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Abstrakt
DUBOVEC, M.: Motív slobody u Heideggera v rokoch 1927-1930
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Pracoviště oboru Německá a
francouzská filosofie

Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá pojmom slobody u Heideggera v rokoch 19271930. V práci je kladená dôležitá rozličnosť fundamentálne-ontologického pojmu slobody
voči tomu transcendentálnemu. Rozvinutie tejto rozličnosti je sledované na pozadí
premeny ontologickej diferencie do jej troch podôb: diferencie bytia súcna (existenciálny
spôsob), rozličnosti bytia a súcna (transcendentálny, resp. metontologický) a kozmologická
diferencia ako diferencia medzi vecou a svetom (fenomenologická metafyzika).
Centrálnym výrazom rozličnosti je možnosť hlbšieho porozumenia slobode mimo jej
existenciálne štruktúry z Bytia a času, ktoré sa koncentrujú

v spôsobe autentického

existovania. Transcendentálny pojem slobody je bytnosťou dôvodu v kontexte
transcendentality a sveta, a ako taký je zároveň i základom existenciálnej slobody. K
poukázaniu na túto hierarchickosť je explikované Heideggerovo vyrovnanie sa s
Kantovým pojmom slobody ako spontaneity, ktorá sa ako špecifický spôsob kauzality
taktiež zakladá v transcendentálne chápanej slobode. Medze hierarchického myslenia sa
ukazujú v význačnosti slobody pre bytnosť pravdy, ktorá zas odkazuje k vnútornej
premene Heideggerovej filozofie do myslenia bytia z neho samého. V tomto kontexte je
vyzdvihnutá možnosť rozvinutia myslenia slobody v metontologickom obrate. Na
Heideggerovo metontologické myslenie

nadväzuje Tengelyiho v jeho koncepte

fenomenologickej metafyziky, ktorú je možné chápať ako prekonania ontoteologického
ustanovenia metafyziky.
Kľúčové slová: sloboda, svet, transcendencia, Heidegger, fenomenologická metafyzika
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Abstract
DUBOVEC, M.: Heidegger's concept of freedom, 1927-1930
Charles University in Prague, Faculty of Humanities, Institute for German and French
Philosophy
The purpose of this doctoral thesis is to present Heidegger's concept of freedom between
1927 and 1930. It puts emphasis on the difference between the fundamental-ontological
and the transcendental concept of freedom. The elaboration of this difference is founded on
the transformation of the ontological difference in its three forms: the difference of the
being of beings (existential approach), the difference of the being and beings
(transcendental/metontological) and the cosmological difference as a difference between
the thing and the world (phenomenological metaphysics). The central manifestation of the
difference is the possibility of a deeper understanding of freedom beyond its existential
structures (Being and time) that focus on authenticity. The transcendental concept of
freedom is the essence of the ground in the context of transcendence and the world and as
such it is also the ground for existentially conceived freedom. In order to show this
hierarchy in particular, Heidegger's debate on Kant's concept of freedom as spontaneity
will be explained. Spontaneity is a specific form of causality and as such it is also
grounded in transcendental freedom. The limits of a hierarchical way of thinking illustrate
themselves in the significance of freedom for the essence of truth. This refers to the inner
transformation of Heidegger's philosophy into the thinking of being from itself. In this
context, the importance of a possibility to evolve the concept of freedom in its
metontological turn is emphasised. On this metontological way of Heidegger's thinking,
Tengelyi follows with his concept of phenomenological metaphysics that is placed beyond
the onto-theological constitution of metaphysics.
Key words: freedom, world, transcendence, Heidegger, phenomenological metaphysics
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Úvod
Predkladaná práca sa venuje motívu slobody vo vymedzenom období (1927-1930)
Heideggerovho myslenia. Akokoľvek sa zadaná úloha zdá byť jasnou, pokiaľ má mať však
táto

práca

filozofický

charakter,

musí

sa

onú

javiacu

sa

samozrejmosť

problematizovať1.Toto je možné vykonať na odlíšení dvoch významov pojmu motívu. Na
jednej strane ide o zvyčajný pojem v rámci akademického diskurzu, ktorý spočíva vo
význame predmetu. Z toho vychádzajúc sa nasledujúca práca venuje deskripcii pojmu
slobody. Na strane druhej však možno koncept motívu chápať i ako popud, podnet, či
dôvod k niečomu (Beweggrund). Ak chceme správne predstaviť cieľ predkladanej práce,
musíme nielen zohľadniť rozličnosť týchto významov, ale zároveň i ich bytostnú spojitosť.
Tá sa má ukázať v tom, že nejde len o to vystihnúť Heideggerov koncept slobody, ale
vyzdvihnúť ho hlavne v jeho príslušnosti k dôvodu (Grund), čím sa umožní jeho užitie ako
podnetu.
V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že v práci nejde o pojem slobody v jeho
politickom, či etickom kontexte. Problematike slobody sa budeme venovať čisto v
špecificky filozofickom význame. Tento filozofický zámer nie je v jeho časovom rozmedzí
(1927-1930) volený náhodne. Má sa ním cielene poukázať na rozličnosť Heideggerovho
myslenia slobody. Zatiaľ čo fundamentálne-ontologický sklon myslenia v otázke po bytí
(Bytie a čas, 1927) pristupuje k slobode v rámci štruktúr existencie a tvorí tak pojem
slobody v jeho kontexte autentického spôsobu bytia pobytu, v Heideggerovom krátkom
metafyzickom období (1928-1930) sloboda získava svoje transcendentálne určenie, čím
zároveň nadobúda určité význačné postavenie. S poukázaním na distingvovanie oboch
významov je zásadnou intenciou tejto práce akcentovať to, že pojem slobody u Heideggera
sa neobmedzuje len na jej existenciálny pojem, ale naopak tým filozoficky zaujímavejším,
resp. originálnejším je jeho transcendentálne vymedzenie.
V tomto kontexte sa ďalej v práci ukáže, že tým rozhodujúcim pre ono
transcendentálne chápanie slobody je jej určenie ako Grund des Grundes, ktoré však úzko
súvisí s konceptom sveta a dianím jeho tvorby (tri metontologické vety). Rozvinutím
transcendentálneho

pojmu

slobody

sa

zároveň

predostrie

širšia

problematika

Heideggerovej metontológie v jej rozličnosti k fundamentálnej ontológii. Podstatnosť
1

Predstavená myšlienka sa pohybuje v schémate vychádzania teoretického postoja z toho prirodzeného
skrz problematizáciu samozrejme sa javiaceho. Porov. Benyovszky, L.: Filosofická propedeutika, s. 18.
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metontológie, do ktorej náležia otázky transcendencie k svetu,

slobody, zakladania,

dôvodu, tvorby sveta, či záväznosti, vyjde najavo predovšetkým z pohľadu filozofie
nemecko-maďarského fenomenológa Lázsla Tengelyiho. Ten sleduje v onom krátkom
metafyzickom období Heideggerovho myslenia (1928-1930) stopy fenomenologickej
metafyziky,

ktorú

on

sám

vypracováva

na

podklade

Husserlovej

metafyziky

praskutočností. Týmto sa ukazuje možnosť chápať koncept slobody u Heideggera ako
podnet k hlbšiemu rozvinutiu metafyzického myslenia odlišujúceho sa na jednej strane od
jej ontoteologickej podoby, na strane druhej Heideggerovho myslenia dejinnosti bytia.
V práci sa budú objavovať opakovane hlavne dva motívy, ktoré so sebou navzájom
súvisia. Po prvé sa ukáže, že Heideggerova filozofia nesie znaky hierarchického spôsobu
myslenia. Do tohto hierarchického zakladania patrí potom i pojem slobody. Nebude
poukázané len na to, že

existenciálny koncept slobody je založený v tom

transcendentálnom, ale zároveň i na to, v akom zmysle je pojem slobody pre prekonanie
tohto hierarchického spôsobu myslenia význačný. Druhým dôležitým motívom je
problematika ontologickej diferencie. Rozlíšenie konceptu slobody a aspekt zakladania v
jeho bytnosti bude možné uchopiť až na základe premien ontologickej diferencie. Tá je
potom v jej premenách podkladom, z ktorého sa nie len pristupuje k rozličným podobám
Heideggerovej filozofie, ale zároveň i tým, čo umožní uchopenie rozvinutia
Heideggerovho myslenia do fenomenologickej metafyziky. V tomto kontexte budeme
hovoriť o premene ontologickej diferencie do jej „kozmologickej“ podoby (rozličnosť
sveta a veci). Týmto zdôraznením bytostnosti ontologickej diferencie, nielen ako podkladu
k uchopeniu motívu slobody, ale zároveň i jeho rozvinutiu, nadväzujem na problematiku,
ktorej som sa venoval vo svojej diplomovej práci s názvom Diferencia ontologickej
diferencie.
Samotná práca je rozdelená do šiestich kapitol. V prvej kapitole sa oboznámime s
metodologickými predpokladmi prístupu k Heideggerovmu mysleniu, ktoré budú
centralizované do konceptu formálnej indície (formale Anzeige). V druhej kapitole
pristúpime k deskripcii existenciálneho pojmu slobody, ktorého výsledkom má byť
poukázanie na prechod k podstatnému transcendentálnemu pojmu. Ten bude v tretej
kapitole demonštrovaný na podklade metontologického rozvrhu, tzn. z metafyzickej
problematiky. Zoznámime sa hlavne s tromi „metontologickými vetami“: pobyt
transcenduje k svetu, sloboda je slobodou k dôvodu a človek je svet-tvoriaci. Výsledky
tejto kapitoly poukážu na možnosti alternatívneho rozvinutia obratu, o ktorých hovorí
9

Tengelyi. Tematizácia obratu bude sprítomnená v štvrtej kapitole, ktorá sa bude zaoberať
bytnosťou pravdy. V piatej kapitole pôjde o to, poukázať na možnosť podstatnosti slobody
z Heideggerových prednášok O bytnosti ľudskej slobody, pričom práve vyrovnanie sa
Heideggera s Kantom, nám pripraví priestor pre pojednanie v šiestej kapitole, ktorá sa
konečne venuje predstaveniu Tengelyiho fenomenologickej metafyziky s ohľadom na
kardinálnosť pojmu slobody v tomto celkovom kontexte.
Ako je už možné z tohto stručného predstavenia vyrozumieť, práca postupuje
chronologicky.

Tematika

formálnej

indície

bude

spracovaná

Fenomenológia náboženského života (GA 60) (1920/1921) a

hlavne

z

textov

Fenomenologické

interpretácie k Aristotelovi (GA 61) (1921/1922). Existenciálny pojem slobody bude
vymedzený z Bytia a času (1927). Predstavenie transcendentálneho pojmu slobody bude
pracovať s textami Metafyzické základy logiky (1928), Čo je metafyzika?(1929), O bytnosti
dôvodu (1929) a Základné pojmy metafyziky (1929/1930). Kapitola o bytnosti pravdy
pracuje s textom prednášky O bytnosti pravdy (1930) a tá na ňu nadväzujúca, ktorá sa
zaoberá vyrovnaním sa Heideggera s Kantovým pojmom slobody, zas s prednáškami O
bytnosti ľudskej slobody (1930).
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1. Metodologické predpoklady
Uvádzajúca kapitola sa venuje Heideggerovmu metodologickému prístupu „formálnej
indície“ (formale Anzeige). Ešte pred tým, než prejdeme k jeho priblíženiu, je potrebné
zdôrazniť to, prečo je pre každú z nasledujúcich častí práce metóda formálnej indície
význačná. Pre existenciálny pojem sa toto ukáže už v druhej časti tejto kapitoly, a to v jej
podstatnosti pre fenomenologickú metódu, ktorá stojí v úvode k Bytiu a času. Okrem toho
sa v priebehu analýzy existenciálneho pojmu slobody ukáže, že pre tento pojem
vyjadrujúci sa v koncepte autenticity má metóda formálnej indície svoju relevantnosť.
Volaním svedomia je pobyt ponechaný v neurčitosti a prázdnosti (formálny aspekt) sebe
samému, čo sa však má chápať ako možnosť môcť-byť sebou samým (aspekt indície),
resp. existovať autenticky2. Transcendentálny pojem slobody nesie takisto odkaz k metóde
formálnej indície. Je tomu tak napr. v texte Základné pojmy metafyziky (GA 29/30), kde
Heidegger okrem iného vysvetľuje nedorozumenie v rámci filozofických pojmov použitia
tejto metódy. Ako jeden z príkladov takýchto pojmov uvádza Heidegger i Kantov koncept
slobody. Týmto sa poukazuje na nadväznosť formálnej indície i k Heideggerovmu
vyrovnaniu sa s Kantovým pojmom slobody. Čo sa týka záverečnej časti práce venujúcej
sa fenomenologickej metafyziky, i v nej možno badať určité stopy formálneho indikovania.
Jedná sa hlavne o aspekt „novosti zmyslu“ ako bytostného charakteru javenia sa
skúsenosti, ktorý so sebou nesie odkaz na vlastnú skúsenosť3.

1.1 Formálna indícia
Heideggerom koncipovaná filozofia je neraz s ohľadom na jej reputácie pokladaná za
nepreniknuteľnú, či tajomnú.4 Namiesto akéhosi pokusu vyvrátiť toto jej „renomé“ v
podobe propedeutického vysvetľovania, pôjde v nasledujúcom o to, ukázať jej
ospravedlnenie z hľadiska metódy rozvinutej Heideggerom v skorých freiburgských
prednáškach (1919-1923). Dôležité je zdôrazniť, že metódu, resp. metodologický prístup
formálnej indície však Heidegger neužíva len v tomto období pred fundamentálnou
2
3
4

Porov. podkapitola 2.2.2 Fenomenálny nález, volanie svedomia a odhodlanosť.
Porov. podkapitola 6.1. Fenomenologická metafyzika.
Ako príklad možno uviesť Jaspersov súhlas s Löwithovým zhodnotením Heideggerovej filozofie z roku
1950: „No one will in fact be able to assert that he has actually understood what that Being, that mystery,
is of which Heidegger speaks.“ (Safranski, R.: Between Good and Evil, s. 387)
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ontológiou, ale, ako už bolo v uvedení vyzdvihnuté, je možné ju nachádzať i v Bytí a čase5,
či v texte Základné pojmy metafyziky (GA 29/30), ktorý je z neskoršieho metontologického
obdobia (1928-1930), a v ktorom sa i explicitne poukazuje na nedorozumenia
filozofických pojmov s odkazom na ich chápanie v rámci formálnej indície.
Z tohto kontextu je vhodné si najprv klásť dvojakú úlohu. Nejde len o to objasniť
určitý aspekt Heideggerovej filozofie v hraniciach jej výkladu, tzn. v otázke toho, ako v
metóde formálnej indície Heidegger pristupuje k filozofickým témam, ale hlavne i o to, že
práve vďaka správnemu pochopeniu tohto konceptu sa spomínaný nedostatok „vágnosti“
Heideggerovej filozofie nemá ukázať v negatívnom svetle, ale skôr ako príležitosť k
vlastnému výkonu porozumenia. Dejinnosť filozofie, to historické na nej, v spojitosti z
fakticity vychádzajúcim filozofovaním, má byť

v Heideggerovom porozumení

konfrontované s prítomnosťou6, pričom samotnú jeho filozofiu by táto požiadavka nemala
obchádzať.
S ohľadom k stanovenej úlohe je táto podkapitola rozdelená do dvoch častí. V
prvej, viac všeobecnej časti, pôjde o to, na jednej strane priblížiť samotný pojem formálnej
indície po sémantickej stránke, na strane druhej vyzdvihnúť súvislosti, v rámci ktorých
koncept formálnej indície vzniká7. V takomto postupe sa majú ustáliť dva tematické
okruhy, skrz ktoré je možné k porozumeniu formálnej indície pristúpiť, a to diferencia
filozofie a vedy a téma historického, resp. dejinnosti. Ich podrobnejšie rozpracovanie bude
podané v druhej časti tejto podkapitoly. Otázka diferencie filozofie a vedy bude
pozorovaná hlavne skrz Heideggerov text Fenomenologické interpretácie k Aristotelovi
(GA 61) zo zimného semestra 1921/1922. Tematizovaná bude definícia filozofie a zároveň
prohibitívna funkcia formálnej indície. K fenoménu historického sa pristúpi z
Heideggerových prednášok Fenomenológia náboženského života (GA 60) z rokov
1920/1921, kde bude okrem spomenutia trojitého vyrovnania sa s znekľudňujúcim
charakterom historického, vyzdvihnutá dištinkcia generalizácie a formalizácie a jej
napojenie na trojitú štruktúru fenoménu, t.j. obsah (Gehalt), ohľad/vzťah (Bezug) a výkon
(Vollzug). Na záver tejto časti bude zmienený rozmer neporozumenia filozofickým
pojmom v ich základnom charaktere formálnej indície, ku ktorému sa Heidegger vyjadruje
v texte Základné pojmy metafyziky (GA 29/30).
5
6
7

Porov. Heidegger,, M.: Sein und Zeit, s. 14, 41, 43, 53, 114, 117, 231, 313, 315.
Imdahl, G.: Das Leben verstehen, s. 177.
K tomu bude použitá sekundárna literatúra k tejto téme od Georga Imdahla Das Leben verstehen a text od
Matthiasa Junga Die frühen Freiburger Vorlesungen und andere Schriften 1929-1923, ktorý sa nachádza v
Heidegger-Handbuch.
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1.1.1 Pojem a význam formálnej indície
V prvom rade je vhodné sa zamerať na samotný pojem formálnej indície. „Formálne“
odkazuje k prázdnosti, avšak nie v negatívnom zmysle, ale tak, že sa na obsah nejakého
pojmu suspenduje. V pojme formálneho je teda kladený dôraz na zámerné odstúpenie od
obsahovej plnosti pojmu. „Formálne“ je indíciou, v zmysle indirektného odkazu k
Heideggerovmu porozumeniu filozofického myslenia, ktoré je nasmerované proti
spredmetneniu a teoretickému postoju a týmto spôsobom je rozličné s tým vedeckým. V
suspenzii na obsah pojmu, na jeho presné určenie, sa má uvoľniť priestor pre vlastný
výkon porozumenia. Pojem „formálneho“ v takýchto súvislostiach neužíva len Heidegger,
ale je možné ho v podobe „formálneho momentu“ nájsť i v Simmelovom príspevku z roku
1910 K Metafyzike smrti. V ňom Simmel ukazuje, ako je smrť v živote vždy už prítomná, a
to tak, že ho neustále explicitným, či skrytým spôsobom určuje. Život sa voči tejto
skutočnosti odvracia, a potom onen formálny moment je u Simmela definovaný ako
možnosť, ktorá nie je prázdna v logickom zmysle, ale braná ako realizovania faktu smrti
do životných obsahoch. Simmel však tento formálny moment nevníma ako metódu. 8 To, že
sa život od smrti odvracia a to, že možnosť zobrazenia faktu smrti Simmel nazýva
formálnym momentom, poukazuje na príbuznosť s Heideggerovou metódou formálnej
indície, ktorá, ako bude ešte v ďalšom ukázané, má zdôrazniť inak opomenutý moment
výkonu.
Vyzdvihnutie pozdržania obsahovej plnosti vo formálnej indícii neznamená
bezprostredne odkaz na ľubovôľu v rozumení, čo sa ukazuje v druhom momente tohto
konceptu, ktorým je práve „indícia“9. Nemecký výraz Anzeige má síce viacero odlišných
významov10, v rámci kontextu však možno usúdiť, že odkazuje na ukazovanie v zmysle
indície, a teda ako také, ktoré nie je presne určené. V pojme Anzeige, resp. Anzeigen nejde
o to vysvetliť dopodrobna určitý spôsob, napr. presné ukázanie cesty, ale skôr o
8
9

