového nazírání a pojmového myšlení, rozdílu mezi počitky
(emphindungen) a vněmy (wahrnehmungen), stupňům poznání, dedukci kategorií – jež sice přímo
přebírá od Aristotela, pokouší se ovšem předvést, že jsou to právě a jedině ony, jež jsou nutné jako
základní stavební kameny poznání – dualismu aktivní a pasivní, podrobnějšímu rozdělení fenoménů
(phaenomena) a věcí o sobě (noumena), k času a prostoru jako formám názoru, jež jsme si již hrubě
načrtly, apod., pro naše zkoumání si však vystačíme s výše naznačeným, neboť hlubší vstup do otázky
možnosti apriorního syntetického poznání by pravděpodobně pouze ukázal složitost celé situace, jíž
se naštěstí můžeme vyhnout, neboť není naším cílem zkoumat možnosti poznání, nýbrž subjektobjektový rozvrh. Potud stačí, pokud budeme s to alespoň v náznacích zachytit specifičnost Kantovy
pozice ve filosofické tradici, jež sice ještě nejde tak daleko, jako fenomenologie, k jejíž pozici se
dostaneme v druhém oddíle této práce, ovšem také se značně odlišuje od stávajícího
(před)Descartovského myšlení a to jak myšlenkou transcendentálního idealismu, tak dalším dělením
v rámci subjekt-objektového rozvrhu, díky němuž můžeme celou záležitost nahlížet ve značně odlišné
perspektivě oproti tradici.
Neboť jsme se v předcházející části, spíše než na Heideggerovské pochopení rozpracovaného
díla, zaměřili zejména na obecné školské představení Kantovské pozice, je na místě alespoň poukázat
na práci, z jejíž perspektivy je možné zmíněné uchopení postihnout, jíž je dílo Kant a problém
metafyziky53. Je však třeba dodat, že se při zpracovávání této části nejednalo o svévoli, neboť cílem
minulých odstavců bylo primárně názorné předvedení Kantovy specifické pozice v pojetí subjektobjektového rozvrhu, přičemž s hlubším průnikem do Heideggerova náhledu Kantova myšlení by se
pak tato názornost stávala stále méně zjevnou a je tak pravděpodobné, že bychom se na nadcházející
cestě ztratili. Řekněme proto pouze, že Heidegger předkládá ve zmíněném titulu specifický rozbor
Kantovského náhledu metafyziky – jež bychom mohli postavit do protikladu k novokantovské tradici,
jež v něm nachází především rozpracování kritické teorie poznání – neboť akcentuje zejména
předjímající struktury pojetí časovosti, jež jsou předmětem zkoumání druhé části jeho Bytí a času54.
1.06. Přechod
Kantem traktovaný transcendentální idealismus, jenž přímo navazuje na otázku možností poznání
tak, jak ji uchopuje Descartes svým cogite ergo55, a jež později silně ovlivní celou německou
filosofickou tradici, umožňuje jasný náhled neschopnosti lidského čistého rozumového poznání
objektivního světa, čímž se jeví subjekt-objektový rozvrh jako záležitost, jež není ani zdaleka tak
samozřejmá a neotřesitelná, jak se doposud mohlo zdát. Fakt, že existuje teoretický klíč, jenž
poskytuje Kant, však sám o sobě nestačí, neboť nejen, že subjekt-objektový rozvrh díky Kritice čistého
rozumu vyžaduje znovu-promyšlení optikou transcendentálního idealismu, nýbrž veškeré další
myšlenkové konstrukty, jež vznikly a stojí, ať už skrytě, či nikoli, na (před)Descartovském rozumění
světa, vyžadují tuto revizi nevyhnutelně také. Jedním z autorů, jenž na Kantově kritice tradice staví a
dále ji posiluje, je Friedrich Nietzsche, jenž věnuje velkou část svého celoživotního díla otázce
morálky. Pojďme si nyní v krátkosti prohlédnout tento pojem podrobněji, abychom byli s to
Tamtéž, I. Transcendentální nauka o elementech, Díl první: Transcendentální estetika
Martin Heidegger, Kant a problém metafyziky
54 Martin Heidegger, Bytí a čas, §45 - §83
55 René Descartes, Meditace o první filosofii, O přirozenosti lidské mysli: o tom, že je známější než tělo
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zahlédnout, jak silně je stále zakořeněna dualita subjektu a objektu tak, jak jí rozumí ještě Descartes,
v dnešním chápání světa.
1.07. Genealogie morálky – morálka
Morální hodnocení je způsob, jakým lidé obvykle zacházejí se světem se snahou o jeho pochopení a
následné vyrovnání se s ním, přičemž i při velmi neobratné četbě Nietzschova díla by mělo být na
první pohled zjevné, že tento pohyb v dualitě dobro – zlo, není ničím jiným, než námi
nereflektovaným metodickým zjednodušením, jež aplikujeme na jevy, jež jsou pro nás dnešní příliš
složité na to, abychom je dokázali uchopovat v celku. Jak by mělo být jasné již z předešlého textu,
pobyt nutně bytuje v dualitách, neboť stálé setrvávání v modu krajní úzkosti není možné, je však
rozdíl, zda je rozdělení světa, jež podržuje ve své mysli a dle něhož se v něm samém orientuje,
souřadné s nehlasnou promluvou země, či zda je svévolí, a zda si je vědom toho, že toto metodické
zjednodušení aplikuje. Poukaz Nietzscheho, jehož Heidegger porůznu ve svém díle staví na samotný
konec metafyziky56, je poté primárně zaměřen na sebe-skrývání onoho metodického zjednodušení,
před nímž, na rozdíl od samotného bytování v dualitách, varuje, když uvádí slavné „Nic není pravda.
Vše je dovoleno.“57. Interpretace tohoto citátu, jenž se objevuje v mnoha Nietzscheho textech, by
vystačila na samostatnou publikaci, ne-li celoživotní dílo, pro naši záležitost však plně postačí, pokud
ji budeme podržovat jako opětovnou připomínku, že došlo a dochází k rozhodnutím, díky nimž
stojíme vždy již ve světě. V době posledního člověka, jenž nad vším pouze pomrkává58, je zapotřebí
připomenout nutnost přežvykovat59, k níž jsme vyzýváni nejen v předmluvě Genealogie morálky,
neboť by se mohlo snadno stát, že předcházející tvrzení o směřování autorova křiku pochopíme jako
nesprávně zaměřené, či dokonce chybné, a, opíraje se o výslovné zaznění absence jakékoli
přirozenosti hodnocení, budeme trvat na tom, že dle Nietzscheho do bytnosti člověka žádné
hodnocení nepatří. Řešením tohoto domnělého rozporu je pochopení distinkce mezí tím, co do
bytnosti člověka nutně patří, čímž je v tomto případě potence hodnocení, a konkrétním rozhodnutím
hodnocení v té které samotné situaci, o němž se Nietzsche vyjadřuje jako o nepřirozeném, co do
významu nikoli předem pevně daném.
Pokračování v načrtnuté rozvaze si žádá osvětlení dvou ‚typů‘ morálky, jež jsou v Genealogii
představeny, ovšem vzhledem k tomu, že cílem práce není analýza jí samotné, nýbrž je nám pouhým
nástrojem, jenž má sloužit vyznávání se na cestě, po níž kráčíme, spokojme se pro tuto chvíli pouze se
stručným hrubým shrnutím. Prvním způsobem hodnocení světa, v němž bytujeme, a jež nám
umožňuje jej uchopit, je jeho rozdělení na dobré a zlé, jež Nietzsche označuje za morálku
resentimentu. Ta co do svého založení, jak název napovídá, počíná u druhého, pána, jenž je chápán
jako ztělesněná podstata zla, přičemž elementární užití negace umožňuje těm, jimž se vztahují,
vnímat sebe, dokud bytují odlišně, jako zosobnění dobra. Tato otrocká morálka je následně spojena s
křesťanstvím a judaismem, jež je zde nutné chápat jako náboženství, nikoli etnikum, či národ, pro něž
stojí na počátku prvotní hřích, jenž uvrhuje člověka do pozice nekonečné viny, jíž je třeba trestat
stejně dlouho. Pro církev je tak morálka nástrojem, jenž užívá dichotomie mezi tím, co je ze své
podstaty dobré, a tím, co zlé, přičemž absentuje jakákoli možnost vystoupení z tohoto rozvrhu – čímž
je zamezováno vykoupení člověka z dědičného hříchu, a on sám se tak stává stabilní součástí
chladného neměnného řádu, v jehož čele dlí Bůh – jenž poutá nás živé, v co do jasnosti bezpečné,
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Martin Heidegger, Was heißt Denken?, Die Vorlesung im Wintersemester 1951/52 mit Stundenübergängen, Zehnte
Stunde
57 Friedrich Nietzsche, Tak pravil Zarathustra, Stín
58 Martin Heidegger, Was heißt Denken?, Die Vorlesung im Wintersemester 1951/52 mit Stundenübergängen, Siebente
Stunde
59 Jako názorné vysvětlení toho, co máme na mysli zmíněným Nietzscheho termínem, se nabízí promluva jeho samotného
z předmluvy Genealogie morálky: „Aby se čtení dalo vykonávat jako umění, je ovšem nejprve zapotřebí něčeho, co jsme se v
dnešní době právě úplně odnaučili – a proto ještě hodnou dobu potrvá, než budou mé spisy ‚čitelné‘, něčeho, k čemu je
nutno být takřka krávou a rozhodně nikoli ‚moderním člověkem‘: totiž přežvykování …“ (Friedrich Nietzsche, Genealogie
morálky, předmluva).
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umrtvené skořápce života, jíž tato instituce vládne, odvolávaje se na absolutní entitu, jež jí propůjčuje
rozhodující právo ve vztahu k veškerým světským záležitostem.
Náhled neměnné podstaty veškerého jsoucího, jenž je z perspektivy víry umožněn Boží
milostí, jež k nám může přicházet například skrze inspiraci60, jíž je třeba rozumět jako pokynu, jehož
jsme pamětliví, jsme již podrobně rozebrali v předcházejících oddílech. Nyní můžeme shledávat, že je
to právě onen náhled neměnné podstaty, jímž je fundováno ještě i Descartovo myšlení, jenž
umožňuje seřazení veškerého jsoucího na spojnici dobra a zla, tedy konstrukci morálky. S nástupem
Kanta se však začíná pomalu proměňovat prizma náhledu na jsoucí, neboť transcendentální
idealismus ukazuje, že nejsme s to nahlédnout oblast jsoucího o sobě, čímž promluva o neměnnosti
jakési neuchopitelné podstaty všech věcí postrádá smysl. Souběžně s touto proměnou dochází také
ke změnám v záležitosti vztahu k Bohu a božství, neboť vědomí, že jsme o tomto transcendentálním
jsoucnu schopni vypovědět pouze jeho existenci61, a i to je samo o sobě značně problematické,
posouvá celou rozvahu do roviny teologie, jež tvrdí vždy až na základě víry v rozličné množství
dogmaticky přijatých pravd, a je tak v posledku předurčena dojít na místo, jež si skrytě před-stavila –
stejně jako metafyzika. Podívejme se nyní na druhý způsob morálního souzení světa, jenž je detailně
rozebrán v Genealogii morálky, a jenž stojí v přímém protikladu k prvnímu zmíněnému.
Odlišným prostředkem, s jehož pomocí můžeme dávat smysl jsoucímu, je způsob morálního
hodnocení, jež Nietzsche označuje za morálku panskou, jež, na rozdíl od předchozí zmíněné,
nepotřebuje žádného pohybu resentimentu, neboť je fundována v bezprostředním vztahování se ke
světu pány samými. I zde rozlišujeme mezi dobrým a zlým, těmto vrcholům duality je však třeba
rozumět značně odlišně, neboť nejen, že je obráceno pořadí, v němž jeden z druhého vyrůstá, ale
mění se také samotný význam obou slov. Pán pohybujíce se jako plavá bestie62 svobodně světem,
konstantně afirmuje sebe, jako dobrého, na základě zodpovědnosti – nikoli odpovědnosti – jíž
dostává, přičemž druhého, jenž se zatím nedokázal vyrovnat s duchem pomsty, a slibuje tak pouze
z donucení, nevnímá jako ztělesnění neměnné podstaty zla, nýbrž se k němu vztahuje jako ke
špatnému, co do významu ještě nedokonalého či nehotového.
Nedostatečně přežvykujícím by se mohlo jevit, že jednání pánů není podřízeno žádné
morálce, nýbrž se jedná o svévolné podrobování si světa za pomoci dostatečné síly, jíž byl nadán, či jíž
se zmocnil, a tudíž krajně amorálním chováním. Abychom se tomuto zmatení vyhnuli, je zapotřebí
pochopit hlubší vrstvu odlišnosti mezi pány a otroky, po níž jsme dosud pouze opatrně klouzali, a jež
se přímo dotýká subjekt-objektového rozvrhu. Člověk resentimentu pohlíží na to, co vyvstalo
z neskrytosti, prismatem (před)Descartovského způsobu myšlení, pro nějž má veškeré jsoucí pevnou
neměnnou podstatu, jež je za pomoci rozličných způsobů – tu milostí Boha, tu nahlížením idejí, tu zas
in-spirací – přístupná náhledu. Svět má pro něho pevný řád, z něhož není možné vystoupit, jelikož je
on sám jedním z jeho stavebních kamenů, což, kromě údělu otroka, jenž může v tomto způsobu
bytování zakoušet, však umožňuje pociťovat mateřskou náruč světa, jež se pro něho otevírá při
každém jeho počínání. Mohlo by se tak zdát, že člověk resentimentu je právě tím, jenž je pamětlivý
nehlasné řeči země, již ponechává být (lassen), čímž je jeho myšlení patřičné. Není však tomu tak. Ve
skutečnosti kráčí hluchý veden jinými, jimž přenechává kompetenci myslet. Vždy panující riziko sjetí
s cesty je pak o to větší, nakolik jsme s-vázáni s druhými, což velmi názorně demonstruje obraz
horolezce, jenž věříce tomu, na něhož je zavěšen, abdikuje při výstupu na vlastní jištění.
Pán, jenž stojí mimo tento řetěz slabých neslyšících myšlenkových impotentů, nese na svých
bedrech tíži vědomí nepřístupnosti věcí o sobě, traktovanou v Kantově transcendentálním idealismu,
jež ho svádí ke svévolnému uchopování světa po vzoru obvyklého rozumění tezi Prótagory z Abdér:
„Mírou všech věcí je člověk …“63 – jejíž dovětek „… jsoucích, že jsou, a nejsoucích, že nejsou.“64
ponechme pro tuto chvíli stranou, neboť bychom při bližším ohledání museli nutně seznat, že pokud
je věta řečena v celku, je její význam přinejmenším nejednoznačný, přičemž jedna z jeho možných
Jíž je zde třeba rozumět od jejího etymologického původu in-spiro, čili jako v-dechnutí.
Immanuel Kant, Kritika čistého rozumu, I. Transcendentální nauka o elementech, Díl druhý: transcendentální logika
62 Friedrich Nietzsche, Genealogie morálky, „Dobré a zlé“, „dobré a špatné“
63 Platón, Theaitétos, 152a
64 Tamtéž, 152a
60
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intepretací stojí dokonce v přímém protikladu k vulgárnímu chápání, o něž se, jako o ilustrativní
příklad, nyní opíráme – jíž však nesmí podlehnout. Musí setrvat na cestě (k) myšlení, jež samo udává
směr dle toho, jak vyvstal ten který konkrétní dějinný svět, čímž je předurčeno, jak může, pokud je
nechá být (lassen), fenomenálně zakoušet jsoucna, jež se v něm ukazují. Proto o pánovi Nietzsche
mluví jako o nejmorálnějším, neboť on, podržujíce v sobě jak myšlenku transcendentálního idealismu,
tak to, že biblické jablko rostlo, předtím než bylo utrženo, na stromě poznání dobrého a zlého 65, čili
že svět se dává člověku vždy již tak či onak rozvržený, nemá téměř nic, o co by se mohl při pamětlivé
snaze o poznání jsoucího ve světě opřít, a tak, pokud se chce stát tím, kým je66, musí být tím
nejpamětlivějším. Nyní můžeme vidět, že i tento způsob zacházení se světem není prost rizik, neboť
nejen v dnešní době přebujelého individualismu, nýbrž v každé dějinné době, v níž vyvstává morální
souzení jako možnost vyznávání se v jsoucím, hrozí pánům, že pod tlakem toho, jak na ně naléhají
okolnosti, sklouznou do nepamětlivosti i tam, kde pro tento neautentický modus bytí, s nímž
Heidegger pracuje pod zkratkou „Das Man“67, není místa.
Genealogie morálky, jež se zprvu může mylně jevit jako historická snaha o zachycení podstaty
dobrého a zlého, tak musí nutně dojít k závěru, že žádná neměnná podstata dobrého a zlého o sobě,
pro člověka, jako opora v rozhodování, neexistuje, a že je to pouze on sám, jenž, jako tvor, v jehož
bytnosti je pohyb v dualismech, dává jsoucímu, jež se chová jako Möbiova páska, morální hodnotu.
Dnešním jazykem bychom pro zjednodušení, jež s sebou však nese jistou barbarskou hrubost, mohli
říci, že morálka se v posledku Nietzschemu ukazuje jako sociální konstrukt, u něhož jsme již
zapomněli nejen na jeho původ, jímž je pokyn (k) myšlení, nýbrž také na to, že jsme to byli my, kdo
ho ve světě ustavil. Distinkce mezi morálkou resentimentu, u níž jsme v předchozích odstavcích
ukázali, že roste ze stejného kořene jako celé (před)Descartovské myšlení, a panskou morálkou, jež
naopak počíná z totožného místa jako myšlení (post)Kantovské, při pozorném pohledu odkrývá námi
sledovanou tématiku hranic subjekt-objektového rozvrhu, kromě jiného, co do záležitosti otázky
neměnné podstaty, možnosti jejího náhledu, přístupu do domény věcí o sobě obecně a rozdílu mezi
pamětlivým a svévolným myšlením.
Než však překročíme k následujícímu subtématu, na němž se pokusíme osvětlit další z
aspektů zkoumaného rozvrhu za účelem předvedení jeho limitů, zastavme se na malý moment u
několika myšlenek vycházejících z rozebíraného Nietzschova díla, jež se sice zkoumané záležitosti
týkají pouze okrajově, umožňují však její sledování ve větší plasticitě. Nejprve je třeba podotknout, že
odlišení člověka resentimentu od toho panského není, na rozdíl například od dichotomie pán a rab68,
rozlišení dvou svébytných osob, nýbrž v každém z nás je jak pán, tak otrok, z čehož vychází, že záleží
na rozhodnutí nás samých, zda budeme myslet pamětlivě, či zda budeme pouze hluše poslouchat.
Druhou záležitostí, jíž se stejně jako předchozí dotkneme pouze letmo, je souřadnost myšlení
Nietzscheho a Heideggera, co do záležitosti chápání dobra a zla – jež se velmi názorně ukazuje při
analýze Heideggerova pojmu raserei69, jemuž je třeba rozumět jako vyhrocené formě zlobení,
přičemž je nutné oprostit se od vágního rozumění tomuto slovu, a nahlédnout, že to není nějaká
neměnná podstata zla, jež, přivedená k činu, je zlobením, nýbrž je to zlobení, jež je třeba chápat jako
překročení hranice, jež se v přehnané míře stane pro člověka zlem – jež je jedním z mnoha příkladů
Nietzschovi unikátní pozice, neboť stojí na jednom z klíčových hraničních kamenů evropské filosofické
tradice. Poslední záležitostí, jež si žádá alespoň krátké poznámky, je vztah morálního hodnocení a
existenciálu naladění70, prozatím si však vystačme s otázkou, zda vypovídá morální hodnocení spíše o
bytnosti věci, na níž je promluva zdánlivě zaměřena, či spíše o promlouvajícím samém.