10

Imdahl, G.: Das Leben verstehen, s. 145-146.
Nemeckému výrazu Anzeige v slovenčine najviac zodpovedá v týchto súvislostiach pojem indície. Tento
pojem odkazuje k latinskému indicium, ktorý je prekladaný do nemčiny práve výrazom Anzeige. Latinský
výraz indicium odkazuje k index. Ten je síce možné do slovenčiny preložiť ako ukazovateľ, keďže sa však
takýto pojem vymyká bežnému jazykovému úzu, je zvolený miesto neho pojem indícia, ktorému sa
zvyčajne rozumie v zmysle nepriamemu ukazovaniu, resp. poukazovaniu. Takýto preklad potom
podporuje skutočnosť, že do angličtiny sa nemecký výraz formale Anzeige prekladá ako formal
indication. Porov. Kisiel, The Genesis of Heidegger's Being and Time, s. 149–173.
Anzeige ako 1. ohlásenie trestného konania, 2. inzerát v novinách, 3. zariadenie, ktoré niečo ukazuje.
Dostupné na http://www.duden.de/rechtschreibung/Anzeige
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nasmerovanie, poukázanie, či indikovanie. Nejedná sa teda o kompletné vysvetlenie,
predsa však o isté naznačenie smeru, navedenie na cestu, o indíciu. V tomto kontexte je
vhodné spomenúť Jaspersovu formuláciu o ukazovateľovi smeru (Zeiger der Richtung) z
Psychológie svetonázorov, o ktorej možno súdiť, že Heideggera v metodologickom ohľade
zásadne ovplyvnila.11 Jaspers v rozlišovaní medzi podstatným centrom svetonázoru a jeho
odvodenými útvarmi hovorí o základnej myšlienke, ktorú nemožno rozvinúť v jasnosti, v
racionálnej metóde. Keďže je vždy v určitom spôsobe mnohoznačná a nejasná, môže na ňu
byť len poukázané v určitom smere.12
Z takéhoto významu konceptu formálnej indície je potrebné poukázať na dva už v
úvode spomenuté dôležité body tejto špecificky rozvinutej filozofickej metóde:
1. Filozofia nemá odmietnuť to historické, vyžaduje si však iný prístup k
nemu.
2. To historické má byť „prežité“, čoho dôsledkom je úzke spojenie dejinnosti
a fakticity, resp. faktickej skúsenosti života (GA 60, 37). Z takto chápaného
privedenia toho historického do prítomnosti je možné potom poskytnúť i
ospravedlnenie vlastného porozumenia, výkladu historického filozofického
textu. V ňom nejde o to podať presnú reprodukciu myslenia filozofa, ale
skôr poskytnúť dialóg s ním.13
3. Filozofia sa nachádza v diferencii k vede (GA 60, 7). Táto rozličnosť vzniká
v odmietnutí striktného vedeckého postupu spredmetnenia, objektivizácie.14
V rámci tejto diferencie sa Heideggerova pozícia ocitá medzi tou
Husserlovou, ktorá sa snaží o to nadčasové, neosobné nazeranie podstát a
tou Diltheyho, ktorá usiluje o to historicko-svetonázorové, o živé, v
dejinnosti zahrnuté Selbst. Heideggerovu skorú filozofiu možno chápať ako
kompromis medzi týmito dvomi protipólmi, tzn. ako ich prekonanie v
11
12
13

14

Imdahl, G.: Das Leben verstehen, s. 33-34.
Jaspers, K.: Psychologie der Weltanschauungen, s. 30.
Ako príklad možno uviesť Heideggerovu špecifickú interpretáciu Kantovej Kritiky čistého rozumu ako
založenie metafyziky, rozvinutú Heideggerom v texte Kant a problém metafyziky (GA 3). Vo vyrovnaní sa
s Kantom ide Heideggerovi o to predložiť skrz „to povedané“ (das Gesagte) to, čo ešte nebolo povedané
(das Ungesagte) (GA 3, 201).
Vo fenomenologickej tradícii samozrejme nestojí Heidegger s jeho averziou voči objektivizmu sám. V
rámci českej filozofie možno uviesť Jana Patočku, ktorý v texte Co je existence? rozlišuje medzi
fenoménom a vedeckým faktom, pričom tomu prvému dáva primát pred tým druhým: „Fenomén
přirozeně není to, co se obvykle nazýva vědecký fakt. Vědecký fakt musí být objektivně zjistitelný,
každému zásadně stejně přístupný, každý má stejné předznamenání něčeho existujícího v souvislosti
jiných fakt, s nimiž tvoří nerozlučnou jednotu, jednotu objektivní reality. Fenomén na tuto podmínku
začlenění do jediné reality není vázan, fenomén má svůj smysl sám v sobě. […] [O]bjektívní realita také
není dána sama o sobě, nýbrž skrze fenomény […].“ (Patočka, J.: Co je existence?, s. 339).
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historizácii transcendentálnej filozofii.15
Obom bodom bude dôkladnejšie venovaná druhá časť tejto podkapitoly. Predtým ešte je
však vhodné v krátkosti povedať o pojmoch života, sveta seba (Selbstwelt) a výkonu, bez
ktorých aspoň strohého porozumenia sa výklad skorej Heideggerovej filozofie z obdobia
pred fundamentálnej ontológie nezaobíde.
Vo svojej skorej filozofii Heidegger vychádza z nevyhnuteľného faktu života. V
tomto pojme života sa jedná o fenomenologický prístup, ktorý má byť oslobodený od
teórie. Pra-danosť (Urgegebenheit) života sa nedáva vo vzťahu k čistému, všeobecne
tematizovanému ja, ale vo svete.16 I z toho dôvodu je možné hovoriť o fakticite života,
ktorý nie je daný v transcendentálnom ja, ale v prežitku mať seba (Haben des Selbst). V
odvrátení sa od transcendentálneho konceptu vedomia sa Heidegger prikláňa k Diltheymu.
U Diltheyho možno nájsť taký fundamentálny princíp, ktorý spočíva v tom, chcieť
porozumieť životu z neho samého.17 Druhou, pre Heideggera v rámci rozličnosti medzi
vedou a filozofiou, podstatnou myšlienkou od Diltheyho je to, že Selbst, resp. mať seba, je
predpokladom k teórii o ňom. Tejto myšlienke sa dá porozumieť tak, že na to, aby bolo
možné vytvoriť niečo teoretické, vedecké, je potrebné mať seba, byť pri sebe. Táto
podmienka umožňuje teoretické, sama však nemôže byť spredmetnená, pretože
spredmetneniu už vždy predchádza. Jedine v tomto predchádzaní, utekaní 18 objektivizácii
musí byť hľadaná pôvodná oblasť faktického života, ktorá nie je redukovaná na
transcendentálne, čisté ja.
Ak teda život o sebe19 nemá byť chápaný v čisto, transcendentálne, od sveta
odrezane pojatom ja, v tradičnej subjekt-objektovej dištinkcii, ale v konexii s faktickou
skúsenosťou života, ktorá má byť práve prístupom k filozofii (GA 60, 10), potom takýto
15
16
17
18

19

Jung, M.: Die frühen Freiburger Vorlesungen und andere Schriften 1929-1923, s. 15.
Imdahl, G.: Das Leben verstehen, s. 92.
Tamt. s. 96.
S utekaním pred spredmetnením súvisí naopak nemožnosť utiecť pred sebou samým, ktorú Heidegger
tematizuje v texte Hermeneutika a fakticita (GA 63). Existencia, pobyt ako da-sein, bytie tu, zotrváva
(verweilen), pobýva, neuteká (nichtweglaufen) (GA 63, 8). Pobyt nemôže pred sebou utiecť, je vždy „tu“.
Toto „tu“ však nemožno chápať ako určitú predmetnosť, či už to v zmysle všímania sa, alebo
reflektívneho nazerania sa. Pobyt si je „tu“ v jeho vlastnom špecifickom spôsobe: „ […] Dasein ist ihm
selbst da im Wie seines eigensten Seins“ (GA 63, 8). To, že pobyt je vlastný sám sebe ešte neznamená
nejaký solipsizmus (solus ipse), ale skôr jeho jedinečnosť v tom „ako“ je. V „ako jeho bytia“ spočíva
formálna indícia na spôsob možnej bdelosti.
Podrobnému rozpracovaniu pojmu „život o sebe a pre seba“ sa Heidegger venuje v prednáškach
Základné problémy fenomenológie (GA 58) z roku 1919/1920. V rámci trojitého charakteru života ako
prostredie, spolusvet a svet seba, dáva Heidegger primát tomu poslednému. V skúsenosti sveta seba
spočíva možnosť pozdvihnúť sa zo života o sebe a dôjsť tak k základnej skúsenosti sveta seba ako
špecifického štýlu skúsenosti. Porov. Imdahl, G.: Das Leben verstehen, s. 115.
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pojem života musí úzko súvisieť s konceptom sveta, nakoľko svet je to, v čom sa žije a nie
objekt (GA 60, 11). Heidegger definuje tri štrukturálne charaktery žitého sveta
(Lebenswelt): prostredie/okolie (Umwelt/ Milieu), spolusvet (Mitwelt) a nakoniec svet seba
(Selbstwelt). Tieto tri charaktery je správne chápať v ich prelínaní, a teda nie v akejsi
striktnej medzistupňovej ohraničenosti (GA 60, 11). Dôležité na faktickej skúsenosti života
je to, že všetko, čo je zakúšané, má charakter významovosti (GA 60, 13). Práve v tomto
podstatnom ohľade významovosti, v ktorom je vyzdvihnuté práve to „ako“ na každom
zakúšanom „čo“, je možné hovoriť o centrálnosti sveta seba. V tom, že „sa o seba
stará(m)“ (das Selbst sich sorgt), a to práve v tých najelementárnejšich starostiach o
„denný chlieb“ (GA 61, 90), odkrýva si toto seba skrz významovosť svoj žitý svet. Svet
seba je centrálnym pre vecný svet/prostredie a sociálny spolusvet.20
Problém, na ktorý Heidegger poukazuje a z ktorého ja očividná i potreba formálnej
indície, vychádza z toho, že práve táto skutočnosť centrálnosti seba, v ktorej si sám sebe
dáva(m) významovosť a odkrýva(m) si tak vo svete horizont možností, nie je zakúšaná. V
Bytí a čase Heidegger v tejto súvislosti hovorí o upadaní (Verfallen), v Fenomenologických
interpretáciach Aristotela (GA 61) používa výraz závora (Abriegelung), ale hlavne i
Ruinanz21. Výkon faktického života, tzn. ono otváranie si možností prostredníctvom
výkonu (Vollzug) toho „ako“ (Bezug) v zakúšaní „čo“ (Gehalt), sa nerozumie ako výkon, je
opomínaný, ba naopak sa rozumie zo svetských obsahov (spredmetnenie/objektivizácia). V
tomto zmysle sa teda jedná o ruinanciu a pohyb filozofovania musí byť „existenciélne
protiruinantný“ (GA 61, 160). Výkon života má byť predstavený bez obsahových určení,
bez objektivizácie.22 Z týchto súvislostí sa aspoň čiastočne ukázala potreba formálnej
indície ako metódy filozofovania, čím sa otvoril priestor pre jej podrobnejšie
rozpracovanie, ktorému sa budeme venovať v druhej časti tejto podkapitoly.

1.1.2 Použitie formálnej indície
a. Veda a definícia filozofie
20
21

22

Jung, M.: Die frühen Freiburger Vorlesungen und andere Schriften 1929-1923, s. 18.
Vo Fenomenologických interpretáciach Aristotela, kde Heidegger tento pojem rozpracováva, sa Ruinanz
dáva do spojitosti s Sturz, a teda zrúcaním. Keďže Ruinanz úzko súvisí s pohybom (Bewegtheit), je
možné tento pojem chápať ako „rútenie“. „Rútenie“ v zmysle formálnej indícii je „pohyb faktického
života, ktorý faktický život v sebe samom ako on sám pre seba sama zo seba a v tom všetkom proti sebe
samému vykonáva“ (GA 61, 131) (preklad autora).
Porov. Jung, M.: Die frühen Freiburger Vorlesungen und andere Schriften 1929-1923, s. 18.
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V úvode do Fenomenológie náboženského života Heidegger postuluje principiálny rozdiel
medzi filozofiou a vedou. K deskripcii tohto rozdielu pristupuje skrz poukaz na rozličnosť
filozofických a vedeckých pojmov. Zatiaľ čo vedecké pojmy je možné určiť na základe ich
začlenenia v objektívne sformovaných súvislostiach konkrétnej vedeckej oblasti,
filozofické pojmy sú vágne, mnohoznačné a tým vzbudzujúce určitú neistotu (GA 60, 3). Z
takto otvorene priznanej nedostatočnosti filozofických pojmov je možné vyvodiť, že
Heidegger tým nesmeruje ku kritike filozofie, ale snaží sa naopak poukázať na skutočnosť,
že filozofia a pojmy, s ktorými pracuje, nemajú byť posudzované z ideálu vedy. Takáto
nedostatočnosť filozofie vystane len vtedy, keď sa vzťah filozofie a vedy bude nesprávne
chápať, napr. tak, že sa filozofia vníma ako rozšírenie vedy, či tak, že veda má svoje
dejinné počiatky vo filozofii. Oba príklady protirečia principiálnemu rozdielu vedy a
filozofie. (GA 60, 7).
Čo sa týka vágnosti pojmov, odkrýva Heidegger istú „temnotu“ i vo vedeckých
pojmoch (GA 25, 34). Vo Fenomenologickej interpretácii ku Kantovej Kritike čistého
rozumu (GA 25) Heidegger poukazuje na to, že jednotlivé vedy nie sú schopné odôvodniť
vlastné základné pojmy (Grundbegriffe), a v tomto zmysle nie sú schopné vlastného
odôvodnenia (Selbstbegründung) (GA 25, 35). Jednotlivé ontické vedy sa zakladajú v k
nim podľa oblasti prislúchajúcim regionálnym ontológiám. Tieto sa potom kladú vo
fundamentálnej ontológii ako svojom centre. Z toho vyplývajúc je každá veda latentne vo
svojom základe filozofiou (GA 25, 38-39).23
Z principiálneho rozdielu vedy a filozofie sa otvára otázka po určení filozofie.
Definícii filozofie v spojitosti s rozpracovaním metódy formálnej indície sa Heidegger
venuje v prednáškach Fenomenologická interpretácia Aristotela (GA 61). V otázke o
filozofii sa úloha jej definície dvojakým spôsobom mýli: na jednej strane ide o podcenenie
takejto otázky o filozofii, na druhej strane zas o jej precenenie (GA 61, 13). V oblasti
podcenenia sa jedná opäť o dvojitý spôsob, akým sa definícia filozofie degraduje. V prvom
rade ide o to, že filozofia je súdená po vzore konkrétnych jednotlivých vied, ktoré sa
nezamýšľajú nad nejakými základnými pojmami, nakoľko takéto špekulácie sú vnímané
ako neplodné (GA 61, 14). Druhý spôsob zas filozofiu vníma v úplnom opaku vedy, a to
23

Bližšie sa Heideggerovmu chápaniu základných pojmov vied a s nimi súvisiaciou krízou vied venuje
Kružíková v článku Charakter, vznik a role vědeckých, teologických „základních pojmů“ v
Heideggerových raných spisech. Na základe jej výkladu sú základné pojmy vedy, ktoré tvoria prechod
medzi predvedeckým porozumením a pozitívnym vedeckým skúmaním, zároveň i dôvodom zakrytia
pôvodného zakúšania. Iba fenomenológia poskytuje preniknutie k veciam samým. Kríza vied potom
spočíva práve v tom, že základné pojmy vznikajú len v rámci partikulárneho pohľadu na skutočnosť,
ktorý je motivovaný určitou metódou, či cieľom vedy. Základné pojmy tak neuchopujú skutočnosť samu.
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tak, že filozofia je niečo oveľa hlbšie, či vyššie a z toho dôvodu akási definícia k filozofii
neprislúcha, nakoľko sa filozofia sa dá len prežiť (GA 61, 14). Precenenie otázky o
definícii filozofie je možno rovnako dvojakým spôsobom rozlíšiť. Dochádza tu k pokusu o
akúsi všeobecnú definíciu, ktorá chce pojať každý konkrétny moment v dejinách filozofie a
zároveň o prísnu definíciu ustanovenú po vzore školskej logiky, v ktorej má byť každá jej
disciplína zohľadnená (GA 61, 15). V oboch pochybeniach však Heidegger vyzdvihuje
určitú pravdivú intenciu. V podceňovaní je pravdivou intenciou zdôraznenie potreby
filozofovania. V preceňovaní je to potom akési stanovenie princípu, podľa ktorého si má
filozofia určiť, čo vlastne chce (GA 61, 16).
Zvyčajná idea definície zvádza k tomu, samotnú filozofiu vnímať ako predmet.
Heidegger však zdôrazňuje, že filozofická definícia, t.j. taká, ktorá náleží filozofickým
predmetom, nie je identická s formálnou ideou definície, ktorá presne určuje a zaraďuje
predmet (GA 61, 18). Filozofická definícia je naopak principiálna, čomu Heidegger chápe
ako vyvarovaniu sa vecnosti, to znamená, že sa jedná o príklon k neurčitosti obsahu a
zároveň k zdôrazneniu výkonu rozumenia (GA 61, 20). V rámci rozličnosti obsahu v jeho
„čo“ a „ako“ sa má filozofovanie zamerať na to „ako“, t.j. na spôsob, v ktorom je predmet
prístupný. Akákoľvek definovaná určitosť vychádza pôvodne z tohto spôsobu. V zameraní
sa na toto „ako“ sa preto pre Heideggera stáva dôležitou situácia života, v ktorej je predmet
prístupný a zároveň základná intencia, resp. tendencia uchopenia (Vorgriff), ktorá
predchádza predmet. Formálna idea definície je v tomto zmysle nedostatočná, nakoľko už
vždy vychádza z určitého materiálneho (obsahového) regiónu predmetov a takisto
tendencie uchopenia, či zaraďujúceho usporiadania (GA 61, 20).
Principiálna definícia, ktorá sa odlišuje od tej zvyčajne chápanej definície, je na
spôsob indície, tzn. tak, že obsah musí byť pochopený len ako poukázaný. Obsah teda nie
je úplne daný, ale tak, že sa zobrazuje ako úloha vlastného výkonu a vlastného
porozumenia (GA 61, 32). Heidegger však upozorňuje, že formálna indícia tu neznamená
len predstavené, naznačené, pričom predmet sa sprístupňuje „zo svojho“, tzn. že sa nejedná
o ľubovôľu, ale toto prázdne obsahové dáva zároveň smer výkonu porozumenia, čo sa
ukazuje v momente „formálneho“, ktorý predznačuje cestu, na ktorú indícia smeru
poukazuje (GA 61, 34).
Okrem tohto poukazujúceho charakteru formálnej indície Heidegger zdôrazňuje jej
prohibitívny charakter. V určovaní ruinancie, v ktorej sa definuje pohyb faktického života
(GA 61, 131), odkazuje na nebezpečie ruinanciu chápať ako akúsi ontologickú metafyziku
18