Písmo svaté Starého a Nového zákona, kniha Genesis, 2. kapitola, 8. verš
Martin Heidegger, Was heißt Denken?, Die Vorlesung im Wintersemester 1951/52 mit Stundenübergängen, Erste Stunde
67 Martin Heidegger, Bytí a čas, §27; Překládejme, v souladu I. Chvatíkem, jako „ono se“.
68 Georg Wilhelm Friedrich Hegel a Jan Patočka, Fenomenologie Ducha, B. Sebevědomí, IV. Pravda sebejistoty, A.
Samostatnost a nesamostatnost sebevědomí; panství a rabství
69 Martin Heidegger, Was heißt Denken?, Die Vorlesung im Sommersemester 1952 mit Stundenübergängen, Fünfte Stunde
70 Martin Heidegger, Bytí a Čas, §29
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1.08. Přechod
Předestřená domněnka, že i přes výslovné zaznění Kantova transcendentálního idealismu, není
nutnost promyšlení subjekt-objektového rozvrhu zdaleka smetena ze stolu, získává nyní, po rozboru
hodnocení dobrého a zlého, nahlížené prismatem Genealogie morálky, větší plasticitu. Ukazuje se, že
naše myšlení je stále pevně svázáno s tím (před)Descartovským, přičemž názornou demonstraci toho
jsme mohli zahlédnout, když jsme jej postavili ke zrodu morálky resentimentu, jež Nietzsche ve své
práci kritizuje jako to, co brání životu. Myšlení se tak, pod vlivem Kritiky čistého rozumu, pouze
transformovalo, čímž se stává změna jeho perspektivy klamným zdáním, neboť absolutní jistotu,
reprezentovanou a zprostředkovanou Bohem, jen vystřídal nihilismus, čili absolutní jistota nejistoty,
jež se nám pro její negační charakter jeví jako neproblematická, co do otázky přístupnosti. Naše
myšlenkové uchopování světa je stále zajatcem vnucujícího se prizmatu, jež operuje s nehybnou
podstatou, přičemž jediné, co se tak na cestě změnilo, je, že jsme ztratili převozníka k
transcendentnímu, jenž byl tím, kdo do stálého a neměnného umožňoval nahlédnout. Tímto
odchodem Boha – do chrámu71 – jenž dával řád, zůstali jsme jako osvobození otroci bezradní, a stejně
jako oni, jsme nebyli s to obstát nátlaku celku světa a uchýlili se proto, místo pamětlivého myšlení, k
běsnění individualismu, jehož důsledkem je zdánlivá vláda člověka nad vším jsoucím. Zapomněli jsme,
že i přes fakt nepřístupnosti objektivní roviny, stojíme vždy již v nějak odkrytém dějinném světě, jenž
rozehrává to, jak vyvstane jednotlivé jsoucí. Pobytu je dáno bytovat v dualitách – sledovat černé na
podkladě bílého, jež se mu stane polem, a obráceně – což ovšem neznamená, že by veškeré jsoucí, s
nímž se ve světě setkává, nebylo pro něho vždy již nijak odemčeno. Teze o nepřístupnosti věcí o sobě
lidskému poznání, interpretována pouze jako negativní vymezení, je pak krokem, díky němuž my
dnešní ztrácíme své založení a s ním i místo ve světě. Toto vykořenění však nemusí být definitivní,
neboť cesta dál, zpět na naše místo, je přístupná, přičemž její začátek můžeme sledovat
v Nietzscheho promluvě týkající se nejmorálnějšího, tedy panského, člověka a následném překroku
k nadčlověku72, jehož rozbor zde ponechme stranou. Je čas ještě jednou vstoupit do Nietzschova
myšlení, neboť jsme bohatší o kus prošlé cesty, a můžeme tak znovu a jinak promyslet překrok z
(před)Descartovského myšlení, do toho (post)Kantovského, co do subjekt-objektového rozvrhu, jež se
sice neprosadilo ještě ani za života autora O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním, ovšem jehož doba
pomalu nastává, neboť „… tam, kde se ponejvíce blíží nebezpečí sjetí z cesty, je záchrana nejblíže
…“73. Prohlédněme si tedy nyní, kromě několika dalších, slovo pravda, jež se ukazuje jako záležitost,
k níž se veškeré morální hodnocení vztahuje jako ke zprostředkujícímu činiteli a základu.
1.09. O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním – pravda
Nejprve je třeba alespoň v krátkosti předestřít význam několika dalších slov, jimž se nyní budeme
věnovat podrobněji, neboť bez jejich konsenzuálního pochopení hrozí veliké nebezpečí
dezinterpretace významu nadcházející úvahy, jež nám má posloužit k náhledu dalšího aspektu
subjekt-objektového rozvrhu. Pojmem míníme umrtvený kus světa, společností vytvořené, staletími
ustálené, ‚očištěné‘ a společensky neproblematizované slovo. Vyprázdněnou skořápku kdysi živého
hlasu země, jíž však nezbytně potřebujeme pro uchovávání a předávání významu jsoucího. A jak jinak
dokážeme my dnešní tradovat, než uchopováním, fixováním, svazováním, …, umrtvováním. V této
mrtvolně chladné pozici se nachází filosofie před Nietzschem a bude se v ní nacházet až do
překročení metafyziky nadčlověkem74, neboť my dnešní neumíme tradovat jinak. Jelikož je velmi
nesnadné obsáhnout v plnosti druhý pojem, jenž je nyní na místě objasnit, jímž je pravda, natož jí
vyložit, přičemž ani jedno z toho není záměrem této práce, pomozme si při jejím hrubém popisu
metodickými zjednodušeními. Řekněme, že existuje jakási pravda o sobě, jíž budeme říkat ‚objektivní
pravda‘, přičemž ta je člověku přístupná stejně jako subjektivní zkušenost druhých inteligibilních
bytostí. Na obojí nahlížíme skrz něco jiného, přičemž v případě ‚objektivní pravdy‘ je tímto
Martin Heidegger, Původ uměleckého díla, Dílo a pravda
Friedrich Nietzsche, Tak pravil Zarathustra, O nadčlověku a posledním člověku
73 Hölderlin, Sämtliche Gedichte, str. 340
74 Friedrich Nietzsche, Tak pravil Zarathustra, O nadčlověku a posledním člověku

71

72

21

prismatem ‚pravda subjektivní‘, jíž je třeba rozumět jako na vlastní zkušenosti postavené,
neověřitelné představě o ‚objektivní pravdě‘. Poměr pravdy k jejím ‚částem‘, jimiž míníme ‚objektivní‘
a ‚subjektivní pravdu‘, stejně jako vzájemný vztah jich samých, ponechme na zkoumání jiným, pro nás
může prozatím zůstat jejich vazba nezjevná. Za zmínku stojí také otázka, zda je tato nezjevnost
bytností pravdy a, pokud by snad součástí její bytnosti nebyla, zda se alespoň nám, jež ji nahlížíme
z vnitřku krysího kolečka metafyzika, tak nutně nejeví. Pro tuto chvíli však naštěstí nemusíme podávat
žádné, neřkuli snad definitivní, stanovisko a postačí, když zmíněné záležitosti ponecháme (k) myšlení.
‚Objektivní pravda‘, alespoň dle toho, jak tradice tento pojem ukotvila, je úroveň bytí
vyznačující se ověřitelností, umožněnou neměnným řádem, jež je člověku, výslovně od zaznění
myšlenky transcendentálního idealismu, nepřístupná. ‚Subjektivní pravda‘ na druhou stranu
přístupná je, co jí však chybí je ověřitelnost. Díky tomu, že otázka po bytnosti pravdy a jejímu vztahu
k člověku není obecně tematizovaná, neboť je vnímána jako cosi samozřejmého, se pro mnoho lidí
stírá distinkce mezi ‚objektivní‘ a ‚subjektivní pravdou‘ a často tak proto můžeme zaslechnout věty
typu „To je pravda.“, jako bychom snad byli s to ji zahlédnout a podat z ní výkaz. Proto si dovolme
učinit další metodické rozdělení, tentokrát ‚pravdy subjektivní‘, na pravdu kontemplace a pravdu
jednání. První zmíněné reflektuje, že ‚subjektivní pravda‘ je pouhým dohadem či míněním (δόξα)75 o
‚objektivní pravdě‘, přičemž můžeme používat různé prostředky k přibližování se k něčemu, co
považujeme za ‚objektivní pravdu‘, rozeznat však, kdy se v jejím prostoru nacházíme, je mimo naše
kompetence. Pravda kontemplace tak společně s pudem k pravdě76 vytvářejí otevřené pole, jež
umožňuje člověku účastnit se hry světa (spielraum)77, jež by bez něho však nebyla možná. Tento
‚sand box mode‘, v němž je, co do potence, vše přístupné a možné, umožňuje re/konstruovat svět, a
morálku, jež se k němu nutně pojí, neboť pobyt bytuje vždy již v nějak uchopeném světě dobrého a
zlého. Na tomto místě neexistuje pevné uzavření, každá otázka se může ke svému zodpovězení
přiblížit pouze limitně. Je mnoho lidí, jež propadli této strhující nekonečné hře skrytosti a neskrytosti,
je mnoho filosofů, jež následují pokyn (k) myšlení. Vždy když je však potřeba vystoupit zevnitř, nejen
život sledovat z bezpečí zpovzdálí, ale žít, je tu pravda jednání. Pravda, kdy vše doposud dosažené
kontemplací ztuhne naléhavým voláním světa. Čas kdy je třeba odhodit otevřenost a schovat se do s
potem vystavěného příbytku v doméně kontemplace před přicházející vichřicí, jež již nemusí umožnit
žádnou další reflexi. Místo, kde se odvažujeme s pevností tvrdit myšlenky, k nimž jsme dospěli v
bezpečí sluncem zalité louky vlastních představ. Místo, z něhož jsme původně utekli.
Pravda charakterizovaná v Nietzschově díle jako lhaní podle pevné konvence78, je, co do
významu stejná jako ta, pro niž používáme označení pravda jednání, neboť obojí reflektuje existenci
‚objektivní pravdy‘, se zdůrazněním, že člověku je umožněno se k ní vztahovat pouze limitně –
přičemž častým nástrojem užívaným pro toto přibližování bývá negace, jež, na rozdíl od afirmování,
budí zdání zjevnosti, neboť na první pohled vylučuje část z celku, bohužel však ze své podstaty
zároveň neumožňuje žádné definitivní poznání – přičemž k tomuto přibližování dochází v otevřeném
poli pravdy kontemplace. Je nicméně třeba stálého znovu stavění si před oči faktu, že každá
myšlenková konstrukce je možná jen díky tomu, že pobyt vždy již bytuje v dějinném světě, jemuž
musíme rozumět jako konkrétnímu způsobu vyvstání světa ze skrytosti, neboť pokud toto
zapomeneme, přestaneme být pamětlivý (k) naší bytnosti, čímž ztratíme sami sebe. Nietzsche, jako
filosof vyzdvihující život – jenž dle něho křesťanská tradice, počínající Platónem, respektive Sokratem,
a končící nihilismem, vůči němuž stěžejně vystupuje, neboť právě s ním se ve své době ponejvíce
setkává, stále více umrtvuje – pak ve svém díle klade důraz na tu část pravdy, jíž tradice, zaměřená na
pravdu kontemplace, opomíjí tematizovat do hloubky. Dle něho to není prvotní doména res cogitans,
z níž sestupujeme do res extensa, nýbrž tvrdí, že do říše rozumu, pojmů a abstrakcí můžeme
vstupovat pouze skrze žitý svět. Je nasnadě tento zdánlivě jednostranný poukaz interpretovat tak, že
autor sám si není vědom neoddělitelné svázanosti těchto dvou domén – v jejímž důsledku je jasné, že
75

Parmenidés, DK 28B1 (Simplikios) in Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker: Griechisch und deutsch
Friedrich Nietzsche, O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním, str. 9-24
77 Martin Heidegger, Původ uměleckého díla, Pravda a umění
78 Friedrich Nietzsche, O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním, str. 14-16
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žádná z nich nemůže být vnímána jako prvotní, neboť zde není prostor pro časovou souslednost, jež
je pouhým metodickým zjednodušením, jehož se přidržujeme, neboť nejsme s to myslet
hermeneutický kruh v jeho plnosti – po kontaktu s jinými Nietzscheho tituly79 je však zřejmé, že tomu
tak není. Důvod, proč akcentuje pouze jeden ze směrů pohybu myšlení je, že filosofická tradice, vůči
níž se vymezuje, natolik dlouho a silně pracovala na stavbě druhého, že tento směr již zakořenil
v těle, a nyní tak stačí pouhé vymezení se proti němu, čímž je odkázáno na tradici, abychom byli s to
zahlédnout, alespoň hrubě, oba směry, jež je vždy potřeba podržovat v jednotě. Při takovémto
chápání je Nietzscheho myšlení tím, jež v sobě shrnuje oba směry, jež porůznu vyzdvihuje filosofická
tradice, jak (před)Descartovské, tak (post) Kantovské myšlení.
Shrneme-li předcházející úvahu, můžeme vidět, že zastřešující teze Genealogie morálky o
pravdě, jako lhaní podle pevné konvence80 – u něhož všichni zapomněli, že nevychází z jakési
objektivní roviny, nýbrž že je samozřejmý jen díky sebe-skrytí rozhodnutí, jež stálo u jeho zrodu, čímž
je docíleno dojmu nezpochybnitelné samozřejmosti – budí na první pohled zdání přílišné ostrosti a
opomenutí dalších ‚složek‘ pravdy. Tato pozice je dána Nietzschovou snahou vymanit se z tahu
tradice, jež pravdu kontemplace, a k ní mysl, jako doménu, v níž se projevuje, vyzdvihuje oproti
pravdě jednání, jež je zakusitelná tělesně. Ztotožňovat pravdu, tak jak je popisována v O pravdě a lži
ve smyslu nikoli morálním, s ‚objektivní pravdou‘, či dokonce s pravdou, jíž je ta ‚objektivní‘ součástí,
je nesprávné, neboť je zřejmé, že si je Nietzsche – jenž výslovně o této záležitosti ve zmíněné
publikaci nemluví, natož, aby užíval specifická slova, jež volíme v tomto pojednání my – vědom
rozdělení, jež jsou zde charakterizována jako ‚subjektivní‘ / ‚objektivní‘ a kontemplace / jednání
nechává ovšem na čtenáři, aby se k nim sám ‚prožvýkal‘. Knihu se rozhodl věnovat z největší části
rozpracovávání pravdy jednání, vědom si toho, že člověk nadaný pudem k pravdě musí vždy postavit
za první stavební kámen své úvahy víru v existenci objektivní pravdy, neboť bez ní by nebyla možná
konstrukce žádné morálky. Chce, mimo jiné, sdělit, že obecně užívané rozdělení pravdivé a
nepravdivé, v němž se stírají rozdíly, jež jsme se pokusili naznačit výše, neslouží poznávání a
konstrukci individuální morálky, morálky panské, nýbrž umožňuje soužití lidí ve společnosti morálky
resentimentu. Nietzscheho práce je poukazem k efemérnosti morálky a dějinného světa, jež budí
zdání, že jsme jeho stvořiteli, ve skutečnosti jsme ovšem pouze zapomněli na to, že stojíme ve světě,
jenž pro nás nějak vyvstal, a má potud svá pravidla, jež je třeba dodržovat. Zdá se, že nabytím dojmu
vlastního božství vůči dějinnému světu, spojeného s úprkem Bohů do chrámu, kráčíme v bludných
kruzích, přičemž pohyb v nich zdánlivě nepřináší žádné odpovědi, neboť se vždy znovu dostáváme do
bodu, z něhož jsme vykročili. Svět však pro nás dnešní vyvstal tak, že slyšíme výzvu k chůzi tímto
kruhem, a můžeme proto zakoušet naději, že se s velikým úsilím dostaneme po jeho dalším průchodu
do nestejné pozice, neboť budeme moci nahlížet na již prošlou krajinu, jež se znovu rozprostírá před
námi, jinýma očima. Potud se zdá, že není Nietzscheho snahou podat čtenáři řešení – neboť ta pouze
odsouvají tázání, jako vyřešené, pryč z našeho zorného pole81 – pouze se, mimo jiné, snaží poukázat
na dlouho zapomenutou distinkci týkající se pravdy, jejíž znovu-vynesení na světlo je jedním
z klíčových aspektů přípravy lidstva k návratu do světa, v němž žije.
Jelikož si práce dává za cíl nahlížet limity subjekt-objektového rozvrhu optikou myšlení
Martina Heideggera, nebylo by patřičné nezmínit se na tomto místě alespoň v krátkosti o jeho
specifickém chápání pravdy, jež se výrazně odlišuje od jejího tradičního pojímání jako shody – a to ať
už pojmu s věcí, či s její představou – jež je podržováno už od Aristotela. Vzhledem k závažnosti
tohoto pojmu pro celou filosofickou tradici najdeme mnoho míst, na nichž se Heidegger pouští do
jeho zevrubného rozboru82, my si zde však nyní vystačíme pouze s jeho krátkým představením, neboť
analýza pravdy není naším primárním tématem. V některých dílech, kde se tu více, tu méně, dotýká
otázky bytnosti pravdy, začíná autor představovat své pochopení jejího významu etymologickým
rozborem – jehož správnost bývá, při komparaci s tradičními etymologickými slovníky a jiným
V tomto místě je myšleno explicitně na Genealogii morálky, Nečasové úvahy a Tak pravil Zarathustra.
Friedrich Nietzsche, O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním, str. 14-16
81 Martin Heidegger, Was heißt Denken?, Letzte, nicht vorgetragene Vorlesung (zwölfte Stunde) aus dem Sommersemester
1952, 5
82 V tomto místě je myšleno explicitně na Bytí a čas, O pravdě a Bytí a Wegmarken, Platons Lehre von der Wahrheit.
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filologickými pracemi, často zpochybňována, stejně jako se tomu děje při autorově práci s postavami
filosofické tradice, kdy bývá nařčen, že desinterpretuje jejich myšlenky, je však třeba poznamenat, že
tito kritici nerozumí důvodu, proč Heidegger do jmenovaných záležitostí vstupuje, neboť se nesnaží,
jak se zdá jim, vysvětlit pozici kdekterých významných myslitelů, nýbrž myslet fenomény, jež na ně
doléhaly, než došli rozhodnutí, a tak živě myslet záležitosti, jež dnes běžně pouze tradujeme – tohoto
slova, čímž nás přivádí do promluvy řeckého α-λήθεια, jež obvykle překládáme jako ne-skrytost. Té je
třeba rozumět jako záležitosti, jež přivádí jsoucno, na něhož je navázána, neboť nikdy nestojí sama o
sobě, ze skrytosti do neskrytosti, před nás, jež jsme s to ji nechat být. Tradiční chápání pravdy, jako
adekvace, je pak pro Heideggera až následné, neboť je umožněno otevřeností pole, v němž se
odehrává vyvstání jsoucen z neskrytosti, čili děním pravdy, chápané jako od-krývání. Bez četby
primárních textů je toto značně hrubé shrnutí schopné přinejlepším, a to ještě při notné dávce štěstí,
naznačit směr, jímž se Heidegger vydává při analýze neskrytosti, pro tuto chvíli si však budeme muset
vystačit pouze s ním, neboť, jak již bylo řečeno, zkoumání otázky pravdy není naším primárním
tématem. Opusťme proto toto subtéma se dvěma citacemi, jež snad mohou posloužit tomu, kdo by
se touto záležitostí chtěl zabývat podrobněji, jako názorné směrovky při vyznávání se v otázce po
bytnosti pravdy: „Pravda je pra-svár země a světa.“83; „Bytostným určením pravdy je svoboda, která
je odkrývajícím necháním jsoucna být.“84.