života. Vo formálnej indícii ide okrem onoho poukazujúceho charakteru zároveň o
zamedzenie filozofického inklinovania k dogmatickému určovaniu predmetnosti. Vo
formálnej indícii sa majú zohľadniť predpoklady, predstih (Vorgriff), súvislosti a čas, v
ktorom sa život interpretuje (GA 61, 142). Práve v tomto prohibitívnom charaktere, v
ktorom sa vyjadruje odpor voči tomu metafyzickému v zmysle dogmatizmu, ktoré by bolo
úplne odtrhnuté od toho, čo sa „deje“, čo je faktické, možno badať stopy Heideggerovho
príklonu k fenoménu historického. Historické sa teda nemá vnímať ako to minulé, ale ako
to, v čom je možné pristúpiť k životu, a preto i chápe Heidegger to historické

ako

centrálny fenomén (Kernphänomen) (GA 60, 31).
b. Vlastný zmysel historického
Principiálne chápanie fenoménu historického sa nedeje skrz „zdravý rozum“, či historické
vedy. V oboch sa totiž stráca to historické ako živý fenomén (GA 60, 32). Zvyčajný pojem
historického znamená: stávanie sa, vznikanie, resp. v čase prebiehajúce. Takáto definícia
odkazuje k objektu. Jedná sa tu o predstih významu historického na objekt, pričom to
historické je chápané ako akási vlastnosť objektu (GA 60, 32). Heideggerovou intenciou je
nájsť vlastný, živý význam historického, ktorý nebude redukovaný na vlastnosť v čase sa
meniaceho objektu.
K určeniu toho historického ako živého fenoménu je potrebné objasniť vzťah
života a historického. Ten je možné vyzdvihnúť v dvoch významoch: naplnenie (Erfüllung)
a záťaž (Last) (GA 60, 33). Prvému, pozitívnemu charakteru vzťahu života a historického
sa dá porozumieť v rámci možnosti odstupu od určitého súčasného stanoviska, a tak
poskytnutí rozmanitosti iných foriem života a kultúr. Negatívny charakter naopak vystihuje
historické ako bremeno či záťaž, a to tak, že historické vedomie zabraňuje tendenčnej
naivite tvorenia skrz to, že sprevádza ako tieň každý pokus o stvorenie niečoho nového, a
tak ho oberá o entuziazmus pre to absolútne (GA 60, 38).
V oboch prípadoch je pre život to historické znepokojujúce, a preto sa život voči
nemu istým spôsobom vymedzuje, nejak sa ho chce chrániť, a teda voči nemu zaisťovať.
Toto zaisťovanie života voči historickému Heidegger odhaľuje v troch rovinách:
platónskej, rovine radikálneho vydania sa historickému a rovine kompromisu oboch
predošlých (GA 60, 38–39). Platónsky spôsob zaisťovania sa života voči historickému
spočíva v tom, že to znepokojujúce na historickom stráca svoju silu vo vytvorení teórie
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dvoch svetov, skutočností, pričom tá časová má svoj základ v tej nadčasovej (hodnoty,
normy, idey). Zmyslový, časový svet a s ním i jeho znepokojujúci charakter stráca na
vážnosti v konfrontácii so svetom ideí. To historické sa stáva niečím sekundárnym (GA 60,
40). Naopak spôsob radikálneho vydania sa historickému sa vysporiadava so
znepokojujúcim charakterom v takom zmysle, že zaistenie prítomnosti voči nemu sa deje
skrz to, že prítomnosť sama sa vidí historicky. Dejiny sú v tomto zmysle produktom
subjektivity. V takomto štrukturálnom rozpoznaní bytnosti dejín ako produktu slobodne sa
formujúcej subjektivity opäť stráca to historické skrz túto teoretickú analýzu onen
charakter znepokojujúceho (GA 60, 42). Tretiu rovinu Heidegger vidí v kompromise oboch
predošlých, a to tak, že dejiny sú neustále sa uskutočňovanie hodnôt, ktoré však plne nikdy
uskutočnené byť nemôžu (GA 60, 44).24
To podstatné na tomto zaisťovaní života voči historickému však podľa Heideggera
v samotnom zaisťovaní zostáva neopýtané: Čo je vlastne to, čo je znepokojujúce na
historickom? Existencia sa v jej obstarávaní nepozoruje z nej samej, ale hneď sa
objektivizuje, a tak fenomén obstarávania faktického pobytu zostáva zakrytý. I v tomto
rozumení vzťahu historického a života skrz zaisťovanie je možné vidieť Heideggerovu
tendenciu proti objektivizácii a chápaniu z obsahu, resp. spredmetneniu. Je viditeľné, že
Heidegger sa svojou filozofiou snaží ukázať niečo, čo sa bežne opomína. V spomínaných
troch cestách, t.j. proti dejinám (platónska), s dejinami (cesta radikálneho vydania sa) a z
dejín (kompromis oboch), sa znepokojená ľudská existencia v rámci dejín zaisťuje, pričom
v tomto zaisťovaní sa vníma ako objekt v dejinách a zároveň to vlastné, to podstatné sa
prehliada. Toto Heidegger odhaľuje v dvoch charakteroch. V prvom rade sa ľudská
existencia (pobyt, Dasein) chráni proti zmene. Vedomie je viac ako len priebeh, resp. tok
aktov. I tieto akty majú zmysel. Ďalej sa človeku nevyžaduje len zmysel ako taký, zmysel
vôbec, ale i konkrétny zmysel, a teda „nový“ zmysel (GA 60, 52). To podstatné na tejto
Heideggerovej analýze spočíva v požadovaní zmyslu pre život ako dejinno-ľudskej
skutočnosti. Namiesto chápania existencie ako objektívne prebiehajúceho diania je otázka
zmyslu faktickej existencie to, na čo sa má filozofia v Heideggerovom chápaní zamerať.
V hľadaní patričného zmyslu historického pre faktickú skúsenosť života sa
Heidegger odvoláva na metódu formálnej indície (GA 60, 55). Využitie tejto metódy má
napomôcť k prekročeniu tradičného zmyslu historického, ktorý, ako už bolo vyššie
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Podrobnejšie charakterizovanie týchto troch rovín je možné nájsť v monografii Theodora Kisiela The
Genesis of Heidegger's Being and Time, s. 160 – 164.
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zmienené, spočíva v charakterizácii historického ako „v čase sa stávajúceho“, a tak ako
toho minulého. Tento zvyčajný zmysel historického je až tak všeobecný, že i otázka vzťahu
historického k faktickej skúsenosti života sa zdá spadať podeň, nakoľko faktická skúsenosť
života je tiež určitá oblasť skutočnosti. Heidegger avšak vyjadruje pochybnosti o tom, do
akej miery je možné tento všeobecný zmysel historického vnímať ako zásadne filozofický.
V analýze všeobecného sa Heidegger obracia k Husserlovmu textu Ideje k čistej
fenomenológii, v ktorých je o tejto problematike pojednávané. 25 Všeobecné je prístupné
skrz zovšeobecňovanie. To Husserl delí na generalizovanie a formalizovanie. Na základe
analýzy týchto dvoch sa Heidegger bude snažiť o vysvetlenie formálnej indície ako toho,
čo formalizovanie a generalizovanie prekračuje. Metódu formálnej indície ako niečo nové
možno chápať i tak, že Husserlovo formalizovanie predchádza.26 Ešte pred tým, než bude o
tomto vzťahu pojednané, je vhodné akcentovať, že Heidegger sa svojou metódou nielen
stavia proti Husserlovi, ale do značnej miery na neho i nadväzuje.27 To sa ukazuje v
Husserlovom koncepte okazionálnych výrazov z §26 Logických skúmaní. Okazionálny
výraz je taký, ktorému náleží pojmovo-jednotná skupina významov tak, že sa jeho
momentálny aktuálny význam riadi podľa situácie, osoby, faktickej okolnosti. Ako príklad
Husserl uvádza „ja“, „to“, „tu“: „Tu označuje vágne ohraničené priestorové okolie
hovoriaceho. Kto užíva slovo tu, mieni svoje miesto na základe názornej predstavy a
kladenia svojej osoby spolu s jej lokalizáciou. Tá sa však prípad od prípadu a taktiež od
osoby k osobe mení, zatiaľ čo každá z týchto osôb môže hovoriť tu. Opäť je tomu tak, že
všeobecnou funkciou slova tu je menovanie priestorového okolia hovoriacej osoby, a to
takým spôsobom, že primárny význam tohto slova spočíva v tej ktorej názornej predstave
tohto miesta samého.“28 Pre Husserla sa teda primárny význam okazionálneho výrazu „tu“
nedá určiť bez odkazu k názornej predstave toho-ktorého miesta a osoby. Pre Heideggera
sa v metóde formálnej indície nemá abstrahovať na seba, ale má byť naopak, ako už bolo
vyššie spomenuté, v pojme vlastným výkonom porozumenia a v tomto zmysle sa teda
nejedná o čisté, od dejinnej situácie abstrahované úsilie, ale naopak o také, ktoré z nej
samej vychádza.29
25
26
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29

Husserl, E.: Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii, s. 39-41.
O takejto Heideggerovej novej tretej a pôvodnej metóde hovorí Antonio Cimino v Phänomenologie und
Vollzug : „Die vor-theorethische Formalität des Erlebbaren ist ursprünglicher als die Formalität des
Erkennbaren überhaupt.“ (Cimino, A.: Phänomenologie und Vollzug, s. 194)
Nadväznosť Heideggerovho pojmu formálnej indície na Husserlove okazionálne výrazy je jednou z tém
interview Denkera, Kisiela a Zaborowského Heideggers formale Anzeige. Dostupné na:
http://www.information-philosophie.de/
Husserl, E.: Logická zkoumání, s. 92.
Heideggerovi ide v pojme formálnej indície o to, čo je v „mojom“ živote, o Jemeinigkeit/Jeweiligkeit. Ide
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Základ nezhody medzi Heideggerom a Husserlom sa ukazuje práve v špecifickom
chápaní fenomenológie.30 Heidegger má totiž za to, že fenomenologická redukcia
umožňuje odkryť spôsob bytia ľudského pobytu, ktorý sa odlišuje od akéhokoľvek iného
súcna.

Toto

Husserl

vidí

ako

antropologický

subjektivizmus

a

nepochopenie

transcendentálnej fenomenológie. Podľa Husserla teda Heidegger spája transcendentálno s
antropológiou. Heideggerov pojem „bytie vo svete“ chápe Husserl z hľadiska
naturalisticky ponímaného súcna vo svete a preto „neuznáva žiadny legitímny zmysel, ako
by sa i po redukcii mohol označovať za ľudskú bytosť.“31 Heidegger naopak vytýka
Husserlovi to, že jeho transcendentálny subjekt je karteziánsky a v tomto zmysle
subjektívneho je stratením sveta. Heidegger si takisto uvedomuje, že Husserlov pojem
„čistého psychična“ nedbá ontológie celého človeka.32
Vo Fenomenológii náboženského života používa Heidegger k objasneniu metódy
formálnej indície Husserlovo porozumenie „teoretického“ zovšeobecnenia. To Husserl
rozlišuje medzi generalizovaním a formalizovaním. Generalizovanie znamená napr.
„červená je farba“ a „farba je zmyslová kvalita“. Naproti tomu formalizovanie spočíva v
tom, že zmyslovú kvalitu je možné zovšeobecniť ako podstatu (Wesen) a podstatu zas ako
predmet. Zovšeobecňujúci prechod od červenej k farbe a od farby k zmyslovej kvalite je
iného charakteru, ako ten od zmyslovej kvality k podstate a k predmetu (GA 60, 58) . V
čom však spočíva tento rozdiel? Heidegger sa domnieva, že rozličnosť je práve vo
vecnosti. Čo sa týka generalizovania, tak výkon tohto zovšeobecnenia je viazaný na vecnú
oblasť. Musí sa vzťahovať k vecnej súvislosti (Sachzusammenhang). Inak je tomu u
formalizovania. Keď sa povie, že kameň je predmetom, tak takéto zovšeobecnenie
odhliada od vecnosti. Vo formalizovaní sa tak nazeranie na predmet oslobodzuje od jeho
určenosti ako „čo“, predsa však zostáva v určitom zmysle určený, a to ako predmet, ktorý
je daný a ktorý má zmysel vo vzťahu/ohľade postoja (nem. Einstellungsbezug) (GA 60,

30

31
32

o vzťah k času, a teda o historické ja, v ktorom sa má prekonať irrelevantnosť indivídua. Porov. Imdahl,
Das Leben Verstehen, s. 132-133.
Nezhoda medzi Heideggerovým a Husserlovým prístupom k fenomenológii sa ukázala pri ich spoločnej
práci na hesle fenomenológie pre Encyklopediu Britanniku. Problematike odlišného prístupu Heideggera
(otázka bytia/ ontológia) a Husserla (vedomie/ epistemológia) k transcendentálenej dimenzii ako veci
fenomenológie sa venuje článok S.G. Crowella Spočíva spor mezi Husserlem a Heideggerem na omylu?.
Crowell, S.G.: Spočíva spor mezi Husserlem a Heideggerem na omylu?, s. 81.
Pojem „čistého psychična“ je založený na vykonaní abstrakcie na to hmotné, ktorá je Husserlom myslená
paralelne k abstrakcii využívanej vo fyzike. Vykonanie abstrakcie na „čisté psychično“ však odporuje
intencionalite. „Intenconalitu – teda zameranosť na X – nie je možné popísať bez X. Preberaná
abstrakcia by nám zabraňovala odvolávať sa pri popisu našeho poľa skúmania na X práve tak
principíalne, ako sa pri popisu X ako fyzikálneho objektu nesmieme odvolávať na „môj vnem X“. Porov.
Crowell, S.G.: Spočíva spor mezi Husserlem a Heideggerem na omylu?, s. 65.
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58). Čo však znamená tento postoj

a vzťah/ohľad? Heidegger tvrdí, že nie každý

vzťah/ohľad je postojom, avšak každý postoj má charakter vzťahu. V teoretickom, či
poznávajúcom postoji sa stráca živý vzťah k predmetu. Z toho vychádzajúc sú pre
Heideggera i tri spôsoby vzťahu života k dejinám „postojové“. Dejiny sú tu objektom, ku
ktorým sa „ja“ stavia poznávajúco. Fenomenologické rozumenie v zmysle formálnej
indície je však potrebné chápať ako ochranu (Abwehr) v tom zmysle, že charakter výkonu
zostáva otvorený, tzn. v opačnosti k tendencii vedy, ktorá v teoretickom postoji má vzťah k
objektu predom určený (GA 60, 64). I na tomto mieste sa ukazuje už v Fenomenologických
interpretáciách k Aristotelovi spomenutý prohibitívny charakter formálnej indície. Vecnosť
formálneho Heidegger odvodzuje z rozličnosti v rámci formalizovania. Formálne je tiež
ohľadové, resp. vzťahové, avšak tento vzťah k fenoménu je len v indícii, a teda v určitom
negatívnom zmysle (GA 60, 63).
Formalizovanie pramení zo zmyslu vzťahu (Bezugssinn) čistého postojového
vzťahu samého a nie z obsahu vôbec. Tento vzťah postoja musí však ešte sám byť vnímaný
ako výkon a filozofovanie má byť chápané práve z jeho pôvodného výkonu postoja
(Einstellungsvollzug). Heidegger odmieta tak formalizovanie, ako i generalizovanie,
pretože obidve sú, i keď iným spôsobom, vecne, či teoreticky motivované a súvisia tak so
všeobecným (GA 60, 60). To, že niečo je predmet, môže byť povedané o každom a
všetkom, avšak podstaty, bytnosti ako vec vôbec, či prežitok vôbec, nemôžu byť povedané
o každom predmete a v tomto zmysle je i formalizovanie vecným, resp. je tiež ako
formálny región vo vecnej oblasti (Sachgebiet) (GA 60,59). Heidegger teda takisto odmieta
zaraďovanie do určitých regiónov, resp. oblastí, aby sa tak pre jeho metódu uvoľňoval
charakter výkonu, pričom je dôležité dbať na to, aby vzťah a výkon k fenoménu nebol
predom určený (GA 60, 64).
Fenomenológia zároveň nemá za predmet nejaký obsah, ale skúsenosť. Fenomén
spočíva v celku zmyslu (Sinnganzheit) v troch ohľadoch: v tom „čo“ sa zakúša, v tom
„ako“ sa zakúša a nakoniec v tom „ako“, sa zmysel vzťahu vykonáva. Ak sa má
fenomenologická metóda v zmysle formálnej indície oslobodiť od teoretického postoja,
potom musí odhliadnúť od toho predom fenomény určovať čo do vzťahu a výkonu (GA 60,
63).
Čo sa tým konkrétne myslí, ukazuje Heidegger práve na fenoméne historického. Ak
sa pojem historického nebude vnímať v jeho všeobecnom zmysle ako „stávajúce sa v
čase“, ale bude sa naň nazerať skrz metódu formálnej indície, potom historické ako živý
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fenomén nemožno vnímať v zaradení historických vied v zmysle objektívne dejinného
sveta. Časové sa tu má vnímať v celkovo neurčitom zmysle (GA 60, 64). Problém času
musí byť pôvodne zakúšaný z faktickej skúsenosti života, pričom sa má odhliadnuť od
pojmov čistého vedomia, či čistého času. Tieto totiž už fenomén času vykazujú v rámcoch
teoretického. Heidegger hovorí o obrátení cesty, kde sa práve z faktickej skúsenosti života
získava zmysel času. Jedná sa tak o spýtanie sa na pôvodnosť časovosti vo faktickej
skúsenosti minulosti, prítomnosti a budúcnosti.
V druhej časti prednášok Fenomenológie náboženského života sa Heidegger
konkrétne zameriava na to, ako rozumieť časovosti v rámci faktickej skúsenosti života,
pričom si vyberá tú „starokresťanskú“ (urschristliche Lebenserfahrung). V parúzii, tzn. v
druhom príchode Krista sa kresťanom návrat Pána i napriek jeho nešpecifickému
časovému určeniu v zmysle časového bodu javí ako „istý“, predsa však o akomsi
objektívnom „kedy“ parúzie tu nemôže byť reči (GA 60, 104). Čas pre „seba“ nespočíva v
chronologickom postupovaní časových bodov, ale skôr „kairologicky“, tzn. v „otváraní sa“
časových okien pre jednajúceho. Budúcnosť je horizontom životných možností, ktoré sa
dávajú vždy z vlastnej minulosti.33 Kresťansko-kairologickému modelu časovosti nemôže
byť venované v tejto práci viacej priestoru, namiesto toho bude v závere tejto časti v
krátkosti spomenuté Heideggerove vyzdvihnutie možných nedorozumení filozofických
pojmov a metódy formálnej indícii, ktoré sa nachádzajú v texte Základné pojmy metafyziky
(GA 29/30).
c. Nedorozumenie v chápaní filozofických pojmov
Tematike nedorozumenia v oblasti filozofických pojmov a ich základnom charaktere ako
formálnej indície sa Heidegger venuje v §70 a) Základných pojmov metafyziky. Všetky
filozofické pojmy nesú charakter formálnej indície (GA 29/30, 425). Túto tézu Heidegger
objasňuje na termíne „bytie k smrti“, ktorý náleží k analýze štruktúr pobytu z Bytia a času
(§46). Pokiaľ sa filozofické pojmy nebudú chápať z hľadiska formálnej indície, potom
hrozí ich fundamentálne neporozumenie. To sa ukazuje práve na príklade pojmu „bytie k
smrti“. V rámci zaradenia do súvislostí z Bytia a času je pobyt človeka „bytím k smrti“, a
to v tom zmysle, že človek sa vždy vzťahuje určitým spôsobom k „jeho“ smrti. Človek tak
môže k smrti ako k svojej najvzdialenejšej možnosti (äußerste Möglichkeit) sám sebe z
33
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vlastného a celkového seba svojho pobytu porozumieť (GA 29/30, 426). Takéto
predchádzajúce (vorlaufende) uvoľňovanie k vlastnej smrti otvára možnosť autentického
spôsobu existencie v rozličnosti k tomu neautentickému, sebazabúdajúcemu v
každodennosti. K nedorozumeniu tohto pojmu potom dochádza vtedy, keď sa predbeh
(Vorlauf) k smrti, ktorý vytvára autenticitu ľudskej existencie, chápe tak, že na to, aby
človek existoval, musí neustále myslieť na smrť. Z takéhoto názoru potom vychádza
samovražda ako jediný vlastný spôsob existovania. Heidegger zdôrazňuje, že
nedorozumenie, ku ktorému v tomto pojme dochádza nespočíva v chybnom závere, ale
skôr už v základnom postoji, v ktorom sa k pojmu „bytie k smrti“ pristupuje. Tento postoj
sa zakladá na vzťahu k smrti ako k niečomu vyskytujúcemu (etwas Vorhandenes) (GA
29/30, 427). Opomína sa pritom, že ľudská existencia má základný charakter odhodlanosti
(Entschlossenheit), ku ktorému náleží okamih (Augenblick). Okamih je potrebné chápať v
rozličnosti k momentu, ktorý Heidegger chápe ako to, čo je v toku času len krátko. Naproti
tomu stojí zriedkavosť okamihu a jeho ekstatická šírka, v ktorej sa získava celkovo
špecifický vzťah k časovosti (GA 29/30, 428).
Ak je filozofický pojem ponímaný v zmysle formálnej indície, potom ho nemožno
chápať ako vlastnosť, či vybavenosť nejakého vyskytujúceho sa. Heidegger hovorí o
pojmoch smrti, odhodlanosti, dejín, či existencie ako o takých, ku ktorým náleží
požiadavka premeny (Anspruch der Verwandlung) (GA 29/30, 428). Tieto pojmy však nie
sú priamou príčinou premeny seba sama, ale sú v indícii, tzn. poukazujúce do pobytu.
Pobyt je vždy „môj“ a v tomto zmysle si vyžadujú tieto pojmy skonkretizovanie
(Konkretion) do jednotlivého pobytu človeka. Práve v charaktere indície ako potreby
skonkretizovania do jednotlivého pobytu sa odôvodňuje abstrahovanie na obsah, a teda
založenie formálneho charakter filozofických pojmov (GA 29/30, 429).
Avšak filozofické pojmy je vždy možné chápať i ako tie, ktoré nespočívajú v indícii
(anzeigefrei), ale majú ustanovenie v obsahu. Ako typický príklad Heidegger zmieňuje
problematiku ľudskej slobody s odkazom na Kanta (GA 29/30, 429). Pojem ľudskej
slobody, ktorý je chápaný v oblasti vyskytujúceho sa, je i napriek tomu, že sa dáva do
kontrastu s kauzalitou prírody (Naturkausalität) vždy už kauzalitou, a teda bez indície na
zvláštny spôsob ľudskej existencie. V tomto potom spočíva i hlavná Heideggerova kritika
Kanta v oblasti slobody, ktorá je tematizovaná v texte O bytnosti ľudskej slobody (GA 31).
Kantov pojem slobody je zreteľne ohraničený v oblasti pojmu kauzality, ktorá je pre
Heideggera základnou kategóriou výskytového spôsobu bytia. Pojem slobody výhradne sa
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zakladajúci v kauzalite je pre Heideggera nedostačujúcim. Kauzalita ako analógia
skúsenosti34 je v kontexte konečnosti ľudského poznania odkázaná na predmet.
Predmetnosť je však v zmysle zjavnosti súcna (Offenbarkeit des Seienden) možná len na
základe

predchádzajúceho

pripustenia

záväznosti

(vorgängiges

Zugestehen

von

Verbindlichkeit) (GA 31, 302). Toto je však Heideggerom chápané v Základných pojmoch
Metafyziky ako jeden z momentov základného diania tvorby sveta (Grundgeschehen der
Weltbildung) (GA 29/30, 527-529). Tvorba sveta je potom umožnená v slobode ako
transcendencii.35 Heidegger sa tak touto analýzou snaží založiť kauzalitu v pôvodnejšej,
transcendentálnej slobode, a tak obrátiť ono založenie Kantovho pojmu slobody v
kauzalite. Je dôležité pritom však podotknúť, ako zdôrazňuje Tengelyi, že Heideggerovi
nejde o to Kantovo určenie slobody ako spontaneity transcendentálnym pojmom slobody
nahradiť, ale skôr novo založiť (WU, 387).
Podrobnejšie sa tejto problematike Heideggerovho vyrovnania sa s Kantovým
pojmom slobody budeme venovať v 5. kapitole. V rámci priblíženia si metodologických
predpokladov nám v tematizovaní metódy formálnej indície ide hlavne o to, objasniť
spôsob porozumenia Heideggerovi. V analyzovaní Heideggerovej metódy formálnej
indície sa ukázalo, že filozofii a filozofickým pojmom nemožno rozumieť bez vlastného
pričinenia. Požiadavka na vlastný výkon porozumenia neobchádza ani Heideggerovu
filozofiu samu, vrátanie jej metódy formálnej indície.36
V tomto ponímaní je teda vhodné prinajmenšom načrtnúť problémy, či myšlienky,
ktoré sa z predstavenia metódy formálnej indície ukazujú. V prvom rade ide o akúsi
polarizáciu, ku ktorej v rámci formálnej indície dochádza. Na jednej strane sa chce
Heidegger vyhnúť transcendentálnemu, čistému ja, a tak sa prikloniť k historickému, resp.
faktickému, živému ja, seba; na strane druhej však nechce, aby sa jeho spôsob
filozofovania zaraďoval medzi filozofiu života (Lebensphilosophie), a teda aby sa
sústreďoval čisto na konkrétne indivíduum. Selbst, na ktoré sa Heidegger zameriava, nie je
34