1.10. Shrnutí
Vedeni myšlením Martina Heideggera stojíme po veškerém předcházejícím výkladu nyní na místě,
z něhož bychom měli být schopni přinejmenším hrubě nahlížet, jak (před)Descartovská tradice
uchopuje subjekt-objektový rozvrh. Zároveň bychom měli být, dík elementárním vstupům
do vybraných děl Immanuela Kanta a Friedricha Nietzscheho, alespoň částečně s to vidět specifické
problémy a omezení, jež si zmíněný dualismus, dle toho jak je rozvržen, s sebou nese. Neboť není
naším záměrem – ač by to jistě nebylo na škodu – prozkoumávat specifické pohledy na zkoumanou
záležitost z perspektivy dalších velkých myslitelů filosofické tradice, či prohlubovat porozumění těm,
jimž jsme již dali prostor, nabízí se jako vhodné přistoupit k avizovanému druhému klíčovému kroku,
jímž je náhled subjekt-objektového rozvrhu prizmatem samotné Heideggerovy fenomenologie, neboť
ta by nám měla umožnit nahlížet na stejný gestalt85 jinou optikou, což by mělo vést
ke komplexnějšímu porozumění námi zkoumané problematiky. Protože je naším cílem kromě myšlení
také vykazování, zafixujme nyní to, co jsme doposud nahlíželi bez pevného uchopování, a vykročme
jinak.

Martin Heidegger, Původ uměleckého díla, Dílo a pravda
Martin Heidegger, O pravdě a Bytí, Základ umožňující správnost
85 Překládejme v souladu s filosofickou tradicí jako „tvar“.

83

84

24

2. Subjekt-objektový rozvrh prizmatem Heideggerovy fenomenologie
Jak bylo již naznačeno, nastává nyní čas vydat se prozkoumat subjekt-objektový rozvrh perspektivou
samotné fenomenologie Martina Heideggera, předtím však, než budeme moci začít naplňovat tento
předestřený cíl, je nutné vyjasnit, co vlastně on sám slovem fenomenologie – jež jsme zatím užívali
značně samo-zřejmě86 – myslí, neboť bez toho nemůžeme být schopni nahlížet skrze prisma, jež
otevírá. Vzhledem k tomu, že Heidegger věnuje tomuto vyjasnění celý sedmý paragraf svého Bytí a
času, je naše pozice značně usnadněna, neboť pojednou můžeme sledovat stejnou záležitost jako
autor díla, jež rozebíráme. V krátkosti se proto podívejme na jeho uchopení pojmů fenomén a logos,
z jejichž významového spojení roste slovo, jež jsme si dali za cíl sledovat, dopředu potom snad již
můžeme prozradit, že – stejně jako tomu bylo u většiny ostatních rozpracovávaných termínů – se
jeho význam ukáže nejen jako stěžejní pro veškerý následujíc postup, ale také značně nesamozřejmý.
2.01. Bytí a čas – Heideggerovo uchopení fenomenologie
Smyslem slavného Heideggerova díla jeho raného období, o nějž se budeme v této části opírat, je
„Konkrétní vypracování otázky po smyslu ‚bytí‘ …“87, přičemž jak sám říká88, způsob jejího traktování
bude fenomenologický. To ovšem ani v nejmenším neznamená, že by se tímto rozvržením nahlížení
upsal k dodržování jakéhokoli stanoviska či směru, neboť výraz fenomenologie je pro něho primárně
pojmem metody, protože z perspektivy, jíž zaujímá, neakcentuje ona sama žádné věcné obsahy
zkoumané otázky, nýbrž to, jak se na pozorované pole nahlíží. Následně se sice dozvídáme již druhé
pozitivní určení toho, co je fenomenologie, jímž je Husserlovská maxima „K věcem samým!“ 89, jsme
však velmi rychle přivedeni do pozice, z níž máme na rozpracovávanou metodu shlížet se značnou
skepsí, neboť ji přeci musí mít na mysli každé vědecké zkoumání, a ukazuje se tak jako nejasné, proč
by nějaké specifické bádání mělo mít tuto značně samozřejmou záležitost v titulu. V dalším kroku,
jímž je exponování předběžného pojmu fenomenologie, pak tento vnějškový náhled – jež se po
absolvování budoucího výkladu nepřekvapivě ukáže jako značně neadekvátní – toho, co ona sama
jest, zesiluje Heidegger myšlenkou, že přeci již známe biologii, teologii, sociologii a další -logie, a je
tak vcelku adekvátní nahlížet na spojení řeckých slov λόγος a ϕαινόμενον90 jako na termín, jenž má za
titul jakási věda o fenoménech. Toto zdánlivě samozřejmé chápání toho, o čem budeme nyní
promlouvat, je nutné předvést nejen proto, abychom byli jako čtenáři schopni díky pádu z větší výšky
lépe rozeznat rozdíly mezi naznačeným chápáním fenomenologie a jejím Heideggerovským pojetím,
ale také z toho důvodu, že umožňuje fenomenální setkání s otřesem vyvolaným ne-samozřejmostí –
jenž je podrobněji rozebírán v paragrafech věnovaných rozdílu mezi neautentickým91 a autentickým92
modem bytí pobytu – čímž jsme tak s to silněji pocítit nejen otřes samotný, ale také zmíněný rozdíl
v náhledech na to, co je to fenomenologie.
Po předvedení obvyklého náhledu na to, co je fenomenologie se dostáváme k samotné
analýze jednotlivých zmíněných slov, přičemž prvním rozpracovávaným pojmem je fenomén – jež se
pro náhled na subjekt-objektový rozvrh prismatem Heideggerovy fenomenologie ukáže jako stěžejní,
neboť je pro zmíněný dualismus, tak jak mu rozumí (před)Descartovské myšlení, novým kamenem ve
hře – jejž skrze krátký ‚etymologický rozbor‘ ϕαίνεσθαι, ϕαίνω a ϕως93 fixuje autor jako „To, co se
ukazuje samo o sobě, co je zřejmé.“94. Identifikace ϕαινόμενον s τά ὄντα95, jíž se dle autora
Jinak řečeno, jako by snad bylo již z něho samého zřejmé, co je jím míněno.
Martin Heidegger, Bytí a čas, str. 16
88 Tamtéž, §7 – „Způsob traktování této otázky bude fenomenologický.“
89 Například Edmund Husserl, Idea fenomenologie: a dva texty Jana Patočky k problému fenomenologie
90 Tato dvě slova ponechme v této části práce bez překladu, neboť mají vystupovat právě jako nejasné pojmy, přičemž není
třeba se obávat jakéhokoli zmatení, či opomenutí, protože jejich rozpracování z perspektivy Heideggerovského myšlením se
budeme věnovat zevrubně v dalších odstavcích tohoto oddílu.
91 Martin Heidegger, Bytí a čas ‚Bytí ve světě‘ jako spolubytí a ‚bytí sebou‘. Neurčité ‚ono se‘
92 Tamtéž, Starost jako bytí pobytu
93 Překládejme v souladu I. Chvatíkem jako „ukazovat se“, „přivádět na světlo“ či „učinit zřejmým“ a „světlo“.
94 Martin Heidegger, Bytí a čas, §7
95 Překládejme v souladu s filosofickou tradicí jako „jsoucna“.
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dopouštějí Řekové, je z jeho pohledu nevhodná, neboť „Jsoucno se … může samo od sebe ukazovat
různým způsobem podle toho, jak k němu přistupujeme.“96. Citovanou tezi, již můžeme chápat jako
výslovné zaznění rozdílu v náhledu na jsoucí mezi (před)Descartovskou tradicí a Heideggerovským
myšlením, ponechme i přes její závažnost vzhledem k naší otázce pro tuto chvíli stranou a
soustřeďme se na pokračování nastolené úvahy, neboť pokud si ji prohlédneme podrobněji, budeme
schopni nahlížet pojem fenomén výrazně plastičtěji, čímž se ukáže jasnější i otázka subjektobjektového rozvrhu. V následující části se pak autor snaží předvést, jak v sobě na první pohled
neproblematický pojem fenomén podržuje širokou škálu významů, přičemž názorně ukazuje, že
pokud nedojde k jejich odlišení, a jednotlivé obsahy tak budou libovolně zaměňovány, nebude možné
postoupit hlouběji do rozumění rozpracovávaného pojmu. Nejprve se dozvídáme, že jsoucno se
nemusí vždy ukazovat pouze jako to, co jest, nýbrž se nám může také jevit jako něco, co ono samo
není, ovšem obojí bychom, z perspektivy autorova náhledu na zkoumanou záležitost, mohli zařadit
pod ϕαινόμενον a je tak zřejmé, že toto slovo v sobě podržuje nejen význam ‚jevit se‘, ale také ‚zdát
se‘. Co je zapotřebí oslovit dále, je rozdíl mezi fenoménem, jevem a pouhým jevem97, jimž bychom
měli rozumět jako vyvstávání ze skrytosti, vystupování do neskrytosti skrze něco jiného, co vyvstává
ze skrytosti tím, že se to zjevuje, a vyvstávání ze skrytosti sebe-skrýváním, přičemž postupnou
analýzou docházíme k tomu, že každé jevení se je odkázáno na fenomén, kdežto fenomén naopak
není na jevení se závislý. Předtím, než pokročíme k dalšímu rozčlenění, je vhodné ty stávající
demonstrovat na krátkém příkladu, neboť s přibývajícími rozděleními se stále více ztrácí jasnost a je
tak třeba mít pevně před sebou to, co jsme již prošli, abychom se na cestě myšlení neztratili. Při cestě
lesem narazíme na pěšině na cosi, co označíme za stopu jelena. Mýlili-li jsme se a nejedná se vůbec o
stopu, můžeme této zážitek označit za zdání, ovšem i přes to, že se nejednalo o stopu, natož tu patřící
paroháči, se něco vyjevilo ve významu ϕαίνεσθαι, neboť pro nás cosi vystoupilo z neskrytosti, a
potud máme před sebou také fenomén. Další variantou je, že jako zkušení zálesáci rozpoznáme stopu
jelena, ovšem jí samotnou rozhodně s jelenem ztotožnit nemůžeme, neboť je čímsi jiným98, co
‚pouze‘ ohlašuje jeho existenci v přilehlém okolí, a zažili jsme potud jevení se, jež stejně jako v prvním
případě sice neodkrývá představené jsoucno, jímž je v tomto případě vysoká, ale zároveň se i bez
něho o něm něco dozvídáme a tak opět cosi vyvstává z neskrytosti a jsme potud opakovaně při dění
ϕαίνεσθαι. Na demonstraci pouhého jevu, je bohužel zvolený příklad krátký, ovšem pokud se
přidržíme Heideggerova popisu, jenž o něm říká, že je tím, co „… se ukazuje právě tím, že se skrývá
…“99, můžeme i u něho vidět to, že dochází k vyvstávání z neskrytosti, i když formou sebe-skrývání,
tedy opět k dění ϕαίνεσθαι. Pokud jsme zabydleni v tomto rozlišování, je pak dělení fenoménu na
jeho formální, vulgární a fenomenologický pojem již přístupné bez příkladu a vystačíme si potud
pouze s tím, že první shrneme jako ten moment, kdy nerozlišujeme mezi tím, zda se jeví jsoucno, či
jeho bytostný charakter, neboť akcentujeme právě ono dění ϕαίνεσθαι, tím když si pod zmíněným
slovem představíme zjevující se jsoucno, a nakonec tím když přivádíme do zjevnosti to, co se
nezjevně ukazuje při jakémkoli jevení se kteréhokoli jsoucna, řečeno jinak, když postavíme do
zorného pole to, jehož bytností je skrývání se. Pro Heideggera je pochopitelně klíčové poslední
zmíněné, neboť chce stavět do neskrytosti samo bytí, jež se rádo skrývá za jsoucí, jež na/v/sebou
nechá vystoupit, pro naši záležitost se však za stěžejní ukazuje už samotné zavedení takto chápaného
pojmu fenomén, neboť ten není ani objektivní, ani subjektivní, nýbrž se odehrává na místě, jež
souhra subjektu a objektu rozehrává.
Neboť jsme již pro naši záležitost získali dostatek podkladů na postavení jasného závěru,
podívejme se nyní na analýzu druhého pojmu, jímž je logos, pouze v krátkosti. Tento krok bychom
sice mohli z jisté perspektivy přeskočit, ovšem při jeho správném – byť značně zkratkovitém –
provedení budeme snad s to vidět provázanost tematizovaného pojmu tohoto oddílu s tím již
rozpracovaným a budeme tak schopni plastičtěji sledovat i naše tázání po limitech subjektMartin Heidegger, Bytí a čas, §7
Podrobnější rozpracování tohoto můžeme najít nejen ve sledovaném §7, ale také v §32 rozebíraného díla.
98 Podrobnější rozpracování struktury ‚etwas als etwas‘ najdeme v §33 rozebíraného díla.
99 Martin Heidegger, Bytí a čas, §7
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objektového rozvrhu. Nejprve jsme v druhém oddíle sedmého paragrafu konfrontováni s tím, že
pokud budeme termínu λόγος, jež bývá ve standardních etymologických slovnících překládán jako
rozum, soud, pojem, definice, důvod, poměř a řeč, rozumět primárně jako jednomu ze zmíněných
překladů a ostatní významy z něho re-konstruovat, nebudeme schopni nahlédnout základní význam,
jež všechna tato slova sdružuje, a dostaneme se tak – spolu s tradicí, jež si uvykla takto pracovat
nejen se zmíněným termínem, ale s řečí obecně100 – do vleku zakrytí. Předestřený ‚etymologický
rozbor’ řeckých slov δηλουν, άποϕαίνεσθαι a άπόϕανσις101, u nichž můžeme na první pohled
sledovat provázanost s těmi, jež sloužili k pochopení významu pojmu fenomén, nás přivádí k chápání
logu jako toho, co „… nechává … vidět … to, o čem je řeč … pro toho, kdo říká, příp. pro ty, kdo se
spolu řeči zúčastňují.“102. Varování zejména před primárním uchopením logu jako soudu, jež se v díle
nachází o něco dříve, se pak na tomto místě ukazuje jako záměrně zvolené, neboť je předvedeno, že
tím, že filosofická tradice určila logos jako soud, a výpověď, jež je jeho naplňováním, ztotožnila s
primárním místem dění pravdy, došlo k zúžení chápání významu λόγος, neboť ten se stal pouhou
jednou svou částí, jíž je λόγος αποϕαντικος103. Pro pochopení vztahu ά-λήθεια104 a λόγος bude jistě
stručné shrnutí co do síly promluvy nedostatečné, neboť však není naším záměrem rozebírat tuto
záležitost, ponechejme ji pro tuto chvíli stranou a poznamenejme pouze, že v Heideggerově případě
nelze chápat άλήθεια jako shodu – a to ať už předmětu s výpovědí, či s jeho představou – a naopak je
nutné rozumět tomuto pojmu od pomlčky, jako vystupování ze skrytosti. Pouze pokud porozumíme
tomuto rozdílu v chápání toho, co bychom obvykle přeložili jako pravda, je možné nahlížet logos jako
hlasové ozvučování – nehlasné řeči země – jež zprostředkovává vidění toho kterého jsoucího, což
teprve umožňuje jakékoli vypovídání – stejně jako vykazování – jež je náplní souzení. Pro autora je
tedy άληθεύειν λογος ‚přiváděním toho, o čem je řeč, ze skrytosti do neskrytosti před nás‘, přičemž
pokud připojíme již rozpracovaný pojem ϕαινόμενον, můžeme tuto větu doplnit o ‚a nechat jej být
vidět‘. Tak je jasné, že veškeré významy, jež se zprvu zdály nesourodé, jsou součástí jednoho
významového celku – rozum, jenž je tím, co je do schopnosti pojímavé, stojí u začátku vystupování
jsoucího ze skrytosti, a potud je možné překládat logos jako základ, důvod, rozum či definice, a neboť
je logos také oslovováním něčeho, co se stává viditelným, je ve své bytnosti vztažným, a je proto
někdy překládán také jako poměr či vztah.
Závěrečný oddíl rozpracovávaného paragrafu se pak pokouší nejen o představení
fenomenologie jako syntézy významů předestřených pojmů ϕαινόμενον a λόγος – což se ukazuje pro
naši záležitost jako klíčové – čili jako metodu, jež nechává vidět to, co se ukazuje samo od sebe, ale
specificky pak klade za cíl sledovat to, co se především a ponejvíce neukazuje, co však tvoří základ a
smysl toho, co se především a ponejvíce ukazuje, tedy bytí. Toto následné rozpracování vztahu
fenomenologie jako metody a zkoumané záležitosti, jíž je dotazování smyslu bytí z horizontu
časovosti, můžeme ponechat stranou, neboť pro nás již to klíčové vyvstalo v gestalt. Prizma
Heideggerovy fenomenologie je striktně odlišné od (před)Descartovského náhledu subjektobjektového rozvrhu, neboť kromě jiného operuje s pojmem fenomén, a zohledňuje také logos, jenž
je specifickým polem jeho přivádění do zjevnosti před nás.
Předtím však, než se dostaneme k předvedení zjištěného rozdílu na konkrétním jsoucnu, jímž
bude kunstwerk105, stojí za poznámku několik záležitostí, jimž se sice věnovat nebudeme, se
zkoumanou otázkou limitů subjekt-objektového rozvrhu a jeho rozdílným koncipováním
Heideggerovskou fenomenologií a (před)Descartovskou tradicí však souvisí. Předně je to další
odlišnost v uchopování jsoucího, jímž je zohlednění existenciálu naladění, stejně jako ostatních

Za poznámku na tomto místě stojí alespoň odkaz na tvoření významu slov spojeného se strukturálním ohledem „rodina
významu“, jež můžeme najít v práci Ludwiga Wittgensteina (Ludwig Wittgenstein, Filosofická zkoumání, §43).
101 Překládejme v souladu I. Chvatíkem jako „učinit zřejmým to, o čem je ‚řeč‘“, „nechávat vidět něco od (něčeho)“ a „řeč“.
102 Martin Heidegger, Bytí a čas, §7
103 Pro potřeby této práce překládejme hrubě jako „výpověď“. Více o tomto můžeme najít v dalších Heideggerových dílech,
přičemž na tomto místě je myšleno explicitně na O pravdě a Bytí a Wegmarken, Platons Lehre von der Wahrheit.
104 Překládejme, v souladu s interpretací tohoto slova M. Heideggerem, jako „ne-skrytost“.
105 Překládejme v souladu I. Chvatíkem jako „umělecké dílo“ či „dílo umění“.
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třech106 – či čtyřech, pokud za existenciál povazujeme také smysl – jež společně dávají možnost
pojímat přítomnost jako nakročení k sebe-přicházení, což je značně odlišné uchopení od toho
tradičního, jež ji dle Heideggera pojímá jako stále pomíjení107. Dále pak tematizace toho, jak se
proměňuje uchopování možnosti vypovídání o jsoucím v období Heideggerova obratu108, neboť
v době, v níž bylo psáno a vydáno Bytí a čas, je na ně stále ještě nahlíženo prismatem světla, kdežto
později bude na možnosti výpovědi obecně nahlíženo perspektivou pohybu. Závěrečná poznámka
patří vztahu ne-samozřejmosti a genderových studií, neboť ty jsou, na rozdíl od jiných záležitostí, jež
zkoumají, pro toto otázku vhodné, neboť umožňují i bez předchozího vzdělání zakusit otřes, jenž
kontakt s ne-samozřejmostí vyvolává.