35

36

V Kritike čistého rozumu tematizuje Kant kauzalitu v kapitole Analógie skúsenosti (KrV, A 176/B218 – A
218/B265). Analógie sú zásady (Grundsätze), ktoré náležia k prírode tak, že kladú procesy prírody pod
pravidlá. Jednou z týchto zásad je druhá analógia, ktorá je v druhom vydaní Kritiky čistého rozumu
nazvaná ako „Zásada sledu času podľa zákona kausality“ (Grundsatz der Zeitfolge nach dem Gesetz der
Kausalität).
V Metaphysische Anfangsgründe der Logik Heidegger dáva slobodu, transcendenciu, kvôli a svet do
vzájomnej súvislosti: „Nur wo Freiheit, da ein Umwillen, und nur da Welt. Kurz gesagt: Transzendenz
des Daseins und Freiheit sind indentisch.“ (MAL, 238).
Podobného názoru je i Cimino: „Die Fragestellung nach der formall-anzeigenden Begriffsbild läßt sich
nur performativ entwickeln, nämlich ohne eine vergegenständlichende, reflektierende Meta-theorie über
formale Anzeige.“ (Cimino, A.: Phänomenologie und Vollzug, s. 188)
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„mojím“ (mein Selbst), ale „tým“ (das Selbst).37 Je otázne, do akej miery sa Heideggerovi
darí metódou formálnej indície prekonať problém, ktorý by sa dal približne
charakterizovať v dištinkcii všeobecného a konkrétneho.
V zameraní sa na oblasť výkonu, v ktorej sa nezohľadňuje len rozličnosť ohľadu
toho-ktorého obsahu, ale práve zdôrazňuje výkon rozumenia, je možné hľadať základnú
skúsenosť situácie porozumenia. Indícia spočíva v naznačení smeru, ktorým sa
porozumenie predmetu má vydať. V dôraze na výkon sa však predmet neukazuje ako daný,
ale je formálneho významu, totiž ako prázdny. V prázdnosti, ktorá neznamená vágnosť, ale
naopak jej prekonanie, sa má poukázať na potrebu vlastného rozumejúceho vyplnenia.
Zmysel formálneho v rámci filozofického rozumenia nie je nutné bezprostredne chápať v
potrebe skonkretizovania. To prázdne ako to, čo nemožno vnímať, ale predsa je
podkladom, sa dá v poukázaní, v indícii sprítomniť. Jedná sa o takú skúsenosť, ktorá je
bezpredmetného charakteru, ktorá je teda prázdna, čo do obsahu, je však zároveň braná ako
podklad k akémukoľvek predmetnému. Jej dimenzia sa nesmie hľadať v absolútne, ale je
skôr „trancendentálneho“ charakteru.
V kontexte nedorozumenia filozofických pojmov Heidegger dáva do súvislosti
formálnu indíciu s Kantovým chápaním ľudskej slobody ako spontaneity (a to ako
anzeigefrei). V metontologickom období sa Heidegger snaží prekonať tento na kauzalitu
naviazaný typ slobody (začať od seba) a založiť ho v transcendentálnom pojme slobody,
ktorý ako Grund des Grundes zakladá i slobodu ako existenciálne určenie seba
(existenziale Selbstbestimmung). Z tohto vychádzajúc je možné predpokladať, že
prekonanie spomenutého problému „seba“ (konkrétny a všeobecný) sa nachádza práve v
Heideggerovom transcendentálnom pojme slobody.

1.2 Fenomenologická metóda
Vo formálnej indícii sme rozlíšili dva podstatné aspekty, ktoré sa odvádzajú už zo
samotného pojmu. Formálnym sa má na mysli suspenzia na obsah, tzn. že v metóde, o
ktorú nám ide, sa nemá presne zameriavať na určitý predmet. Aby však onen pojem
formálneho nebol stotožňovaný so zovšeobecňovaním, je potrebné poukázať na
odkazujúci, resp. indikujúci charakter formale Anzeige. Formálna indícia nie je ani
generalizovaním v zmysle „červená je farba“ a „farba je kvalita“, avšak ani
37

Porov. Jung, M.: Die frühen Freiburger Vorlesungen und andere Schriften 1929-1923, s. 16.
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formalizovaním v zmysle „kvalita je predmet“. V oboch totiž dochádza k predchodnému
určeniu ohľadu, vzťahu k zameranému, pričom sa vynecháva práve odkaz na výkon tohto
vzťahu.
V akom zmysle však formálna indícia odkazuje na seba? V akom zmysle indikuje
ono „byť sebou“? Práve v tomto indikovaní sa ukazuje kladený dôraz na otázku po bytí.
Ako sa ukazuje v Bytí a čase, Heideggerovi ide v prvom rade o obnovenie otázky po
zmysle bytia. Formálna indícia je prípravou k tejto otázke v tom kontexte, že v indikovaní
na bytie seba, otvára substanciálnu konexiu existencie a bytia, inak povedané príslušnosť
porozumeniu bytiu (Seinsverständnis) k pobytu (Dasein). Tieto súvislosti bazírujú na
odkrytí ontologickej diferencie, ktorá sa vo fundamentálne-ontologickom sklone myslenia
rozvrhuje do jej podoby bytia súcna. Pred tým, než prejdeme k tematizácii ontologickej
diferencii a následného rozvinutia základných štruktúr Bytia a času, zameriame sa v
krátkosti

na

pojem

fenomenologickej

metódy.

O

dosiahnutie

porozumenia

fenomenologickej metóde budeme usilovať nielen z toho dôvodu, aby sa ukázalo, čo to
vlastne fenomenológia je, resp. ako jej ako metóde Heidegger rozumie, ale zároveň i kvôli
tomu zámeru, aby sme poukázali na spojitosť s metódou formálnej indície, ktorá v Bytí a
čase naopak explicitne rozvedená nie je. Vyzdvihnutie poznatkov z formálnej indície nám
tak má napomôcť k predstaveniu fenomenologickej metódy.
Predstavenie fenomenologickej metódy je v Bytí a čase motivované objasnením
prístupu k pojmu ontológie. Túto Heidegger neponíma v tradičnom rozvrhnutí do disciplín
metafyziky, v zmysle rozličnosti metafyzica generalis (ontológia) a metafyzica specialis
(„prirodzená“ theológia, psychológia a kozmológia), ale ako to, čoho úlohou je práve
distingvovať bytie od súcna, a tak ho explikovať samo. V tomto zameraní sa ontológie na
bytie je však potrebné opäť zdôrazniť, že vo fenomenológii nejde o charakteristiku
nejakého „čo“ v zmysle vecného obsahu (Gehalt) (vyčítania napr. určitých kvalít,
obsahová deskripcia), ale má sa skúmať to „ako“ (Bezug), pričom je v nadväznosti na
metódu formálnej indície zjavné, že tento význam toho, ako sa má skúmať nie je predom
určený, ale má byť vedený z „seba samého“, v tomto prípade z vecí samých. S týmto
potom súvisí i motto fenomenológie, ktoré znie „k veciam samým“, pričom sa v
nasledujúcom objasnení má ukázať, že toto motto je možné rozvinúť do formy ako „nechať
vidieť z neho samotného tak, ako sa samo od seba ukazuje“ (SuZ, 34).
Pojem fenomenológie sa primárne ukazuje v podobnosti s inými pojmami. Napr. sa
javí podobne ako pojem teológie, psychológie, a to v zmysle teológia má za predmet Boha,
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psychológia zas dušu, psyché, psychiku. Avšak práve ono tvrdenie „vedy o fenoménoch“ si
vyžaduje bližšie objasnenie. To sa zakladá v prvom rade na špecifickom chápaní toho, čo
vôbec chápať pod pojmom fenoménu a ďalej na tom, ako chápať konceptu logu v pojme
fenomenológie. Ďalej je však dôležité mať na pamäti, že fenomenologická metóda vo
vyzdvihnutí príbuznosti s formálnou indíciou nemá za predmet nejaké „čo“. Toto potom
odkazuje na jej vlastný fenomén. To, o čo vo fenomenologickej metóde ide, je teda bytie
ako to, čo nie je „niečo“ v zmysle súcna. Na druhej strane zas ohľad, v ktorom sa toto má
ukázať, je indikovaný z neho samého, ukazovania zo seba sama. Tento ohľad potom
odkazuje na zameranie sa fundamentálnej ontológie na také súcno, ktoré samo od seba
náleží k bytiu, tzn. je pobytom.
Ako teda rozumieť pojmu fenoménu? Pre presnejšie uchopenie uveďme
Heideggerovo trojaké rozlíšenie v pojme fenoménu, resp. ukazovania sa. 38 Zatiaľ čo prvý
podstatný význam fenoménu spočíva v ukazovaní seba (Sich-zeigen) a druhý zas v
ukazovaní ako zdanie (Schein), ten tretí možno uchopiť skrz pojem javenia sa
(Erscheinung)(SuZ, 28-29). Najpodstatnejší je pre Hedeggera „vulgárny pojem“
fenoménu, ktorý spočíva na význame súcna, ktoré sa ukazuje samo od seba. Jeho
podstatnosť spočíva v tom, že sa v ňom zakladajú i ďalšie dva významy ukazovania sa.
Okrem tohto spôsobu ukazovania seba je teda možné rozlíšiť i ukazovanie ako
zdanie, v ktorom sa fenomén neukazuje ako sám je, ale tak ako on nie je. Tento druhý
význam, ako už bolo povedané, sa však zakladá na tom prvom práve vďaka tomu, že
ukazovať sa ako niečo iné je možné len na základe primárneho ukazovania ako takého, a
teda iba to, čo sa ukazuje, sa môže ukazovať ako to, čo nie je.
Od tohto druhého významu potom možno odlíšiť pojem javu. Jav je tu vnímaný v
jeho spôsobe javenia sa ako prejavu niečoho. Javením sa v rámci Heideggerovho
predstavenia problematiky fenoménu má na mysli to, že sa ohlasuje niečo, čo sa neukazuje,
a to práve skrz niečo, čo sa ukazuje. V tomto zmysle znamená javiť sa zároveň neukazovať
sa. Jedná sa teda skôr o ohlasovanie sa, pričom práve týmto spôsobom možno rozumieť i
pojmu indície. Dôležité je zdôrazniť, že javenie je tiež možné len na základe toho, že sa
niečo ukazuje, tzn. na základe fenoménu v prvotnom zmysle. Fundovanie v tomto zmysle
je v odlišnosti k predošlému, a to tak, že ona odkazujúca väzba, ktorá je v súcne samom pri
javení, je možná len na tom základe, že ona sama sa ukazuje, tzn. je fenoménom. Toto iné
38

V Heideggerovom rozpracovaní v § 7 Bytia a času je možné nájsť komplexnejšie rozlíšenie, pre nami
sledovanú problematiku však postačí toto skrátené predstavenie.
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fundovanie vo vulgárnom ponímaní fenoménu Heidegger vysvetľuje na základe Kantovho
chápania javu a toho, čo sa v ňom ukazuje. To, čo sa v javoch ukazuje netematicky, je
možné previesť na tematické ukazovanie, a to tak, aby seba samo ukázalo (apriórne formy
názoru – priestor a čas). Heidegger v tomto zmysle poukazuje na to, že akousi podmienkou
možnosti transcendentálnej výpovede je ukázanie sa týchto apriórnych foriem ako
fenomény. Takto potom podľa Heideggera na Kantovom príklade možno podobne
rozumieť fenoménom fenomenológie (SuZ, s. 48).
K tomu, aby sa fenomény ukázali, je za potreby logu. Ako však chápať tomuto
druhému konceptu v rámci fenomeno-lógie? Logos je možné preložiť v rôznych variantoch
– ako rozum, súd, pojem, dôvod, atď. Heidegger pracuje s logom v prvom rade ako s
rečou, pričom mu ide o to zdôrazniť, že logom sa má učiniť zrejmé to, o čom je reč. Ide
teda do určitej miery o ozrejmovanie. Funkciu logu odvodzuje od špecifického chápania
Aristotelovho logos apophantikos, tzn. v takom chápaní, ktoré určuje reč v jej funkcii
apophansis (súd, výpoveď). Táto apofantická funkcia logu však nemá byť kladená na
rovinu so synthesis (ako spájaním v súde), ale je skôr jej základom. V tomto kontexte sa
však jedná o taký pôvodný zmysle syn, kde sa necháva niečo vidieť spolu (syn) s niečím,
tzn. nechať niečo vidieť ako niečo. Tematika apofantickému logu bude v nasledujúcom
spomenutá ešte i pri rozličnosti hermeneutického a apofantického ako 39, a zároveň pri
úlohe vypovedajúceho logu v rámci rozvinutia základného diania pobytu ako tvorby sveta
(Weltbildung) z Heideggerovho textu Základné problémy metafyziky (GA 29/30).40
V rámci tohto kontextu je dôležité akcentovať, že modus reči ako apophansis
spočíva v ozrejmovaní tým spôsobom, že necháva niečo vidieť z neho samého. Práve
takéto určenie logu ako „nechať niečo vidieť z neho samého“ v konexii s vymedzením
primárneho fenoménu ako „ukazovanie sa samého od seba“ potom už dovoľuje ohraničiť
pojem fenomenológie v onom „nechať vidieť z neho samotného, ako sa samo od seba
ukazuje“, čo je pre Heideggera, ako už bolo v predchádzajúcom spomenuté, práve
rozvinutie onoho fenomenologického motta „k veciam samým“. Takéto vymedzenie je
však potrebné otvoriť pochybnosti v ukazujúcom sa paradoxe, ktorý spočíva v tom, že na
jednej strane sa hovorí o fenomenológii ako o tom, čo nemenuje svoj predmet a nemá
vecný obsah, na strane druhej je však zjavné, že je to práve bytie, ktoré je v rámci jej
príslušnosti k fundamentálnej ontológii jej „predmetom“. K objasneniu tohto zdanlivého
39
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Porov. podkapitola 2.1.4 Konštitutívne spôsoby bytia-v pobytu
Porov. podkapitola 3.5.3 Človek je svet-tvoriaci
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paradoxu bolo potrebné podať bližšie rozvedenie pojmov fenoménu a logu. V pojme logu
sa totiž ukázalo, že jeho funkciou je nechať vidieť. Avšak v logike takéhoto porozumenia
logu vychádza, že nechať vidieť je možné len to, čo sa sprvu a najčastejšie práveže
neukazuje. V tomto zmysle možno hovoriť o apofantickom logu ako o takej „reči“ v jej
príslušnosti k pravde ako neskrytosti (Aletheia), ktorá necháva vidieť to, čo je v zakrytosti,
a teda je do určitej miery tým, čo odkrýva. To však, že v onom nechaní vidieť ide primárne
o to, čo sa sprvu a najčastejšie neukazuje, odkazuje na pojednanú súvislosť o fenoméne v
javení. Ide teda o taký pojem fenoménu, ktorý chce výslovne pojednať o tom, čo sa síce
neukazuje, avšak voči tomu, čo sa ukazuje bytostne náleží, a to takým spôsobom, že tvorí
jeho zmysel a základ (SuZ, 35).
Takýmto fenoménom je myslené práve bytie súcna. Z toho dôvodu možno hovoriť
o príslušnosti fenomenológie a ontológie. Heidegger zdôrazňuje, že k objasneniu bytia je
potrebné súcno rozviesť vhodným spôsobom (SuZ, 37). Týmto sa teda dostáva k
tematizácii exemplárneho súcna, pobytu, ako toho, na základe ktorého sa má ukázať
zmysel bytia, a to hlavne kvôli jeho príslušnosti k bytiu v jeho bytostnom porozumení
bytiu. Jedná sa tu o taký spôsob nechania vidieť ukazujúceho sa, že na tom, ako sa ono –
tzn. súcno pobytu, sprvu a najčastejšie ukazuje, nechať vidieť to, čo sa sprvu a najčastejšie
neukazuje, je však jeho zmyslom a základom.41 Vyjavujúca sa fenomenologická deskripcia
pobytu ako ontologicko-ontického súcna je hermeneutikou, a to s odkazom na otázku po
zmysle bytia (SuZ, 37). V akom podstatnom aspekte sa ukazuje však tento hermeneutický
charakter fenomenológie?42 To, že v nej ide o fenomény, ktoré sa sprvu a najčastejšie
neukazujú znamená, že jej úlohou je ich odkrytie. Hermeneutiku fenomenológie možno
rozumieť nie len tak, že sa ukáže to, čo sa sprvu a najčastejšie neukazuje, ale zároveň i
motívy tejto zakrytosti. Ide teda zároveň o to ukázať, prečo sa pobyt a filozofia pohybujú v
zabudnutosti, resp. zakrytosti bytia.43 V tomto zmysle, ako zdôrazňuje Figal, je
hermeneutika pre Heideggera sebavýkonom pobytu ako jeho sebavýkladom, kde sa na
jednej strane ujasňujú štruktúry pobytu a zároveň na strane druhej sa odhaľuje to, že pobyt
41
42
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Týmto základom sa odkazuje na tú bytostnú príšlušnosť pobytu k bytiu, ktorá hovorí, že súcno pobyt je
takým súcnom, ktorému v jeho bytí ide o toto bytie (SuZ, 42).
V jeho článku Jak rozumět? K pojetí hermeneutiky u Heideggera Figal pokladá otázku a relevantnosti
tejto príslušnosti, a pýta sa či prítomnosť hermenutiky v Bytí a čase nie je len pozostatkom, dozvukom z
predchádzajúceho obdobia Heideggerovho myslenia, čo tam v skutočnosti nepatrí. Táto otázka sa mu zdá
ospravedlniteľná i z toho faktu, že po období Bytia a času sa Heidegger pojmom hermenutiky nezaoberá
a vracia sa k nemu až omnoho neskôr. Porov. Figal, Jak rozumět? K pojetí hermeneutiky u Heideggera, s.
607.
Porov. Grodin, J.: Die Wiedererweckung der Seinsfrage auf dem Weg einer phänomenologischhermeneutischen Destruktion, s. 25.
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sám je týmto výkladom.44
Zobrazujúcim sa odkazom k sebe môžeme ešte raz prejsť k vyzdvihnutiu
prítomnosť hlavných aspektov metódy formálnej indícii v načrtnutej fenomenologickej
metóde, resp. jej užitia v rámci rozvrhu fundamentálnej ontológie. Formálny charakter je
ten, ktorý nemá za predmet konkrétne čo, určenie vecného obsahu. Charakter indície zas
odkazuje na exemplárne súcno pobyt v jeho hermeneutike ako sebavýkonu, v ktorom sa
práve ohlasuje niečo také ako bytie. Naznačenie smeru a formálnosť ako suspenzia na
vecné súvislosti, ktoré sú dôležité vo vymedzení teoretického, resp. vedeckého postoja, vo
fenomenologickej metóde užitej na fundamentálnej ontológii dosahujú svoje naplnenie.
Túto súvislosť možno rozvinúť už z bytostného určenia ontologickej diferencie v jej
podobe tvrdenia „bytie je bytím súcna“. Bytie na jednej strane nie je súcnom,
existujúcnom, niečím, na strane druhej je bytie len bytím súcna, tzn. cesta k bytiu vedie
skrz súcno, v prípade rozvrhu Bytia a času, skrz súcno pobytu.45
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Porov. Figal, G.: Jak rozumět? K pojetí hermeneutiky u Heideggera, s. 606.
Ako výstižne zdôrazňuje Benyovszky v jeho Filosofickej propedeutike je práve táto pre fundamentálnu
ontológiu podstatná súvislosť dosiahnutia bytia skrz ontologickú analýzu človeka ešte stále len myslením
bytie zo súcna a v tomto zmysle i napriek tomu, že už neredukuje v Heideggerovom porozumení bytie na
súcna tak, ako je tomu v tradičnej metafyzike, predsalen nemyslí na bytie priamo z bytia. Porov.
Benyovszky, Filosofická propedeutika, s. 113.
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2. Existenciálny pojem slobody
Ak sa postuluje hierarchický prístup46 k porozumeniu Heideggerovho myslenia v období
pred rokom 1930, potom sa tento prístup musí takisto ukázať na pojme slobody. V štvrtej
kapitole sa budeme zaoberať bližšie tým, ako sa hierarchickosť Heideggerovho myslenia
prekonáva skrz nový pojem pravdy (v jeho texte O bytnosti pravdy (WdW)). V tejto a
nasledujúcej kapitole sa má ukázať to, do akej miery je taktiež neodmysliteľnou
hierarchickosť, resp. jej prekonanie pre pojem slobody. Pojednanie O bytnosti pravdy
odkazuje skrz interpretačný motív hierarchickosti zároveň na úzku previazanosť pojmu
pravdy s pojmom slobody. V rámci hierarchického motívu bude poukázané na to, ako sa
fundamentálne-ontologický pojem pravdy zakladá v pôvodnejšom47 pojme pravdy.
Podobne je možné takéto zakladanie postulovať i v pojme slobody: fundamentálneontologický pojem slobody sa zakladá v pôvodnejšom transcendentálnom pojme slobody.
Je dôležité však zdôrazniť, že sa tým nemyslí prekonanie v zmysle zrušenia, ale práve ono
„pôvodnejšie“ založenie.48
V