2.02. Přechod
Po předcházejícím teoretickému výkladu můžeme nyní vidět vcelku jasně, jak odlišná je perspektiva
fenomenologie, co do subjekt-objektového rozvrhu, oproti (před)Descartovské tradici. Abychom byli
s to pocítit tuto rozdílnost plněji, nabízí se na tomto místě podrobit detailnějšímu zkoumání konkrétní
jsoucno, jehož rozpracováním bychom si mohli doposud pouze teoreticky pojaté vědění osahat živě.
Z mnoha důvodů – z nichž jmenujme výslovně například to, že se v práci konstantně vynořuje pojem
pravdy, či to že se v díle, jež budeme prohlížet109, akcentuje mimo další pojmy právě lichtung, jenž
jsme si již stručně představili – se pak nabízí vybrat jako toto specifické jsoucí kunstwerk, přičemž se
opět dostáváme do výhodné pozice, neboť můžeme sledovat, alespoň z počátku, naprosto stejnou
otázku, jíž je bytnost uměleckého díla, potažmo umění, s autorem textu. Vstupme tedy bez
zbytečného otálení do Heideggerova krátkého spisu a pokusme se při nadcházejících analýzách
podržet jejich původní záměr, jímž je osahání živého příkladu fenoménu, jenž nelze uchopit tradičním
rozdělením na subjekty a objekty.
2.03. Původ uměleckého díla – kunstwerk
Analýzou otázky původu uměleckého díla ze stejnojmenného textu bychom mohli strávit nemalý čas,
neboť se jedná o vskutku hutné shrnutí pozice Heideggerova pozdního myšlení, pro naši záležitost
však postačí, pokud budeme s to zahlédnout, jak neuchopitelný je kunstwerk co do své bytnosti, k níž
se autor rozpracovaného textu snaží přiblížit, pro (před)Descartovský způsob myšlení. V začátku
práce dochází k transformaci samotné původní otázky, jež se skrze strukturální momenty ‚odkud‘,
‚skrze co‘ a ‚co‘ mění ze zkoumání původu na hledání bytnosti uměleckého díla, přičemž prvním
rozvržením, jehož jsme při četbě účastni, je předvedení pojmů umělec, umění, a umělecké dílo. Toto
trio, jež nás bude provázet po celou dobu četby, se ukazuje na první pohled jako vzájemně
podmíněné110, a potud se jeho sledování jeví jako bezúčelné pro fenomenologické zkoumání – jež má
dávat nahlížet zkoumané jsoucno tak, jak se ukazuje samo ze sebe – o nějž se autor na tomto místě
pokouší. Je však třeba ho podržet v mysli, neboť – jak již může být jasné zkušenějším čtenářům
Heideggerových textů – se v posledku ukáže, že se nejedná o bludný kruh a je tak třeba vykročit na
cestu, jež toto rozlišení rozehrává. Neboť jsme však v tuto chvíli ještě neprošli krajinou, jež by
proměnila naše myšlení, musíme prozatím toto dělení opustit a pokusit se vstoupit do zkoumané
problematiky jiným způsobem.
Jako vhodné se pak k tomuto účelu ukazuje odlišení věcné a umělecké stránky uměleckého
díla, přičemž je na první pohled zjevné, že pokud budeme s to identifikovat první, budeme moci
odlišit kunstwerk a ding111, a potud také nahlédnout bytnost druhé zmíněné stránky. Naše pozornost
Martin Heidegger, Bytí a Čas, §28 - §44
Podrobnější rozpracování tohoto můžeme najít v druhé části rozebíraného díla (Martin Heidegger, Bytí a čas, §45 - §83).
108 Jenž se v dějinách filosofie označuje tradice jako „Die Kehre“.
109 Martin Heidegger, Původ uměleckého díla
110 Kunstwerk je předveden jako dílo umění, či umělce, jenž však naplňuje svou bytnost tvorbou uměleckého díla, či jinak
řečeno tím, že nechává skrze sebe dít umění.
111 Překládejme v souladu I. Chvatíkem jako „věc“ či „pouhá věc“. Detailnější rozpracování tohoto pojmu můžeme nalézt
v Martin Heidegger, Básnicky bydlí člověk, jež se nabízí jako vhodný materiál pro hlubší pochopení námi rozpracovávaných
témat.
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se tak opakovaně přesouvá, tentokrát ke zkoumání věcnosti věci, přičemž jsme nejprve postaveni
před obvyklé rozumění její bytnost – jíž je z pohledu Heideggera aktuální jsoucnost – tato perspektiva
se však záhy ukazuje jako nevhodná pro naznačené zkoumání, neboť je předvedeno, že tento způsob
vztahování se ke jsoucímu není původní. Dotazováním směřovaným na původní zkušenost s věcmi
samými vede ke dvěma tematickým pokusům o vstup do této problematiky, jež sice v posledku oba
selhávají, dozvídáme se však nejen cosi o sledované záležitosti, ale dostáváme navíc klíčové podklady
pro plastické uchopení subjekt-objektového rozvrhu. Nejprve je předvedeno dělení na ὑποκείμενον a
συμβεβηκότα – jež jsme již podrobněji prohlíželi v předcházejících oddílech naší práce – u něhož však
shledáváme nejen to, že lze aplikovat na veškeré jsoucí a nedozvídáme tak nic specifického o věcnosti
věci, ale také je o něm řečeno, že je nepůvodním způsobem vztahování se ke jsoucímu. Následným
pokusem o uchopení bytnosti věci je pak odlišení ὕλη a μορϕή112 – jež můžeme ztotožnit s dualitou
δύναμις a ενέργεια113 – z jejíž perspektivy se jsoucí ukazuje jako zformovaná látka, přičemž tomuto je
pak následně vyčteno stejné, co prvnímu. Za původní způsob kontaktu se jsoucny je pak určena
služebnost, či jinak řečeno prostředečnost, neboť je předvedeno, že právě díky tomu, k čemu to které
jsoucno užíváme, pro nás vyvstává jako to, čím ono samo jest.114 Tak je rozvrh kunstwerk a ding
obohacen o nový rys, jímž je zeug115, jehož rozpracováváním se bude následný text zabývat, neboť je
předvedeno, že pokud z něho abstrahujeme prostředečnost, zbyde pouze věcnost, jíž můžeme užít
k získání bytnosti uměleckého díla.
Za jsoucno, k němuž se vztahujeme se snahou postihnout služebnost příručního prostředku,
jsou zvoleny boty, ovšem ne jen tak ledajaké, nýbrž jejich ztvárnění Vincentem van Goghem.
Nahlížením tohoto uměleckého díla, jenž postrádá jakoukoli služebnost, se však dostáváme do
situace, kdy začne obraz promlouvat a svět se potud otevře jako největší horizont zřejmosti, čímž
jsme vrženi zpět k hlavní otázce Heideggerova zkoumání, neboť se ukáže, že „V díle je při díle
pravda.“116. Následně vstupuje do hry termín lichtung, jenž je – chápaný z pohybu jako mýcení
paloučku v zarostlém lese – fixován pod svodkou „svár země a světa“117, jež v tomto místě textu
zůstává nejasná, neboť víme ‚pouze‘, že zemi a světu je třeba rozumět jako sebe/skrývajícímu a
otevírajícímu/se. Tímto námi značně zestručněným shrnutím končí první kapitola, přičemž
přechodem do druhé se dozvídáme, že klíčovými tahy, jež hodlá autor při nadcházejícím výkladu
sledovat, budou v sobě stání díla (insichstehen)118 a ono samo jako místo dění pravdy. Tyto ohledy
jsou zprvu demonstrovány na příkladu římského chrámu – specificky pak sochy v něm stojící – o němž
se dozvídáme, že skrze něj, jenž je nutné chápat jako dílo umění, vstupuje země do světa, čímž se
ozřejmuje teze, že umělecké dílo vytváří svět dějinného národa, neboť umožňuje vystoupení ze
skrytu do neskrytosti. Není to však tak, že umělecké dílo je klíčem, jenž odemyká přístup do skrytosti,
neboť ono samo sice rozestírá svět, jehož je součástí, ovšem rozestírat se může pouze v již vyvstalém
světě. Vztah světa a uměleckého díla, jenž je předveden nejdříve, se potud ukazuje jako
hermeneutický kruh vzájemného podmiňování, neboť však není smyslem ukázat, co leží na cestě
první, nýbrž alespoň hrubě postihnout bytnost jednotlivých stavebních kamenů, můžeme vnímat, že
umělecké dílo je místem, v němž se prolíná země a svět a je tak jejich svárem, jemuž je nutné
rozumět nikoli jako klidu a roztržce, nýbrž jako vnitřní koncentraci pohybu a blízkosti (anligen)119
dvou, jež se stávají tím, čím jsou, právě díky svému opaku. Vztah země a uměleckého díla, jenž je
následně předveden, rozehrává motiv zhotovenosti, v němž se umělecké dílo bytostně liší od
příručního prostředku, neboť při jeho ‚užívání‘ nedochází ke spotřebovávání látky, z něhož je tvořeno,
čímž je posíleno stanovisko, že v případě uměleckého díla nelze mluvit o prostředečnosti, a je znovu
Aristoteles, Fyzika, kniha I., kapitola IV.; Překládejme v souladu s filosofickou tradicí jako „látka“ a „forma“.
Tamtéž; Překládejme pro potřeby této práce velmi hrubě jako „možnost“ a „uskutečnění možnosti“.