pojme

hierarchickosti
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len

možnosť

porozumenia

podmieňujúceho zakladania, ale zároveň i určitá štrukturálnosť. Práve vďaka tomu je
možné myslieť skrz hierarchickosť na pojme slobody dvoje: na jednej strane ona
štrukturálnosť – tzn. zaradenie pojmu slobody do štruktúry Bytia a času, fundamentálnej
ontológie. V rámci tejto štruktúry je možné rozlíšiť opäť dva aspekty konceptu slobody. V
prvom rade sa jedná o zaradenie fundamentálne-ontologického pojmu slobody (autenticita)
v rámci základného ustanovenia pobytu ako bytia-vo-svete a jej význam v prechode do
časovosti bytia. Ďalej je však potrebné zároveň zohľadniť podmienenie odhodlanosti ako
autentického existovania v upadnutosti – tzn. v neautenticite. K tomu je nevyhnutné
zohľadniť rozličnosť spôsobu bytia pobytu v jeho neautentickej a autentickej obmene.
Práve z týchto štruktúr sa žiada si získať i náležitý prístup k fundamentálne-ontologickému
pojmu slobody. Z toho vychádzajúc bude v nasledujúcom ponajprv pojednané o
primárnych štruktúrach existencie, tzn. koncept bytie-vo-svete v jeho štrukturálnej trojici:
46
47
48

O hierarchickom ohľade Heideggerovho myslenia hovorí i Romano Pocai v jeho texte Die Weltlichkeit
der Welt und ihre abgedrängte Faktizität. Porov. Pocai, s. 66.
Pojmom „pôvodnejšieho“ sa nemá na mysli chronologická postupnosť, ale skôr zakladanie v
transcendentálnom význame.
V tretej kapitole bude tento hierarchický motív zakladanie skrz koncept Abgrundu otvorený otáznosti.
Vlastný výraz prekonania hierarchickosti sa však ukáže až v štvrtej kapitole, ktorá pojednáva O bytnosti
pravdy. V piatej kapitole sa poukáže na zakladanie v rámci konceptu slobody, a to v Heideggerovom
vyrovnaní sa s Kantom.
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svet, bytie-v (starosť), neurčité ono sa (man-selbst). V nadväznosti na to bude potrebné
bližšie objasniť upadnutosť a neautentický spôsob existovania pobytu, nakoľko
porozumenie autentického existovania pobytu je možné jedine z rozvrhu neautentického, a
to hlavne z dôvodu ustanovenia autenticity ako modifikácie toho neautentického
(každodennosť), v ktorom, resp. z ktorého najprv a najviac (zunächst und zumeist) pobyt
existuje.
V hierarchickosti sa však potom zároveň myslí i rámec konceptu slobody, tzn.
zaradenosť fundamentálne-ontologického pojmu slobody v rámci širšieho pojmu slobody,
tzn. hlavne v tom, ako sa tento pojem zakladá v transcendentálnom pojme slobody. Inak
povedané, z predchádzajúceho sprístupnený pojem slobody je potrebné ďalej nahliadnúť v
takom bode, v ktorom sa otvára možnosť jeho umožnenia skrz transcendentálny pojem
slobody, ktorý je v predbežnosti s ohľadom na fundamentálne-ontologický pojem slobody
možno vystihnúť hlavne v tom, že sa vymyká onomu naviazaniu na existenciu, tzn. že
sloboda tak presahuje hranice ľudského (bez jeho rušenia), a teda sa zároveň i odkláňa od
tradičného chápania slobody ako seba-určenia.
Skrz vzájomnú previazanosť pravdy a slobody je teda možné predpokladať, že
takisto ako u pravdy, je zároveň i fundamentálne-ontologický pojem prístupom k
porozumeniu toho transcendentálneho. To, v ako zmysle je toto možné ukázať je popri
akomsi základnom predstavení fundamentálne-ontologického pojmu slobody jedným z
hlavných cieľov tejto kapitoly. Bude sa jednať hlavne o vyzdvihnutie fenomenálnych
nálezov „nad“ volania svedomia a ničotnosti bytia vinným. Okrem

sprístupňujúceho

porozumenia a základného predstavenia existenciálneho pojmu slobody je zároveň cieľom
tejto kapitoly poukázať na previazanosť motívu hierarchickosti s problematikou
ontologickej diferencie. Je potrebné teda vyzdvihnúť to, že sloboda sa nechápe výlučne len
v existenciálnom zmysle ako sloboda ku svojmu bytiu, k rozvrhu bytia do vlastných
možností, ale zároveň i pôvodnejšie ako sloboda k svetu, tzn. v onom transcendentálnom
význame, pričom toto rozšírené chápanie sa podkladá práve na vnútornom pohybe v rámci
zmeny ontologickej diferencie. Dosiahnutie zadaných troch zacielení si bude vyžadovať
konštruovať kontext Bytia a času a v tomto zmysle bude čiastočne venovaný deskripcii
základných štruktúr existencie, až v ktorých predložení môže hľadaná problematika vôbec
vyvstať.
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2.1 Štruktúry existencie
2.1.1 Ontologická diferencia
Je samozrejmosťou, ktorá sa nedosvedčuje len úvodom Bytia a času (SuZ, §1-4), že
prikročenie k Heideggerovej filozofii je potrebné nahliadnuť z úmyslu obnovenia otázky
po bytí. Tá je v koncepte fundamentálnej ontológie vypracovaná s ohľadom na ľudskú
existenciu (prvá časť, prvý odsek Bytia a času) a časovosť (prvá časť, druhý odsek Bytia a
času, Základné problémy fenomenologie). Ak by sme sa však chceli spýtať na perspektívu
tohto pýtania sa nielen v jeho konkrétnom vypracovaní (fundamentálna ontológia, dejiny
bytia), ale i v tom, čo ho samo otvára, potom nie je potrebné zohľadniť len čisto fakt
„dejinného“ opomenutia, tzn. zabudnutie bytia (deštrukcia dejín filozofie), ale zároveň i
opomenutia bytia ako takého, čiže skutočnosti ontologickej diferencie v zmysle toho, že
bytie nie je niečo také ako súcno (SuZ, 4). Ako si však túto diferenciu fenomenálne
sprístupniť? Na akom fenoméne, resp. súcne sa fakt rozličnosti bytia a súcna najviac stáva
pre obnovenie otázky po bytí, či po zmysle bytia relevantným? Inak povedané, prečo je v
otázke po bytí tak dôležité zdôrazniť jeho rozličnosť so súcnom, a prečo zohľadnenie tejto
rozličnosti nezostáva pri prázdnom konštatovaní, ale sa naopak pre vypracovanie otázky po
bytí vyznačuje určitou nevyhnutnosťou?
Zreteľnosť, resp. transparentnosť (Durchsichtigkeit) otázky po bytí sa Heideggerovi
ukazuje v Bytí a čase práve skrz ontologické objasnenie pobytu (SuZ, 14). Pobyt ako súcno
medzi súcnami získava osobitosť v tomto pýtaní sa po bytí. Transparentnosť (bytia) pobytu
v zmysle kladení otázky po bytí však neznamená jej výslovnosť, resp. jej konkrétne
tematizovanie, ale skôr odkazuje na pôvodnú existenciálnu konštitúciu pobytu, tzn.
ľudského bytia. V pobyte sa bytie stáva transparentným, a to vo význame ustanovenia
pobytu ako súcna, v ktorom bytí mu o toto bytie samo ide. Primárne porozumenie
ontologickej diferencie sa nezaobíde bez jej naviazanosti na toto osobité ustanovenie
ľudského bytia ako existencie (minimálne v kontexte fundamentálnej ontológie), ktorá sa
vyznačuje špecifikom porozumenia bytiu (Seinsverständnis). Transparentnosť bytia skrz
ontologické ozrejmenie súcna pobytu Heidegger nazýva fundamentálnou ontológiou. Jej
hlavným cieľom je teda existenciálna analytika pobytu, pričom, aby nedošlo k
nedorozumeniam, je potrebné ešte dôraznejšie vyzdvihnúť, že sa nejedná o spytovanie sa
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po ľudskom súcne v jeho psychologickom, biologickom, či antropologickom ohľade (SuZ,
§10), ale vo vymedzení sa voči onomu

špeciálne vedeckému, je zameraním tohto

existenciálneho analyzovania bytie súcna pobytu.
Jedným z primárnych určení bytia pobytu je práve už spomenutá význačnosť
porozumenia bytiu (SuZ, 12). Pobyt je súcno, ktorému v jeho bytí ide o toto bytie samo.
Avšak toto porozumenie bytiu nesie onen ohľad nevýslovnosti, ktorý sa Heideggerovi
ukazuje v podstatnosti predpojmového porozumenia bytiu. Výslovné tematizovanie bytia,
ktoré sa umožňuje skrz fenomenologickú metódu je záležitosťou až filozofického
počínania. Ak je však porozumenie bytiu základným určením pobytu, potom musí stáť ešte
i pred oným špecifickým tematizovaním bytia, ba dokonca stáť v jeho akomsi
(štrukturálnom) predpoklade. A práve toto predtematizované „samozrejmé“ chápanie bytiu
motivuje Heideggerov počiatočný spôsob prístupu k existenciálnej analytike pobytu. Ak
má byť totiž porozumenie bytiu relevantným určením pobytu ako takého, potom sa nemôže
týkať čisto iba toho špecificky filozofického, ale toto, tzn. fundamentálna ontológia v
zmysle analytiky pobytu, má začať práve v tom, voči čomu sa ono samo zvyčajne
vymedzuje, totiž v priemernej každodennosti. 49 V nej sa má umožniť ukázanie pobytu sebe
samému v tom „ako je“ najprv a zvyčajne (zunächst und zumeist) (SuZ, 16).
Aspekt zamerania sa existenciálnej analytiky na priemernú každodennosť v jej
určitej paradoxnosti Heidegger označuje za predbežný, pričom k jeho oprávneniu sa vracia
až po získaní ontologického objasnenia celkovej štruktúry bytia pobytu ako starosti (SuZ,
§67-71). Toto opakované zameranie sa na každodennosť už v jeho založení nasleduje za
odhalením podstatnosti časovosti pre bytie pobytu (starosť). Pôvodná explikácia času,
časovosť (v odlišnosti so zvyčajným pojmom času ako následnosti teraz) sa ukazuje ako
horizont porozumenia bytiu a tým naplňuje i centrálny, už z názvu indikujúci, význam
textu Bytia a času, totiž, že bytie sa rozumie z času. Ozrejmenie súvislosti bytia a času v
zmysle rozvrhu porozumenia bytia z horizontu času ako extaticko-horizontálnej časovosti
sa v texte Bytí a času koncentruje na bytie pobytu, čím za sebou zanecháva ašpirácie na
vysvetlenie bytia z času ako celku, pričom takto pôvodne chápaný čas Heidegger nazýva
temporalitou.50
Zacielenie Bytia a času na bytie pobytu však opäť kladie do pozornosti zmienenú
súvislosť ontologickej diferencie s ľudským bytím. Práve ona zabraňuje vidieť ontologickú
49
50

Hermeneutika ako sebavýklad pobytu teda začína v onom vyložení priemernej každodennosti.
Tejto úlohe sa Heidegger venuje v prednáškach Základné problémy fenomenológie (GA 24).
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diferenciu v jej počiatočnej formálnej fádnosti rozličnosti bytia a súcna. Bytie pobytu totiž
robí bytie transparentným ako bytie súcna. Bytie je vždy bytím súcna. Transparentnosť
bytia teda nespočíva v jeho singulárnom vyslovení, ale tak, že sa bytie odhaľuje ako bytie
súcna.

K
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akýmsi

„fundamentom“ vypracovania otázky po bytí v Bytí a čase, je možné dôjsť jedine v
zdôraznení diferencie bytia a súcna ako diferencie bytia súcna. S vynechaní spojky „a“ sa
neopomína zároveň i diferencia sama, ale skôr prechádza do jej pôvodnejšieho
ontologického zvýznamnenia. Ak je náležité chápať ontologickú diferenciu v Bytí a čase
ako diferenciu bytia súcna, potom je zároveň potrebné zdôrazniť to, do akej podoby sa táto
diferencia v bytí súcna prejavuje.
Fenomenalitu ontologickej diferencie ako rozličnosti bytia súcna je možné nájsť v
Bytí a čase hlavne v troch podobách: existencia, príručnosť a výskytovosť. Neschopnosť
tohto rozlíšenia bytia súcna implikuje nielen zámenu v bytí toho-ktorého súcna, ale
zároveň i vyžaduje skrz jeho transparentnosť bližšiu explikáciu bytia súcna. V
nasledujúcom bude venovaný priestor v rámci úlohy a zameraniu fundamentálnej ontológie
hlavne explikácii existencie ako bytia pobytu. Tá sa v Bytí a čase rozvrhuje na základe
podstatného ustanovenia celkovej štruktúry bytia-vo-svete. Jedným z momentov tohto
ontologického ustanovenia pobytu je i svet. V rámci existenciálnej analýzy sveta ako
svetskosti, tzn. vo význame sveta ako konštitutíva bytia pobytu (čo sa však nekryje so
subjekt-objektovou dištinkciou) sa ukáže i špecifickosť bytia príručnosti. Okrem tohto sa
Heidegger na mnohých miestach textu vyrovnáva s bytím výskytovosti, a to hlavne v
zmysle zámeny pri bytí pobytu (tzn. vzťah bytia existencie a výskytovosti – napr.
novoveký koncept človeka ako substancie – res cogitans), či vo vzniku vedeckého (vzťah
príručnosti a výskytovosti, ako sa z konceptu obstarávania dochádza k teoretickému
postoju).

2.1.2 Existencia, Jemeinigkeit, bytie-vo-svete
Predtým ešte než sa Heidegger venuje základnému ustanoveniu pobytu ako bytia-vo-svete,
rozoberá v §9 dva prípravné aspekty analýzy pobytu, ktoré sú už zahrnuté v počiatočnom
vymedzení pojmu existencie. Pôvodná fundamentálna charakteristika pobytového súcna
ako toho, ktorému v jeho bytí ide o toto bytie samo odkazuje na dva ďalšie podstatné so
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sebou navzájom súvisiace určenia: existenciu a Jemeinigkeit. V oboch týchto prípravných
určeniach, na ktorých podklade sa existenciálna analytiky pobytu rozvíja, je možné
zároveň badať spomenuté rozlišovanie bytia súcna, tzn. ontologickú diferenciu, čím sa
nielen dokladá jej nevyhnutnosť pre uchopenie fundamentálnej ontológie, ale tiež ukazuje i
smernica k prístupu jej porozumenia.
V ontologickom pojme existencie sa hovorí o bytí pobytu ako o takom súcne,
ktorému ide o bytie. Tento ontologický pojem je potrebné rozlíšiť s tradičným pojmom
existencie ako výskytovosť a Heidegger ho užíva čisto pre bytie pobytu. Vo vymedzení sa
voči výskytovosti postačí zmieniť dva aspekty rozličnosti. Na jednej strane je pobyt tým,
že mu ide o bytie, nikdy nie takým bytím, ktoré by sa „iba“ vyskytovalo. Dá sa tomu teda
rozumieť i tak, že jeho existencia je ešte pred jeho esenciou.51 Heideggerovi ide hlavne o to
vystihnúť tento rozdiel, pretože až v jeho základnom uchytení je možné rozviesť konkrétne
existenciálnu analytiku. Po druhé je potrebné zdôrazniť, že ak pobyt nie je výskytovým
bytím, nemôže sa teda hovoriť o tom „ako“ je v zmysle kategórií, ale čisto na podklade
existencie, tzn. je nutné hovoriť o všetkých určeniach pobytu ako o existenciáloch.
K uchopeniu pojmu existencie náleží i druhý významný prípravný pojem:
Jemeinigkeit. V ňom sa hovorí, že to, o ktoré bytie pobytu ide je vždy mojím bytím.
Spomenutý vzťah k bytiu, ktorý je transparentný v existencii ako to, že pobytu ide o bytie,
je vždy vzťahom k môjmu bytiu. Bytie, o ktoré pobytu ide, je vždy osobného charakteru.
Na rozdiel od výskytového súcna nemá pobyt v jeho ontologickom určení Jemeinigkeit
vlastnosti, ale možnosti. Toto určenie z možností je zároveň určenie vždy z „nejakej“
možnosti. Z onej „nevyhnutnosti“ určovania sa z nejakých možností vyplýva zároveň i
rozlíšenie spôsobov tohto určovania, ktoré Heidegger už i v prípravnej analýze rozdeľuje
na autentický a neautentický charakter. Aspekt Jemeinigkeit, ktorý úzko súvisí s pojmom
existencie v zmysle toho, že pobytu ide vždy o bytie, ktoré je mojím bytím, je teda v
zakladajúcom ohľade pre oba spôsoby určovania sa do možností podstatný.
V
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indiferentnosti voči bytiu, a teda i svojmu bytiu. Táto indiferencia voči svojmu bytiu
znamená súčasne i diferenciu určitých spôsobov existovania, a teda i diferenciu základných
ideí ľudskej existencie. Práve tomuto sa chce Heidegger vyhnúť (vo vymedzovaní sa napr.
antropológii) a orientuje sa v rámci onej neľahostajnosti práve na každodennú priemernosť,
51

Tejto prednosti existencie pred esenciou, ktorá siaha až do scholastickej metafyziky, sa venuje i Sartre v
texte Existencializmus je humanismus a určuje ju ako základný princíp existencializmu. Porov. Sartre J.P,
Existencialism is humanism, s. 22.
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na istú indiferentnosť. Zdá sa, že toto zameranie sa na indiferentnosť každodenného sprvu
a zvyčajne má za účel vyhnutie sa konkrétnemu diferovaniu určitého spôsobu existovania
(napr. výber možnosti človeka ako tvora spoločenského, náboženského, privátneho), čo
však zároveň nevylučuje, že sa z nej takisto dajú vyčítať štruktúry existencie.
Najzákladnejšou štruktúrou existencie, ktorú i Heidegger náležite nazýva „základné
ustanovenie“ pobytu (Grundverfasssung des Daseins) je bytie-vo-svete. I v tejto základnej
štruktúre pobytu je možno v mnohých ohľadoch badať prítomnosť podkladu ontologickej
diferencie. Tá sa ukazuje hneď už v prístupe k tejto štruktúre. Zatiaľ čo tvrdenie, že človek
je bytie-vo-svete sa z ontického pohľadu zdá triviálnym faktom, ktorý sa v jeho triviálnosti
stráca v samozrejmosti, ontologické rozumenie základnej štruktúry pobytu ako bytia-vosvete je fenomenálnym nálezom, ktorý si vyžaduje jeho patričné rozvedenia, a na ktorom
základe sa potom i budú môcť explikovať existenciály pobytu. Z predchádzajúceho je
zjavné, že rozdiel ontickej a ontologickej roviny v tomto prípade spočíva práve v tom, že
človek sa nevyskytuje vo svete, tak ako ono vyskytujúce, pretože jeho bytie súcna je ako
existencia v rozličnosti k vyskytujúcemu sa. V tomto ontologickom zmysle nemožno
súcno, ktoré je v bytí existenciou chápať v jeho štruktúre bytia-vo-svete vo vyskytujúcom
sa ontickom význame, ale to, ako „je“ toto bytie vo svete, bude mať odlišný ontologický
charakter. Túto odlišnosť treba hľadať v objasnení troch konštitutívnych momentoch
štruktúry základného ustanovenia pobytu, tzn. v bytí-vo-svete, bytí a v onom bytí-v (SuZ,
53).
Objasnenie základnej štruktúry bytia-vo-svete sa nevymedzuje len voči onomu
triviálnemu chápaniu výskytu človeka vo svete, ale zároveň i voči tradičnému
filozofickému konceptu subjekt-objektovej dištinkcie. S týmto vymedzením sa zároveň
odstraňuje i epistemologická problematika transcendencie subjektu voči objektu, tzn.
hlavne otázka o idealizme a realizme. V explikácii štruktúry bytia-vo-svete sa Heidegger
snaží ukázať ako sa tieto problémy subjekt-objektovej dištinkcie pohybujú na nesprávnom
chápaní bytia súcna pobytu. K tomu je za potreby rozlíšiť tri konštitutívne momenty tejto
štruktúry, pričom je nevyhnutné zároveň zdôrazniť jednotu a celkovosť štruktúry, aby sa
nedochádzalo späť k nesprávne položeným otázkam základného bytia človeka vo svete52.
Ak sa totiž základná štruktúra bytie-vo-svete má chápať v pôvodnom ontologickom
zmysle, pričom je potrebné v rámci rozlíšení ontologickej a ontickej rovine ono rozlíšenie
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doplniť o vzťah zakladania, čo sa ukazuje v Bytí a čase ako texte vyznačujúcom sa v
hierarchickom myslení hlavne v založení ontickej pravdy (zjavnosť súcna – pravda ako
Entdeckung) ontologickou (porozumenie bytia/ pravda ako Erschlossenheit), potom i
každý jeden z jej konštitutívnych momentov bude mať špecifický ontologický význam.
Bytie, ktoré je vo svete, už bolo v rámci Jemeinigkeit rozlíšené do dvoch základných
spôsobov. V tomto zmysle je i potrebné v rámci štruktúry bytia-vo-svete pri otázke Wer?,
hovoriť v rozlíšení Man-selbst a Ich-selbst. Pobyt môže existovať vo svete zo seba sama,
určovať sa zo svojích vlastných možností, z ktorých najpodstatnejšou možnosťou je práve
jeho bytie-k-smrti, zároveň však pobyt v tej istej štruktúre existencie, môže rozumieť sebe
sama zo sveta, môže sa tak z neho rozvrhovať do síce svojích, avšak neautentických
možností v zmysle „neurčitého ono sa“ a týmto spôsobom byť v móde upadania.53
Už z tejto v jednoduchosti naznačenej diferencie spôsobov bytia pobytu vo svete sa
indikuje i iné, ontologické, chápanie sveta. Svet pre Heideggera v úplne prvom význame
nie je súcnom (v texte O bytnosti dôvodu (WdG, 164)) Heidegger dokonca hovorí v
kontexte tejto diferencie voči súcnu, že svet ani „nie je“, ale svetuje (weltet)). V Bytí a
čase Heidegger chápe svet hlavne ako konštitutívum existencie, a to skrz základnú
štruktúru bytia-vo-svete. V onom rozlíšení módov bytia pobytu na autentický a
neautentický sa indikuje, že svet, z ktorého sa pobyt buď rozumie, alebo sa z upadnutia do
neho naopak vyzdvihuje, nebude mať triviálny význam onoho vyskytujúceho sa, ale je ho
potrebné chápať takisto v rámci ontologickej diferencie ako jednotnú súčasť základnej
štruktúry existencie, ktorá sa, ako bude ešte v nasledujúcom bližšie ukázané, javí ako
významovosť v zmysle jednoty odkazových vzťahov (Um-zu, Umwillen, atď.)
Popri týchto dvoch základných momentov je potrebné zdôrazniť dôležitosť onoho
„bytia v“, tzn. to, ako je pobyt vo svete. Už bolo spomenuté, že Insein pobytu nie je
vyskytujúceho sa charakteru vnútrosvetského súcna, ktoré sa chápe v jednoduchom zmysle
„vo vnútri“ (Inwendigkeit). Ak, tak pobyt, ako i svet, nie sú v ontologickom zmysle v
jednoduchosti vyskytujúceho sa, potom o to viac v rámci jednoty štruktúry bytia-vo-svete
bude ono „bytie v“, ako v určitom zmysle „vzťah“ oboch predošlých momentov, potrebné
chápať v špecificky ontologickom význame. Podstatnosť tohto momentu sa ukazuje už v
pomenovaní ľudskej existencie ako pobytu- Dasein. Da-sein odkazuje na to, že pobyt je
takým bytím, ktoré je tu – da. Toto tu treba chápať vo význame odomknutosti
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(Erschlossenheit) voči bytiu (a) súcnu, pričom Heidegger rozvádza tri základné aspekty
bytia-tu pobytu – rozpoloženie, rozumenie a reč. Z nich sa zároveň i umožňuje odhalenie
celkového bytia pobytu ako starosti a v druhej časti Bytia a času založenie tohto bytia v
časovosti. Pred tým však než prejdeme k bližšiemu určeniu spomenutých troch aspektov, je
potrebné objasniť koncept sveta ako konštitutíva pobytu, čím sa zároveň ukáže i ďalší, v
predošlom už spomenutý, spôsob bytia súcna – tzn. príručnosť.

2.1.3 Svetskosť sveta
Pre Heideggerov koncept sveta je príznačná určitá dualita konštitúcie sveta. Túto možno
generovať už v jeho ranej filozofii. Heideggerova pozícia v rámci postoja filozofie k vede
sa ocitá medzi tou Husserlovou, ktorá sa snaží o to nadčasové, neosobné nazeranie podstát
a tou Diltheyho, ktorá usiluje o to historicko-svetonázorové, o živé, v dejinnosti zahrnuté
Selbst. Heideggerovu skorú filozofiu možno chápať ako kompromis medzi týmito dvomi
protipólmi, tzn. ako ich prekonanie v historizácii transcendentálnej filozofii. 54 Túto dvojitú
konštitúciu možno nájsť i v Heideggerovom rozlíšení do 4 pojmov sveta z Bytia a času.
Fenomenologické skúmanie sveta je z tohto fundamentálne-ontologického diela uvedené
ako rozvinutie momentu základnej štruktúry pobytu, ktorá spočíva v tom „ako“ pobyt je,
tzn. ako „bytie-vo-svete“. Popri momente sveta (SuZ, §14-24) je v rámci tejto štruktúry
venovaná pozornosť ešte bytiu-vo-svete ako spolubytiu a bytiu sebou (SuZ, §25-27) a
takisto spomenutému bytiu-v (SuZ, §28-38).
V Bytí a čase je fenomenologické skúmanie pojmu sveta, t.j. takého, ktorý náleží
do základnej štruktúry pobytu ako bytia-vo-svete z počiatku uvedené skrz diferenciu iných
pojmov. Prvým z nich je práve onen zvyčajný pojem, ktorý označuje všetok súcna.
Heidegger tento pojem, ako sa v texte O bytnosti dôvodu zdôrazňuje, odmieta nielen z toho
dôvodu, že zvyčajne takto elementárne pojmy v ich „vulgárnom význame“ míňajú to
podstatné, či bytostné (WdG, 142), ale hlavne i z toho dôvodu, že svet, ktorý je chápaný
ako celok súcna má ontický charakter a je vnímaný ako súcno. Naproti tomu sa Heidegger
snaží v pojme sveta ako bytia-vo-svete ukázať, že tento pojem sveta náležiaci do základnej
štruktúry pobytu bytostne patrí k pobytu, je existenciálom. To, čo vystihuje pobyt ako
existenciu je jeho porozumenie bytiu (Seinsverständnis), a teda i jeho základná štruktúra sa
pohybuje na ontologickej rovine. Ontologickú rovinu výskytového súcna v diferencii s
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ontologicko-existenciálnym pojmom sveta dáva Heidegger do rozličnosti v druhom pojme
sveta. Jedná sa o to, čo súcno určuje v jeho bytí, tak napr. „o svet matematika“, čím sa
myslí určitý región bytia súcna. Ako už bolo naznačené, v tomto pojme sa síce ukazuje
ontologická rovina, vynecháva sa však ona existenciálna. Pojmu „bytie-vo-svete“ možno
takisto rozumieť ako určitému faktickému výskytu v zmysle sveta, v ktorom človek žije
(Worin). V tomto pojme sa ukazuje síce ontická rovina, ako však zdôrazňuje Pocai,
zároveň sa v ňom v istom zmysle odzrkadľuje i faktická konštitúcia sveta, ktorá ešte v Bytí
a čase nie je dostatočne rozpracovaná.55 V treťom ontickom pojme sveta prináležiacemu
pobytu sa zdôrazňuje vrhnutie do sveta súcna, do toho, že pobyt je uprostred súcna
fakticky. Až vo štvrtom pojme sveta, ktorý zohľadňuje, tak ontologickú rovinu sveta, tzn.
prináležiacu bytiu, ako i existenciálnu, tzn. náležiacu k pobytu, Heidegger nachádza
koncept, o ktorý mu v rámci fenomenologického skúmania štruktúry bytia-vo-svete ide.
Pre odlišnosť s predošlými pojmami Heidegger volí pre tento pojem výraz svetskosť sveta.
Odlišnosť ontologického pojmu sveta Heidegger zdôrazňuje i v texte O bytnosti
dôvodu, kde sa na základe dejinného generovania chápania tohto pojmu snaží ukázať jeho
zasadenie v charaktere „wie im Ganzen“ na rozdiel od totality súcna. To ukazuje na pojme
sveta v gréckej tradícii ako Kosmos, ktorého chápanie spočíva skôr v onom spôsobe „ako“
veci sú. Existenciálny charakter sveta, tzn. ona náležitosť k človeku je potom Heideggerom
ukázaná na kresťanskej tradícii, ktorá si výrazne osvojila dištinkciu medzi tým svetským
(pozemským) a duchovným. V tejto diferencii ide taktiež skôr o to „ako“ veci a človek sú v
ich celkovosti.
V Bytí a čase Heidegger pristupuje k fenoménu sveta skrz ontologickú analýzu
súcna, s ktorým sa vnútri sveta nášho okolia najbezprostrednejšie stretávame
(nächstbegegnenden innerumweltlichen Seienden). Ako poznamenáva Pocai jedná sa o
nanajvýš zaujímavú stratégiu, v ktorej sa z horizontu priemernej každodennosti má určiť
fundamentálne-ontologické bytie sveta.56 Každodenné bytie-vo-svete pobytu Heidegger
určuje ako obstarávanie (Besorgen). V tomto obstarávaní zachádza pobyt so súcnom v onej
priemernej každodennosti nie ako s vecou (Ding), ale skôr ako s prostriedkom (Zeug). K
objasneniu svetskosti sveta je potrebné sa spýtať na spôsob bytia takéhoto v každodennosti
stretávajúceho súcna, tzn. spýtať sa na to, čo robí prostriedok prostriedkom, tzn. po akejsi
prostriedkovosti (Zeughaftigkeit). V určení bytia súcna prostriedku Heidegger rozpoznáva
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na prostriedku hlavne dva podstatné momenty. V prvom rade sa jedná o niečo „k tomu a
tomu“, teda o štruktúru „um...zu“. Tá je určená v rôznych spôsoboch ako napr. služobnosť
(Dienlichkeit), či použiteľnosť (Verwendlickeit). Podstatné na tomto prvom momente bytia
prostriedkovosti je, že v súvislosti odkazovania (Verweisungzusammenhang) konštituujú
tieto štruktúry „um...zu“ celok prostriedku (Zeugganzheit). V ňom sa ukazuje nutná
príslušnosť toho ktorého prostriedku k inému. Práve z takýchto analýz prostriedku
Heidegger určuje bytnosť v priemernej každodennosti bezprostredne stretávajúceho súcna
ako príručnosť (Zuhandenheit), čím ho odlišuje od súcna v bytí „iba výskytovosti“ (nur
Vorhandenheit). Bytie príručnosti však nemá len prostriedok, resp. nástroj (Werkzeug), ale i
dielo (Werk), ako to, čo je primárne obstarávané. V diele sa ukazuje to, k čomu je súcno
používané (Wozu), a to zas v rámci súvislosti odkazov poukazuje na to, z čoho je (Woraus),
tzn. z materiálov. S používaným prostriedkom sa zároveň v jeho užití odhaľuje i príroda. 57
Spolu s prírodou sa v však v tomto celku odkazuje i na toho, kto užíva to, čo je používané.
Takto sa Heideggerovi ukazuje celá súvislosť príručného súcna. Na mieste je však
otázka, ktorú si v nasledujúcom paragrafe kladie i Heidegger sám, a to do akej miery sa
takouto fenomenologickou analýzou otvára prístup k svetskosti sveta. Štruktúra príručného
súcna sa ukazuje ako odkazovanie. Heidegger v §16 Bytia a času analyzuje tri módy v
zachádzaní s príručným súcnom, ktoré toto konštitutívne štrukturálne odkazovanie „um-zu“
narúšajú. Jedná sa o nápadnosť, naliehavosť a neodbytnosť (Auffallen, Aufdringlichkeit a
Aufsässigkeit). Rozoberanie týchto módov má za účel ukázať, že práve v narušení štruktúry
odkazovania um-zu, ona sama prichádza k výslovnosti a k nej náležiace teda i celkové
súvislosti. Heidegger zdôrazňuje, že práve v tomto prichádzaní k výslovnosti skrz
narušenie konštitutívnej štruktúry sa hlási fenomén sveta. V rámci kontextu je potom
dôležité vyzdvihnúť, že v priemernej každodennosti tak k svetu náleží práve i to, že sa
neohlasuje. Z toho vychádzajúc je možné už i vyvodiť pozitívny fenomenálny charakter
príručného súcna ako nenápadnosť, čí nenaliehavosť.
Z tejto súvislosti Heidegger v §17 kapitoly o svetskosti sveta rozoberá fenomén
znaku, ktorého výnimočnosťou je, že u neho ona subtílnosť odkazovania neplatí, a teda
týmto sa intenduje k podrobnejšiemu osvetleniu odkazovania. Ako exemplár si Heidegger
vyberá šípku ako ukazovateľ smeru na aute, ktorého znakovosť spočíva práve v ukazovaní
celku súvislostí. Pochopenie fungovania tohto príručného súcna nespočíva v nazeraní jeho
samého, takisto však nie v ukazovaní nejakého konkrétneho predmetu, ale práve v odkaze
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k celku súvislostí, v tomto prípade dopravného prostriedku a jeho poriadku. Z tohto
kontextu je možné načrtnúť výnimočnosť ukazovania znaku, ktorý síce ako onticky
príručné súcno v jeho bytí funguje ako určitý prostriedok, zároveň však poukazuje na
ontologickú štruktúru svojho bytia, tzn. príručnosti a s tým súvisiaci odkazový celok a
svetskosť (SuZ, 82). Avšak práve v takomto základnom charaktere príručného súcna, tzn. v
tom, že sa v ňom svet neohlasuje, sa len ukazuje, že keďže je príručné súcno
vnútrosvetské, je svet, i keď nevýslovne, netematicky, vždy už „tu“. V tomto zmysle
Heidegger v §18 otáča otázku z toho, ako príručné súcno umožňuje tematizovanie, resp.
prístup k fenoménu sveta na to, ako svet vôbec umožňuje príručné súcno k tomu, aby
vystúpilo v rámci svojho vnútrosvetského charakteru do stretnutia. Toto Heidegger
vyvodzuje z konštitutívnej štruktúry bytia príručného súcna, tzn. z jeho štruktúry
odkazovanie (Verweisung). To, že je príručné súcno konštituované v odkazovaní zároveň
znamená, že je vo svojom odhalení na niečo odkázané (ist verwiesen). Odhaľujúcu sa
odkázanosť príručného súcna Heidegger vystihuje v ontologickom charaktere bytia
príručného súcna ako dostatočnosti (Bewandtnis) (SuZ, 84).
Pre pochopenie tohto základného ontologického charakteru je vhodné zmieniť
Heideggerov príklad s kladivom, pretože práve v ňom sa ukáže, v akom zmysle treba
chápať spojitosť „kvôli“ so svetom. Dostatočnosť je bytím súcna v tom zmysle, že
vnútrosvetské súcno do jeho dostatočnosti vždy už uvoľňuje, tzn. určitý celok
dostatočnosti je už vždy predznačený (vorgezeichnet), je skôr (früher). Pri kladive sa to má
tak, že to má svoju dostatočnosť (pri volnom preložení Bewandtnis „má svoj význam“,
Hintergrund- pozadie) v búchaní. Kladivo by totiž strácalo svoj mód bytia ako príručného
súcna, keby nebolo odkázané na búchanie (hämmern). Búchanie má potom svoju
dostatočnosť pri upevňovaní, to zas ako ochrana pred nepriaznivým počasím, a toto je opäť
„kvôli prístrešiu pobytu“ (Umwillen des Unterkommens des Daseins), čo Heidegger chápe
ako kvôli v zmysle jednej možnosti bytia pobytu. Pohyb celku dostatočnosti, ktorý sa
ukázal na príklade kladiva naznačuje, že ona dostatočnosť v zmysle služby k niečomu
smeruje k tomu, čo samo už takúto dostatočnosť nemá, nakoľko nemá mód príručného
súcna, ale pobytu, tzn. k takému súcnu, ktorému v jeho bytí ide o toto bytie samo (SuZ,
84). Bytie pobytu je to, kvôli čomu pobyt existuje (MAL, 239). Z vyjasnených súvislostí sa
dá už uchopiť zreteľnejšie predchodnosť celku dostačnosti k odhaleniu konkrétneho
príručného súcna. Dôležitým je zdôrazniť, že práve toto predchodné odhalenie celku
dostatočnosti je tým, čo v sebe ukrýva ontologický ohľad k svetu (SuZ, 85). Skrz koncept
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významovosti ako súvisu vzťahov (Um-zu, Wozu, Dazu, Um-willen) sa zároveň odhaľuje i
hľadaná ontologicko-existenciálna nadväznosť sveta na pobyt.