114 Toto místo je vhodné zdůraznit, neboť zde můžeme explicitně nahlížet rozdíl v Heideggerově pojetí uchopování jsoucího
od toho, jenž zaujímá (před)Descartovská tradice.
115 Překládejme v souladu I. Chvatíkem jako „příruční prostředek“, či vlastním způsobem jako „nástroj“.
116 Martin Heidegger, Původ uměleckého díla, Věc a dílo
117 Tamtéž, Věc a dílo
118 Tamtéž, Dílo a pravda
119 Tamtéž, Dílo a pravda
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akcentováno, že jeho hlavním smyslem je přivádět před nás do zjevnosti na poli světa zemi. Závěrem
jsou pak ztotožněny teze o tom, že dílo v sobě koncentruje svár země a světa s tím, že v díle je při díle
dění pravdy, jimž bychom měli po tomto značně schematickém představení zkoumaného části díla
rozumět přinejmenším hrubě.
Mohli bychom sice vstoupit do třetí a závěrečné kapitoly rozebíraného Heideggerova díla, jež
by jistě pomohlo odhalit další aspekty bytnosti uměleckého díla, věci a příručního prostředku, stejně
jako by prohloubilo naše rozumění autorovi samému, ovšem je otázkou, zda by se nestal jeho značně
složitý výklad spíše zakrývajícím, neboť naším cílem bylo na demonstrativním příkladu ukázat pojem
ϕαινόμενον. Proto motivy, jež se v díle vyskytují později, pouze zmiňme, aby se ti, jež jsou s to si je
v jejich plnosti prohlédnout bez toho, aby se pro ně staly zahalujícími, měli čeho zachytit. Text
pokračuje motivem dvojího skrývání, konceptem techné120, jemuž je nutné rozumět jako
hervorbringen121 a nikoli jako rukodělné schopnosti zhotovování, předvedením pra-sváru lichtung a
skrytosti, rozpracováním zařizování se pravdy ve jsoucím; termínem ereigins122, jehož jedním ze
způsobů je součtveří123, pojmem riss124 a k němu se vztahujícímu rozdělení na um-riss, auf-riss a
grundriss125, představením slova bewahrung126, v němž je nutné nechat znít wahrheit127 a dalšími
záležitostmi, jež by se odkryly při jejich analýze. Nám postačí, že jsme schopni plasticky nahlížet na
pojem ϕαινόμενον a potud na rozdíl mezi (před)Descartovským a Heideggerovským myšlením.
2.04. Shrnutí
Výklad, jejž jsme v tomto oddíle absolvovali, nás přivedl k místu, z něhož můžeme minimálně vnějšně
nahlížet perspektivu Heideggerovy fenomenologie ohledem subjekt-objektového rozvrhu. Díky
teoretickému vysvětlení pojmů ϕαινόμενον, λόγος a άλήθεια, jež jsme následně aplikovali na
specifické jsoucno, jímž byl kunstwerk, jemuž jsme věnovali spolu s Heideggerem pozornost v
rozpracovávaném díle128, jsme nyní s to vnímat některé z limitů tradice (před)Descartovského myšlení
co do dualismu subjektu a objektu. Vidíme, že Heideggerova fenomenologie, nejenže reflektuje díky
myšlence transcendentálního idealismu nepřístupnost objektivního poznání pobytu, ovšem činí ještě
silnější krok, neboť téměř úplně opouští způsob myšlení, jehož se drží ještě Kant, když zdánlivě
abdikuje na celou doménu apriorního vědění a orientuje se pouze na fenomény, jež jsou v jejím
prismatu tím jediným, s čím se můžeme ve světě setkávat. Tomuto způsobu náhledu na svět, jenž se
jeví jako abdikující na doménu skutečného poznání, se pak transcendentální oporou, jež mu
umožňuje nezůstat v aporii, ovšem zároveň nesklouznout ke svévoli, stává konstantně opakovaný
pokyn (k) myšlení, jenž umožňuje člověku stát se tím, kým jest129 – bytovat u pravdy v dualitě díky
pamětlivému myšlení. Je potud zřejmé, že tradicí ukotvený dualismus, sestávající z nahlížejícího
subjektu a nahlíženého objektu, jež má pro něho neměnnou podstatu, jež se může ukazovat odlišně
pouze nesprávným nahlížením, pak nemůže platit v paradigmatu myšlení Martina Heideggera, neboť
připuštění konceptu fenoménu, tak jak jej rozpracovaná díla ukazují, zpochybňuje univerzální
platnost specifického (před)Descartovského uchopení předestřených kategorií.

Martin Heidegger, Původ uměleckého díla, Pravda a umění
Tamtéž, Pravda a umění; Překládejme, v souladu s interpretací tohoto slova M. Heideggerem, jako „vyzdvihování
bytostně přítomného jsoucna ze skrytosti před nás do zjevnosti“.
122 Tamtéž, Pravda a umění; Překládejme pro potřeby této práce velmi hrubě jako „soupatření“ či „soupatřičnost“.
123 Tamtéž, Pravda a umění; Heideggerův terminus technicus jež zohledňuje čtyři bytostně sounáležité prvky, jimiž jsou
Země, Nebesa, Bozi a člověk.
124 Tamtéž, Pravda a umění; Překládejme v souladu s I. Chvatíkem jako „trhlina“ či „rys“.
125 Tamtéž, Pravda a umění; Překládejme v souladu s I. Chvatíkem jako „ob-rys“, „ná-rys“ a „půdorys“.
126 Tamtéž, Pravda a umění; Překládejme, v souladu s interpretací tohoto slova M. Heideggerem, jako „adekvátní způsob
zachovávání, jež si dílo diktuje“.
127 Tamtéž, Pravda a umění; Překládejme, v souladu s filosofickou tradicí jako „pravda“, nezapomeňme však na specifické
uchopení tohoto slova M. Heideggerem.
128 Tamtéž
129 Martin Heidegger, Was heißt Denken?, Die Vorlesung im Wintersemester 1951/52 mit Stundenübergängen, Erste Stunde
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3. Závěr
Nyní stojíme v pozici, z níž jsme schopni přinejmenším hrubě nahlížet subjekt-objektový rozvrh, jenž
je jedním ze základních prvků novověké metafyziky, prizmatem jak (před)Descartovské tradice, tak
Heideggerovy fenomenologie, přičemž jsme s to vidět specifické limity, jež ke každému z obou
hledisek patří. Věnovali jsme prostor (k) promyšlení pojmů, jež při nenásilném vstupování do
zkoumané záležitosti vyvstaly jako klíčové – jimiž byly ὑποκείμενον a συμβεβηκότα; res extensa a ego
cogito, respektive res cogitans; substantia; οὐσία; ens creatum a Bůh; existencia a essencia;
transcendentální idealismus; phaenomena a noumena; morálka, specificky pak rozdíl, mezi panskou a
resentimentální; pravda, nejprve metodickými zjednodušeními rozdělena na ‚objektivní‘ /
‚subjektivní‘ a kontemplace / jednání, následně pak uchopena jako ά-λήθεια; gestalt; fenomenologie,
již jsme si prohlédli co do jejích stavebních kamenů, jimiž jsou λόγος a ϕαινόμενον; a kunstwerk – a
jež nás celou prací vedly. Ukázalo se, že v počátku novověké metafyziky stojí nepřekvapivě antická
tradice, v níž došlo k rozhodnutím, jež dodnes rozehrávají chápání všeho toho, co pro nás dnešní
tematicky vystupuje, přičemž jsme se pokusili ukázat, že Heideggerovi – jenž staví na její začátek
Parmenida130 a na konec Nietzscheho – nejde primárně o její kritiku, nýbrž se pokouší nechat zaznít
to, že došlo a dochází k rozhodnutím, v jejichž důsledku jsme dnes tak, jak jsme, a že tak rozhodně
nejde o nic samozřejmého či nutného. Předvedli jsme, že i on sám postupuje ve vždy o krok napřed
jdoucích stopách, z nichž není účelem vystoupit, neboť smyslem nejen jeho filosofie je setrvat na
cestě (k) myšlení, jež má pro člověka vždy ohledy ‚kam‘ a ‚kde‘, neboť je součástí naší bytnosti
přebývat v dualitách. Je potud snahou ukázat ‚jeho‘ pokyn pamětlivého myšlení jako snahu
nepřijímat slepě rozhodnutí, jež padla, když se ‚čistil stůl‘131, a otevřít tak cestu k fenoménům, jež
stály na počátku toho kterého z nich132. Jeho kritika pak také nemíří na moderní vědu, jež ze své
podstaty nutně nemyslí, dokud si je vědoma toho, že ‚pouze‘ počítá. Jakmile však začne běsnit
(raserei) je nutné znovu rozeznít původní gestalt, jenž byl za účelem nárůstu poznání jedné z jeho
částí rozdělen.
Teď, na novém začátku jednoho z mnoha okruhů cesty (k) myšlení, se zastavme a naberme dech,
abychom mohli znovu vstoupit tam, odkud jsme přišli, a dostát tak našemu údělu.

A nikoli Hérakleita, neboť ten odmítl učinit rozhodnutí, jež sice umožňuje kráčet dále, ovšem zakrývá samo sebe a tak i
veškeré další cesty, jež z něho vyrůstají.
131 Zde je myšleno na vlastní příměr, kdy se pro to, abychom se vyznali v poli, jež se pro nás kvůli svému charakteru
celkovosti jeví nepřehledné, rozhodneme ‚schovat do šuplíku‘ jistou jeho část, abychom si jinou mohli detailněji prohlížet.
Bohužel však máme tendenci v horizontu longue dureé zapomínat, že k takovémuto uklizení došlo a vnímat rozestřenou
plochu stolu jako jediné možné a jediné v pravdě jsoucí.
132 Specificky pak věnuje Heidegger velké úsilí předvedení toho, spojeného s postavou Parmenida, v jehož důsledku vzniká
metafyzika, jež odsouvá do skrytosti dění a nebytí na úkor bytí, jež nechává na jejich podkladě zazářit.
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