2.1.4 Konštitutívne spôsoby bytia-v pobytu
Po tom, ako bol predstavený moment svetskosti sveta v štruktúre bytia-vo-svete je už
možné zohľadniť tretí aspekt tejto celkovej štruktúry, tzn. ono bytie-v, ktoré až, ako
Heidegger zdôrazňuje, umožňuje existenciálnej analytike odhaliť bytie pobytu ako starosť
(SuZ, 131). V predchádzajúcom už bolo spomenuté, že bytie-v nemožno chápať na spôsob
výskytovosti, a preto sa i ono bytie-v ako akási spojitosť medzi „kto“ bytia-vo-svete a
svetskosti sveta, nemá chápať práve ako „medzi“, nakoľko to už implikuje, že sa jedná o
výsledok medzi dvoma vyskytujúcimi sa (svet a pobyt). Heidegger sa skôr v existenciálnej
analytike tohto „pojítka“ bytia-v orientuje na ontologický význam toho, že pobyt je „tu“. V
ňom sa chce vyjadriť, že iba súcno, ktoré je konštituované skrz štruktúru bytia-vo-svete je
zároveň vždy svojím „tu“. V tomto „tu“ sa odhaľuje odomknutosť (Erschloßenheit) seba
svetu. Pobyt je svojou odomknutosťou, má ju zo seba, zo svojho bytia, tzn. nie cez nejaké
iné súcno, ale sám sebe je „svetlinou“ (Lichtung) (SuZ, 133). Existenciálna konštitúcia
tohto „tu“ pobytu, tzn. to, ako je pobytu v rámci jeho ustanovenia bytia-vo-svete „tu“, sa
zobrazuje v dvoch spôsoboch: ako rozpoloženie (Befindlichkeit) a rozumenie (Verstehen).
Oba tieto základné spôsoby sú potom spoločne určené skrz tretí konštitutívny spôsob reč
(Rede). Pre zámer tohto textu je nevyhnutné aspoň v hlavných rysoch predstaviť tieto
spôsoby odomknutosti bytia-vo-svete.
Na prvom mieste Heidegger predstavuje ako existenciálnu konštitúciu „tu“ pobytu
rozpoloženie. Je tomu tak hlavne i preto, lebo práve podstatnosť tohto spôsobu „ako je“
ľudská existencia je v dejinách filozofie často prehliadaná. Ako zdôrazňuje, to, čo má
ontologicky s rozpoloženosťou na mysli, je onticky možné vyjadriť ako náladu, pričom i
akási rozladenosť, ontická nenaladenosť, je len určitý modus tohto naladenia. 58 V
rozpoložení ide Heideggerovi o to, ontologicky skúmať prehliadaný fenomenálny nález
toho, že pobyt je už vždy nejakým spôsobom naladený, inak povedané, to ako to „ako
niekomu je“ prináša pobyt do jeho „tu“ bytia. Avšak ak by sme chceli napr. v prípade
teoretického postoja hovoriť o spôsobe pobytu, ako je tu voči súcnu v jeho rýdzosti
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nenaladenosti, i toto v sebe ukrýva pokojné zotrvávanie pri veci, čo už možno prisúdiť
práve rozpoloženiu. To, že je teória tiež v naladení však ešte nechce vedu redukovať na
záležitosti pocitu, skôr sa tým chce zdôrazniť podstatnosť konštitúcie rozpoloženia v
celkovosti základnej štruktúry existencie.
V rámci analýz rozpoloženia Heidegger rozlišuje tri aspekty toho, ako rozpoloženie
odomyká pobyt: vrhnutosť (Geworfenheit), odomykanie celku štruktúry a zasiahnutosť
(Betroffenheit). Vrhnutosť pobytu sa vystihuje vo „fakte“ toho, že pobyt ako bytie-vo-svete
je „jeho tu“. Z faktu toho, že pobyt je tu, potom možno hovoriť o fakticite pobytu, ktorá sa
fundamentálne odlišuje od reálnosti (Tatsächlichkeit) vyskytujúceho sa. Spôsob „jeho tu“,
v zmysle toho, že je, spočíva vo „fakte“ vrhnutosti ako „ocitnutia sa“ (Sichbefinden). Toto
ocitnutie sa potom úzko súvisí s vydanosťou (Überantwortung), a teda i jeho pasívnym
charakterom.

Dôležitosť

pasívneho

charakteru

„tu“

bytia-vo-svete

sa

ukazuje

najpodstatnejšie v jeho korelácii s „aktívnym“ charakterom druhého spôsobu odomykania
„tu“ ako rozumenia a v jeho bytostnom kvôli.
Pasívny charakter odomknutia „tu“ naberá na dôležitosti hlavne v koncepcii
transcendentálnej slobody, kde sa zároveň posúva i význam pojmu sveta. Svet získava
určitú nezávislosť, ktorá sa zobrazuje hlavne v tom, že je voči bytostnému kvôli pobytu
„odpierajúci sa“ (koncept Widerhalt). V transcendentálnom, resp. metafyzickom období
Heideggerovho myslenia, ktoré nasleduje po tom fundamentálne-ontologickom z Bytia a
času sa, ako už bolo v úvode spomenuté, do určitej miery prekonáva i ohraničenie sa na
ľudské bytie a zdôrazňuje sa v ňom určitá podmienenosť človeka práve i skrz túto jeho
vrhnutosť (napr. v texte Vom Wesen des Grundes – koncept Ohnmacht des Daseins). V
metontologickom úsilí ide potom hlavne i o to, zamerať sa v rámci metafyziky na súcno v
celku. S týmto súvisí i druhý aspekt Heideggerovej analýzy rozpoloženia z Bytia a času,
tzn. to, že rozpoloženie už vždy odomyká bytie-vo-svete ako celok. Tomuto odomknutiu
celku v primárnosti pred konkrétnym zameraním sa na (ein Sichrichten auf...) možno
rozumieť práve v tom ohľade, že pobyt je vždy už ako bytie-vo-svete tu v celku. Tento
celok sa mu odomyká i prostredníctvom jeho rozpoloženia, tzn. onticky naladenia. Práve
to, že pobyt je tu už vždy vo svojej vrhnutosti zároveň i celkovo naladený a z tejto
celkovosti je až umožnené konkrétne zamerania sa niečo, možno fenomenálne badať na
mnohých „každodenných“ prípadoch. V radostnom povznesení, ktoré ovláda celok bytiavo-svete sa ten istý fakt, resp. tá istá skutočnosť javí inak, ako v depresívnom naladení.
Charakter celkovosti rozpoloženia potom získava na význame v analýze úzkosti ako
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základného rozpoloženia, ktoré odomyká pobyt „vlastne“, „význačne“ ako základné
ustanovenie bytia-vo-svete.
Tretí aspekt rozpoloženia spočíva v jeho umožnení otvorenosti pobytu svetu. Tá
spočíva v tom, že skrz odomknutie tu pobytu je mu vôbec umožnené byť zasiahnutý
svetom. Heidegger uvádza príklad ohrozenosti, ktorá sa v nijakom čistom nazeraní nemôže
odkryť. Čisté nazeranie nikdy neodkrýva niečo ako ohrozujúce (SuZ, 138), to skôr
rozpoloženie konštituuje onú existenciálnu (tzn. že pobytu ide o bytie, ktoré je mojím
bytím) otvorenosť pobytu voči svetu. To, že skrz vrhnutosť je pobyt vydaný svojmu bytiu
súvisí zároveň s tým, že túto vydanosť svojmu bytiu môže dbať, ale i nedbať (Ankehr,
Abkehr) (SuZ, 135). V odkázanosti na svet sa pobyt sebe samému sprvu vyhýba
(Ausweichen). Práve s týmto potom ďalej súvisí i tematika upadania ako neautentického
spôsobu existencie pobytu. Pred tým však než si tento dôležitý pojem priblížime, je ešte
potrebné venovať sa druhému podstatnému konštitutívnemu spôsobu odomknutosti tu:
rozumeniu.
K analýze ontologického pojmu rozumenia Heidegger považuje za dôležité najprv
zdôrazniť jeho nevyhnutnú príslušnosť k rozpoloženiu. Rozumenie je vždy nejak naladené,
avšak zároveň i rozpoloženie má svoje rozumenie. Túto obojstrannú príslušnosť možno
vyvodiť nielen zo základnosti oboch konštitutívnych spôsoboch v rámci odomknutosti
pobytu do jeho „tu“, ale taktiež v rámci jednoty celkovej štruktúry bytia-vo-svete. Okrem
toho možno ich vzájomnú príslušnosť dedukovať už z v predchádzajúcom spomenutej
celkovosti odomknutosti rozpoloženia. Ak totiž rozpoloženie odomyká štruktúru bytia-vosvete v celku, potom musí nutne prináležiť i k druhému základnému konštitutívnemu
spôsobu odomknutosti. Ten sa ukázal už v analýzach svetskosti sveta, a to v rozumení
kvôli čomu (Worumwillen), v ktorom sa odkrýva významovosť ako súvis vzťahov (Um-zu,
Wozu, Dazu, Um-willen) (SuZ, 364). Tak ono „kvôli“ ako i významovosť sú odkryté v
pobyte, ktorému ide ako bytiu-vo-svete o seba (SuZ, 143).
To, že pobyt je kvôli sebe (umwillen seiner) sa však nemá chápať v akomsi
egoistickom význame, ale táto jeho základná štruktúra má byť práve vysvetlená skrz
ontologicky chápaný pojem rozumenia ako existenciálu. V bežnej reči sa užíva slovné
spojenie „niečo rozumieť“ v zmysle v niečom sa vyznať, niečo môcť (etwas können).
Keďže však pobyt v jeho bytí súcna nie je výskytovosťou ale existenciou, potom práve i
rozumenie bude mať existenciálny charakter, a ono „niečo môcť“ ako to konštitutívne jeho
základnej ustanovujúcej štruktúry sa nebude vzťahovať no to, či ono niečo, ale na bytie
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samo. Práve z tohto významu je teda i potrebné rozumieť určeniu pobytu v spôsobe bytia
ako môcť-byť (Sein-können): „To, čo v rozumení môžeme nie je žiadne čo, ale byť ako
existovať“59 (SuZ, 143). Z tejto základnosti existovania ako môcť byť potom Heidegger
ďalej vyvádza jeho primárnosť možnosti, tzn. ako možného bytia (Möglichsein).
Prepojenie medzi Sein-können a Möglichsein, ktoré sa bytostne odlišuje od logickej
možnosti výskytového, sa nemá myslieť ako ľubovôľa, v čom sa zároveň ohlasuje
prepojenie rozpoloženia a rozumenia. Práve skrz to, že v rozpoložení je pobyt vydaný
svojmu bytiu, je tak vydaný i svojmu bytiu ako možnosti. Pobyt je vrhnutou možnosťou
(SuZ, 144). Práve z tohto určenia pobytu ako možnosti potom možno vyvodiť formálny
pojem existenciálnej slobody, a to v zmysle toho, že pobyt je v tom, že je bytím možnosti
vôbec slobodný pre svoje najvlastnejšie môcť-byť.
Ako však bližšie určiť spojenie medzi možnosťou a môcť-byť? Odpoveďou na toto
prepojenie Heidegger podáva v pojme rozvrhu, ktorý je existenciálnou štruktúrou
rozumenia. Ak je rozumenie konštitutívny spôsob odomykania „tu“ pobytu a ten je zároveň
v spôsobe „môcť byť“ rozumejúcim sa z možností, potom je práve k porozumeniu
takéhoto odomykania tu pobytu potrebný rozvrhujúci charakter rozumenia. V pojme
rozvrhu sa vysvetľuje fakt toho, že rozumenie je ako „môcť byť“ preniknuté možnosťami
(SuZ, 146).
Spôsob, akým je pobyt odomknutý do svojho „tu“, je v môcť-bytí. Toto hlavne
znamená, že pobyt je to, čo môže byť (SuZ, 143). Práve z tohto charakteru je potom pobyt
vždy svojou možnosťou, nakoľko to, že pobyt je svojím môcť-byť ho odomyká ako bytie
možností. Pobyt sa do možností ďalej vždy rozvrhuje. Rozumenie rozvrhuje bytie pobytu
na jeho „kvôli čomu“ takisto ako významovosť vo svetskosti sveta. S rozvrhom sa však
nemyslí konkrétne plánovanie, ale existenciálne ustanovenie odomknutia tu ako „môcťbyť“ tu (SuZ, 145). Pobyt si vždy rozumie z možností, z toho dôvodu je aj vždy už sa
rozvrhujúcim bytím. Heidegger však zdôrazňuje, že z dôvodu vhrnutosti a odkázanosti
pobytu v rozpoložení je i rozvrh zároveň vrhnutý rozvrh.
Ďalej je dôležité zdôrazniť, že z rozumenia a jeho možnosti nie je možné odvodiť
len formálny pojem existenciálnej slobody, ale zároveň i jej vlastný pojem, tzn. rozlíšenie
na autentické a neautentické existovanie.60 To sa ukazuje skrz možnosti samotného
59
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Preložené z nemčiny: „Das im Verstehen als Existenzial Gekonnte ist kein Was, sondern das Sein als
Existieren“ (SuZ, 143).
O dvoch aspektoch existenciálneho pojmu slobody hovorí Schmidt v ich rozlíšení na „že“ ako vôbec saurčenia a „ako“ v zmysle určenia do seba (autenticky), či nie do seba (neautenticky). Porov. Schmidt,
S.W.: Das Geschehen der Freiheit, s. 79.
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rozumenia. Rozumenie samo je ako môcť-bytie v možnostiach. Primárne je rozumenie v
odomknutosti sveta, a teda si najprv a najčastejšie rozumie zo sveta. Oproti tomuto
neautentickému rozumeniu zo sveta stojí rozvrhovanie pobytu zo seba, zo svojho kvôli.
Toto rozlíšenie do základných možností rozumenia neznamená zároveň ich výlučnosť, obe,
tzn. tak rozumenie zo sveta, ako i rozumenie existencie sú navzájom prepojené (SuZ, 146).
Ontologický pojem rozumenia teda znamená, že pobyt je tu takým spôsobom, že
„vie“ zachádzať s bytím súcna. Toto zachádzanie, rozumenie, sa deje na spôsob
rozvrhovania do možností. Dôležitým pre existenciálny pojem slobody je teda v prvom
zmysle to, že pobyt ako taký je bytím možnosťou a v tom zmysle odomknutosťou voči
bytiu súcna, tzn. že pobyt v jeho základnej konštitúcii tu bytia-vo-svete nie je len v onej
odovzdanosti (rozpoloženie, pasívnosť), ale zároveň je i možnosťou ako môcť byť, z ktorej
rozumie bytiu súcna nielen svojho, ale i toho vnútrosvetského. V súvislosti analýz
svetskosti sveta sa totiž ukazuje, že rozumieť kladivu neznamená sledovať ho v čistom
názore (teoretický postoj), ale môcť s ním, resp. s jeho bytím (Sein-können) zachádzať,
tzn. rozumieť jeho bytiu ako príručnosti. V rámci takéhoto rozumenia sa potom pobyt
vzťahuje i k svojmu vlastnému bytiu, a v tom sa ukazuje ďalší charakter existenciálneho
pojmu slobody, jej diferencia v autentický a neautentický spôsob. Neautentický spôsob
existencie pobytu súvisí s fenoménmi upadania (Verfallen) a neurčitého ono sa (das Man).
Pre ďalší postup textu je potrebné sa zamerať práve na to, že bytie-vo-svete je vždy už
upadnuté, pričom z analýz upadnutosti sa vyvodí podstatný charakter „bytia pri“ (sein-bei).
V rámci úplnosti konštititutívneho odomknutia pobytu „tu“ je vhodné minimálne
spomenúť náležitosť výkladu k rozumeniu (SuZ, §32-33), v ktorom sa dokladá mimo
iného ontologický pôvod výpovede, čo je pre ontologický pojem pravdy (úzko súvisiaci s
pojmom slobody) dôležitým odvodením. Fenomén „ako“ (als) Heidegger rozlišuje do
existenciálne-hermeneutického a apofantického „ako“ výpovede. Praktický výklad, ktorý
sa vystihuje v praktickom ohľade obstarávania je pôvodnejší a jedine z neho sa
ontologicky odvodzuje ono „nechať vidieť iba vyskytujúce sa“ (Nur-sehen-lassen von
Vorhandenem) výpovede, čo Heidegger vidí ako určitú nivelizáciu pôvodného „ako“ na
„ako“ výpovede (SuZ, 158). Existenciál reči sa nám ukáže význačný v rámci rozvrhnutého
kontextu v jeho podobe fenoménu volania svedomia ako toho, čo vedie k odhodlanosti
autentického spôsobu existovania. Tento fenomén bude tematizovaný v druhej časti tejto
kapitoly.
49

2.1.5 Upadanie
Existenciál upadania ako konštitutívny spôsob bytia pobytu tu v každodennosti úzko súvisí
s tým, ako je pobyt sebou najprv a najčastejšie v každodennosti. Pobyt je v každodennosti
sám sebou v spôsobe modifikácie každodenného bytia s druhým (Miteinandersein) ako
neurčitého „ono sa“ (Man-selbst). Neurčité „ono sa“ je existenciál, ktorý je pozitívnym
ustanovením pobytu súvisiacim nie len s upadaním ako konšitutívom bytie-v, ale zároveň
teda i s neautentickým spôsobom existencie. Práve z tohto dôvodu je potrebné si koncept
neurčitého „ono sa“ priblížiť (SuZ, 126-130).
V prvom rade je dôležité vyzdvihnúť, že ku konceptu „das Man“ Heidegger
pristupuje skrz istú modifikáciu bytia pobytu s druhými. Pobyt je ako bytie-s (Mitsein) už
vždy určitým spôsobom nenápadne pod nadvládou iných (Herrschaft der Anderen), ktorý
prvotne vyplýva z obstarávania ako starosti o rozličnosť a získanie odstupu. Práve v tomto
sa však ukazuje podriadenosť pobytu ako každodenného spolubytia voči druhým, kedy nie
je on sám sebou, ale druhí mu ho jeho „vlastné je-bytie“ odňali (SuZ, 126). Kto sú však títo
druhí? Heidegger samozrejme nemá na mysli akýsi „konšpiračný“ spolok, ktorý by sa
snažil ovládať každodennú ľudskú existenciu. Toto poukazuje na pôvod konceptu
neurčitého „ono sa“. Ten druhý, ktorým je pobyt v každodennom spolubytí v odstupe, a
teda i podriadení, je neurčitého charakteru, je neutrum.
Z tohto neurčitého charakteru potom vyplýva i nerozličnosť na jeho spôsob, ktorá
spočíva v tom, že človek „man“ sa správa, súdi, užíva tak, ako sa to ono má. Neurčité „ono
sa“ sú všetci a predsa nikto. Nejedná sa však ani o sumu všetkých. Ba práve naopak sa z
tohto prvého aspektu neurčitosti ukazuje na druhý charakter neurčitého ona sa, ktorý
spočíva v priemernosti. Priemernosť sa stará o to, že sa niečo má robiť takto a nie inak.
Akákoľvek výnimka je „zrovnaná“ práve do tejto priemernosti. V tomto zmysle sa určuje
skrz ono neurčité to, akým spôsob je každodenný pobyt. Z druhého aspektu je možné opäť
vyvodiť tretí konšitutívny charakter „das Man“, a tým je vyrovnanie. Tieto tri spomenuté
aspekty neurčitého ona sa ustanovujú pojem verejnosti, a to nasledovne: odstup,
spočívajúci v posudzovaní seba sama na základe druhého, tzn. buď druhému sa vyrovnať,
alebo vždy už byť nad ním; priemernosť ako určité hranice, ktoré sa v rámci každodennosti
nesmú presahovať; a nakoniec vyrovnanie ako to, čo tieto hranice chce posilniť.
Pre pojem existenciálnej slobody je vo veľkej dôležitosti poznámka Heideggera o
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tom, že skrz každodenný spôsob pobytu neurčitého „ono sa“ sa pobytu zároveň
predkladajú spôsoby rozhodovania a v tomto zmysle ho oberajú o zodpovednosť.61
Rozhodovania riadené skrz „neurčité ono sa“ nemá svojho konkrétneho zodpovedného ako
seba. Táto jeho neurčitosť však v žiadnom prípade nebráni k tomu, aby pobyt od jeho
zodpovednosti voči „svojmu“ bytiu odľahčovala (entlasten). Skrz nesamostatnosť seba sa
teda Heideggerovi ukazuje síce neautentickosť seba pobytu, to však ešte neznamená, že by
pobyt prestal byť pobytom. Bytie jeho súcna neprestáva byť totiž existenciou a nemení sa
tak jeho spôsob akým je do výskytového, či príručného bytia. I v neautentickom spôsobe je
pobyt ešte stále sebou, avšak nie na spôsob vlastného seba. Pobyt je skôr v neurčitom „ono
sa“ rozptýlený a musí sa nájsť (SuZ, 129). S tým, že sprvu nie som „ja“ v zmysle vlastného
seba, ale v spôsobe neurčitého „ona sa“ súvisí i to, že faktický pobyt si odkrýva svet na
spôsob tohto neurčitého „ono sa“. „Kvôli čomu“, ktoré konštituuje odkazové súvislosti
významovosti sveta (Verweisungzusammenhang der Beudeutsamkeit) sa určuje z
neurčitého „ono sa“ v rámci hraníc priemernosti. Práve s týmto odkrývaním sveta potom
súvisí i odomknutosť toho, ako je pobyt tu v každodennom bytí-vo-svete, tzn. s upadaním.
Z tohto kontextu je už umožnené priblížiť si fenomén upadania.
Ontologická konštitúcia pobytu v zmysle bytia tu ako odomknutosti spočíva v
rozpoložení, rozumení a reči. Variantom ich každodenného spôsobu bytia odomknutosti
(In-sein) sú charaktery pomluv, zvedavosti a dvojznačnosti. Práva v nich sa ohlasuje
upadanie ako základný spôsob bytia každodennosti. V prvom rade je potrebné zdôrazniť,
že v upadaní sa nemyslí negatívnosť, tzn. že sa nejedná o „pád“ v zmysle napr. pádu do
hriechu. Takýto pojem by totiž odkazoval na ontické chápanie, ktoré by sa snažilo napr. o
kultúrnu kritiku, či kritiku spoločnosti. Upadanie je skôr ontologický pojmom pohybu
(Bewegtheit). Ako tento základný spôsob každodenného bytia-vo-svete rozumieť, je
potrebné teda ešte bližšie objasniť.
V upadnutosti pobytu sa ontologicky vyjadruje to, že je sprvu a väčšinou pri
obstarávanom svete. Toto so sebou zároveň nesie i jeho stratenosť do neurčitého „ono sa“.
Pohybovosti upadania sa má teda rozumieť tak, že pobyt je odpadnutý od seba sama a
zároveň upadnutý do sveta. Práve v tomto móde odpadnutosti do seba sama sa získava
„vlastný“ pojem neuatenticity. To, aby neautenticita nebola vnímaná v tradičnom
morálnom, resp. ontickom zmysle, tzn. tak, že pobyt je upadnutý od seba na niečo, 62 sa
61
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Ako príklad v tomto kontexte postačí pripomenúť Heideggerovi blízku Hannah Arendt a jej fascináciu s
Eichmannovým procesom.
Ako príklad možno uviesť rôzne druhy závislosti, pudovosť, či duchovne náboženstvo, alebo ideológia.
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ukazuje nutnosť spojenia pojmu upadnutosti s tým, že pobyt upadá do sveta. Svet v jeho
ontologickom význame však nie je, ako bolo ukázaná, sám súcnom, resp. jeho súčtom
(ako summa), ale je konštitutívom základného ustanovenia pobytu ako bytia-vo-svete, a
teda náleží bytostne k pobytu.
To, ako rozumieť upadaniu ako pohybu je možné pozorovať na konkrétnych
neautentických, resp. každodenných modifikáciách konšitúticie odomknutosti pobytu do
jeho tu. V pomluvách sa „ukazuje“ pobyt v charaktere pokušiteľnosti. Ontologicky
chápané pomluvy, ktoré v rámci toho, že poskytujú pobytu samozrejmosť a istotu seba skrz
priemernú výkladovosť (durchschnittliche Ausgelegtheit), zároveň v onom verejnom
výklade „všetkému sa rozumie“ zamedzujú privlastnenie si „veci“ rozumenia. Práve v
tomto sa potom manifestuje prvý charakter upadania do každodenného spôsobu bytia-tu
ako vykorenenosť (v zmysle od seba). V tom, že sa všetkému rozumie, sa zároveň ohlasuje
i to, že každý všetko vie, resp. to, že všetko vyzerá tak, ako by to už vždy bolo porozumené
(aspekt dvojznačnosti). Táto domnienka „neurčitého ono sa“ tak prináša pobytu
ukľudnenie (Beruhigung) v tom zmysle, že všetko je v najlepšom poriadku. 63 V tomto
kontexte je takisto potom možné i rozumieť tomu, keď Heidegger hovorí o pozitívnej
možnosti neautenticity, ktorá síce odpadá od seba, predsa zostáva najprv a najčastejšie
možnosťou Sein-können. Z charakteru ukľudnenia avšak nevyplýva akási apatia, či
nečinnosť. Ba naopak nabáda k živelnému konaniu, ktoré má cieľ v úplnej a konečnej
jasnosti (Aufklärung) pobytu o sebe samom. Avšak Heidegger poznamenáva, že aspekt
zvedavosti vynecháva porozumenie tomu, že pobyt je Sein-können, a teda v tomto zmysle
je upadnutie odcudzením. Porozumenie sa nerozumie v jeho základnom ustanovení Seinkönnen. V tom, že je odcudzením sebe samému ešte neznamená, že by sa odcudzovalo do
iného súcna, ale skôr do seba v neautentickom spôsobe. Odcudzenie sa sebe do
neautentického spôsobu Heidegger pomenúva ako zapletenosť pobytu v pohybe upadnutia.
Vo všetkých týchto štyroch aspektoch, tzn. vykorenenosť, ukľudnenie, odcudzenie
a zaplatenosť sa ukazuje správny pojem pohybu upadania ako „pádu“ (Absturz). Tento pád
je

pádom

bezodnosti

(Bodenlosigkeit)

a

ničotnosti

(Nichtigkeit)

neautentickej

každodennosti. Akokoľvek tieto pojmy evokujú morálny význam, je potrebné si
pripomenúť, že Heideggerovi ide o ontologickú a nie morálnu rovinu. Na tejto rovine sa
autenticita a neautenticita nevylučujú. Autenticita je skôr modifikáciou neuatenticity,
63

Na tomto mieste možno badať charakter „nevyhnutnosti“ neautentického spôsobu každodennosti bytiavo-svete, ktorý Heidegger v priebehu Bytia a času implicitne podáva. Ak by totiž nebolo toto ukľudnenie
neurčitého „ono sa“, je možné sa len domnievať aká „neznesiteľná“ by bola existencia.
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neuatenticita je zároveň tiež možnosť, ako byť sebou samým, i keď v spôsobe odpadnutia
od seba a upadnutia do sveta. Z tejto dôležitej ontologickej korelácie potom môže
Heidegger i odmietnuť kritiku, ktorá vidí v neautenticite ako odpadnutí od seba zároveň
vyvrátenie existenciality, tzn. toho, že pobytu ide v jeho bytí o toto jeho bytia samo, a teda
je v jeho základnom ustanovení „môcť-byť-vo-svete“. I v neautenticite ide pobytu ešte
stále o seba, avšak o seba, ktoré je v neautentickom spôsobe ako Man-selbst. Kritika
spočívajúca v tom, že neautenticita je vyvrátením existenciality sa zakladá podľa
Heideggerovho súdu na nesprávnom pochopení bytia súcna pobytu, čo možno chápať i ako
nerešpektovanie ontologickej diferencie. In-sein totiž nie je na spôsob subjekt-objektovej
dištinkcie (teoretický postoj). To sa práve najlepšie podľa Heideggera dokladá na
existenciálnom móde upadnutia. V kritike sa totiž skrýva predstava toho, že by subjekt, v
tomto zmysle pobyt, ktorý odpadá od seba, zároveň prestával byť sebou, to však v rámci
základného ustanovenia pobytu ako bytia-vo-svete nie je možné.

2.1.6 Úzkosť, Starosť
Základné ustanovenie pobytu ako bytia-vo-svete je Heideggerom predstavované ako
celková štruktúra. V rámci nároku na túto celkovosť sa však v doterajšej fundamentálnej
analýze ukázala skôr pluralita tejto štruktúry. Preto si Heidegger kladie otázku po
celkovosti, ktorá by mala poskytnúť odpoveď na onen pôvodný nárok celkovosti. Získanú
štruktúru bytia-vo-svete Heidegger zhrňuje práve v mnohosti jej elementov nasledovne:
„Priemerná každodennosť pobytu sa dá určiť ako upadujúco-odomykajúce, vrhnutorozvrhujúce bytie-vo-svete, ktorému v jeho bytí pri svete a spolubytí s druhými ide i o jeho
najvlastnejšie môcť byť sebou.“64 (SuZ, 181).
Keďže však z dôvodu ontologickej diferencie nemožno chápať bytie pobytu v
zmysle bytia výskytovosti, potom i celkovosť štruktúry musí spočívať v inom princípe ako
len v poskladaní spomenutých elementov tejto štruktúry. Ako východisko si Heidegger
berie význačné rozpoloženie úzkosti. K analýze fenoménu úzkosti však pristupuje už aj s
využitím doposiaľ získaného, a to hlavne z fenoménu upadania a rozličnosti úzkosti so
strachom. Z úzkosti sa potom má ukázať i celkové bytie pobytu ako starosti, ktorej pojem
však musí byť opäť chápaný v špecificky ontologickom zmysle.
64

Preložené z nemčiny: „Die durchschnittliche Alltäglichkeit des Daseins kann demnach bestimmt werden
als das verfallend-erchlossene, geworfen-entwerfende In-der-Welt-sein, dem es in seinem Sein byt der
Welt und im Mitsein mit Anderem um das eigensten Seinkönnen selbst geht.“ (SuZ, 181)
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Ako premisu úlohy význačnosti fenoménu úzkosti si Heidegger kladie túto
rozpoloženosť ako to, čo pobyt privádza pred seba sama, a teda v tomto zmysle ho
privádza i k odomknutiu jeho vlastného bytia. Ako sa však úzkosti darí toto privedenie
pobytu pred jeho vlastné bytie? V otázke analýzy úzkosti je nevyhnutné začať pri
fenoméne upadania. Upadanie bolo v predošlom dané do súvislosti so stratenosťou do
neurčitého „ono sa“ a bytím pri obstarávanom svete. Konexia medzi upadaním a úzkosťou
spočíva vo vyzdvihnutí pojmu úteku (Flucht). Heidegger sa domnieva, že práve v tomto
pojme úteku, ktorý je útekom pred sebou samým, je zároveň privatívne už ono bytie sebou
zahrnuté. Odomknutosť je predpokladom uzatvorenosti. Dôvtip tejto logiky spočíva teda v
tom, že uzatvorenie pred sebou, ktoré sa deje v stratenosti v neurčitom „ono sa“ a
rozumení si zo sveta, je v podmienke umožnené v štruktúre odomknutosti pobytu. Tu sa
opäť ohlasuje už spomenutá korelácia autenticity a neautenticity.65 Útek pred sebou už má
v sebe zahrnuté „tu“ seba.
Ak je teda spojitosť upadania a úzkosti rozvinutá skrz pojem úteku, potom je
potrebné tento bližšie objasniť. O akom úteku je tu reč? Práve do tohto kontextu už môže
vstúpiť dôležitá rozličnosť strachu a úzkosti. Tak strach ako i úzkosť sú spôsoby
rozpoloženia. V tomto bode fundamentálnej analýzy sa však Heidegger snaží ukázať, prečo
je úzkosť základným módom rozpoloženia. Z toho vyplývajúc je teda možné síce
predpokladať, že strach sa odvádza z úzkosti, to však nezabraňuje v rámci porovnania
rozličností týchto dvoch spôsobov priblížiť si bytostnosť úzkosti. Fenomén strachu, ktorý
sa charakterizuje v ohrození a následnom úteku – odvrátení sa, spočíva v jeho vzťahu ku
vnútrosvetskému súcnu. Rozpoloženie bytia v strachu má tak v jeho „pred čím“ (Wovor)
svoju určitosť odvodenú z vnútrosvetského súcna. To však neplatí o úzkosti. Úzkosť je na
rozdiel od strachu v odvrátení sa nie od vnútrosvetského súcna, ale od pobytu. Útek tak nie
je v úzkosti od vnútrosvestského súcna, ale naopak k nemu.
Z tejto fundamentálnej odlišnosti potom možno v úzkosti rozlíšiť zároveň i jej
špecifické „pred čím“ a „o čo“, ktoré tiež spočíva na základe jej pôvodnosti v diferencii k
strachu. To, pred čím je úzkosti úzko, nie je niečo určité, ale samotné bytie-vo-svete.
Charakter jej neurčitosti so sebou zároveň nesie i aspekt bezvýznamnosti. Tým, že úzkosti
nie je úzko z vnútrosvetského súcna, nemôže byť „pred čím“ úzkosti v bytí súcna
65

Na jednej strane totiž v rámci myšlienkového postupu Bytia a času je tematizácia neautentického spôsobu
existovania tým, čo predchádza autenticitu, na strane druhej však neautentický výraz úteku pred sebou v
sebe predpokladá bytie sebou, čo sa ospravedlňuje tým, že i v neautentickom spôsobe bytia, je pobyt ešte
stále sebou, neprestáva byť pobytom.
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výskytového, či príručného. Práve z tohto dôvodu neurčitosti voči určitému príručnému a
vyskytujúcemu sa stráca v úzkosti i významovosť. Z čoho je teda úzkosti úzko? Heidegger
vysvetľuje, že ono zdanie z ničoho, ktoré konotuje stratu významovosti vnútrosvestského
súcna, je síce ničím, ale ničím súcna príručného. To sa však zakladá v ničom ako svete
(SuZ, 187). V strate významovosti sa tak ukazuje už len svet vo svetskosti. V úzkosti sa
ničím vnútrosvetského súcna ukazuje svet vo svetskosti skrz ničotnosť. Pojem tohto sveta
je však ontologickým pojmom svetskosti, čo znamená, že náleží k základnej štruktúre
bytia-vo-svete. Z tohto vychádzajúc je teda to, pred čím je v úzkosti úzko bytie-vo-svete.
Pri tomto aspekte špecifickosti odomknutosti úzkosti bude Heidegger v
konštruovaní ontologického pojmu starosti odkazovať práve na bytie-vo-svete v zmysle
jeho vrhnutosti do jedného sveta. Pred tým však, než sa toto bližšie ukáže, je potrebné
pojednať i o tom, „o čo“ (Worum) je úzkosti úzko. To v samozrejmosti Heidegger totožne
určuje v štruktúre bytia-vo-svete, pričom však tu sa už nebude dávať dôraz na „svet“, ale
skôr na „bytie“ v zmysle najvlastnejšieho bytia sebou. V tomto sa teda bude ukazovať nie
módus rozpoloženia (resp. fakticity), ako je tomu pri Wovor, ale skôr módus rozumenia
(resp. existenciality). Na túto základnú spojitosť odkazuje už súvislosť otázky „wor-um“ s
existenciálnym významom „um“ u rozumenia.
Úzkosť vrhá pobyt späť do seba (aspekt Geworfenheit, Faktizität). V tom, že v
úzkosti sa stráca významovosť, zamedzuje sa pobytu zároveň i rozumieť sa z možností
sveta a verejného výkladu. V úzkosti je pobyt vrhnutý do jeho najvlastnejšieho môcť-bytiavo-svete. V tomto odomknutí najvlastnejšieho Sein-können sa odomyká zároveň i pobyt
ako bytie možností. Ak však úzkosť zjavuje pobyt ako bytie k najvlastnejšiemu môcť byť,
znamená to zároveň, že ho uvoľňuje pre slobodu voliť si seba sama (autenticita) (SuZ,
188). Špecifickosť úzkosti potom v rámci existenciality a rozumenia (Sein-können) spočíva
v tom, že ako rozpoloženie privádza pobyt pred možnosť autenticity, slobodnú možnosť
bytím sebou. To, o čo je úzkosti úzko je teda práve vyjadrené v existenciálnej štruktúre
môcť-bytia-vo-svete.
V rámci takto rozvrhnutého pojmu existenciálnej slobody je dôležité si všimnúť
Heideggerom zdôraznený aspekt osamotenia pobytu, ku ktorému v úzkosti dochádza. Toto
osamotenie je módus In-sein, a je teda odomknutím úzkosti ako odomykania samého (tretí
aspekt popri bytím sebou a svetom). Jedná sa o Sichängsten selbst, ktoré tiež ako
rozpoloženie náleží do štruktúry bytia-vo-svete. Týmto tretím aspektom popri Wovor a
Worum sa ukazuje totožnosť (Selbigkeit) štruktúry bytia-vo-svete. V spomenutom
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osamotení zdôrazňuje Heidegger určitý existenciálny solipsizmus (SuZ, 188). V ňom nejde
o to, že by sa svet popieral, resp. strácal v jeho výskytovosti. Naopak v existenciálnom
solipsizme sa svet zjavuje ako taký, resp. v jeho svetskosti. V tomto zjavení sveta ako sveta
je pobyt privedený zároveň pred seba (je Selbst ako Selbst, nie ako Man-selbst). Táto
podstatnosť existenciálneho solipsizmu v rámci existenciálneho pojmu slobody sa
demonštruje až v jej porovnaní s jej transcendentálnym pojmom. Sloboda v
metontologickom rozvrhu už nie je v osamotení. Je tomu tak z toho dôvodu, že sa tu
bytostne mení pojem sveta. V jeho existenciálnej základnosti Umwillen, náležiacej k
pobyte, svet zároveň získava určitú samostatnosť, je v odpore (Widerhalt). V
predchádzajúcom Heidegger totiž spojil odomknutie sveta ako svetskosti skrz pojem
ničotnosti (vnútrosvestského súcna). Práve tento aspekt potom možno rozumieť ako vedúci
k existenciálnemu solipsizmu. V transcendentálnem období svojho myslenia Heidegger
túto spojitosť sveta a ničoho opúšťa, ba naopak svet získava určitú samostatnosť, ktorá sa
vyjadruje už i len v tom, že fundamentálna ontológia je doplnená metontológiou, tzn. že
skúmanie bytia ako takého je kladené do korelácie so skúmaním bytia v celku. V tejto
korelácii fundamentálnej ontológie s metontológiou sa ukazuje Heideggerov spôsob
modifikácie tradičného Aristotelovho dvojitého pojmu metafyziky, ktorému sa v
nasledujúcej kapitole budeme ešte bližšie venovať.
Úlohou tejto kapitoly je nájsť doloženie spojitosti existenciálneho pojmu slobody s
jej transcendentálnym. Tým sa chce poukázať na jednej strane istá nevyhnutnosť
kontinuity v rámci princípu hierarchického myslenia, na druhej strane i príprava rozvinutia
pojmu v tom, že jeden je prípravný pre porozumenie druhého. Táto úloha sa čiastočne plní
v pojme existenciálneho solipsizmu. Jej splniteľnosť sa však ohraničuje do prekonania, do
opustenia (resp. hlbšieho založenia) určitého konceptu. V tomto prípade sa jedná o v úvode
predbežne naznačené, v tomto bode texte už čiastočne doložené vymknutie sa naviazania
pojmu slobody na koncept existencie. Ak však chceme splniteľnosť tejto úlohy určiť nie
len čo do jej negatívnosti, ale i v pozitívnom ohľade, potom sa musí ukázať nielen
„opustenie“ určitého konceptu, ale i náznak tohto prekročenia v pozitívnosti, tzn. ide o to
nájsť taký fenomenálny nález, ktorý poukáže, resp. indikuje smer tohto rodiaceho sa
prekonania. Tento sa ukáže v rozvinutí druhej časti Bytia a času, v rozpracovaní pobytu a
časovosti skrz prípravné pojmy bytie-k-smrti a volanie svedomia a v konečnom dôsledku
poukazuje na problematiku premeny ontologickej diferencie.
Pred tým, než prejdeme k objasneniu týchto pojmov, je potrebné ešte stále
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obsiahnuť Heideggerov ontologický pojem starosti ako bytia pobytu. V úzkosti, ktorá
osamocuje, sa ohlasuje to, pri čom pobyt je (Wobei) ako nič a nikde. V prípravnom §12
Bytia a času Heidegger určuje In-sein ako byť doma, dôvernosť, ktorá sa v nasledujúcej
fundamentálnej analýze každodennosti ukázala byť konštituovaná zo sebaistoty neurčitého
„ono sa“ a upadnutosti do priemernej každodennosti. Právo toto sa v úzkosti ruší. Úzkosť
odhaľuje ontologický pojem nehostinnosti, ktorý ohrozuje stratenosť seba v neurčitom ono
sa. Z tohto dôvodu sa opäť ešte jasnejšie ukazuje fundamentálna odlišnosť úzkosti a
strachu. Wovor úzkosti nie je od súcna, ale naopak k nemu, k zachyteniu, k akejsi istote (k
túžbe byť doma), a teda ak je úzkosť základným rozpoložením pobytu, potom je pokojné a
dôverné bytie-vo-svete modus nehostinnosti pobytu. Existenciálne-ontologicky je ono
„nebyť doma“ pôvodnejším fenoménom, ako domov. Určením aspektu Wobei pobytu v
odomknutosti úzkosti sa umožňuje rozvrhnutie bytia pobytu ako starosti.
Starosť je ontologický pojem a je potrebného ho v jednoduchosti získať z
celkovosti troch aspektov: existencie, fakticity a upadnutosti. Bytie pobytu sa odhaľuje v
ich jednote. V existencialite sa ukazuje to, že pobyt si je v predstihu (vorweg), resp. že mu
ide o to byť si v predstihu. V tomto byť v predstihu je však pobyt vždy už vo svete.
Vydanosť sebe samému je vo vrhnutosti do nejakého sveta. Tento aspekt sveta však
zároveň so sebou nesie to, že pobyt je zároveň pri obstarávanom svete, v zmysle
upadajúceho „bytia pri“ súcne (ako úteku pred nehostinnosťou). Z tohto zhrnutia možno
odhaliť štruktúru starosti ako: „byť v predstihu pred sebou vždy už vo (svete) ako bytiepri“ (vnútrosvetsky vystupujúcom súcne) (SuZ, 192).

2.2 Autentickosť
V doterajšom výklade Bytia a času sa Heideggerovi ukázala starosť ako bytie pobytu.
Tento výsledok existenciálnej analýzy význačnosti ľudského bytia však samotný text Bytia
a času neuzatvára, naopak sa skôr jedná o odsek, ktorý je od začiatku zamýšľaný v jeho
prípravnom charaktere. Heidegger sa totiž snaží ukázať to, že bytie sa rozumie z časovosti,
a to v zameraní sa na analýzu bytia pobytového súcna. Z toho dôvodu nesie i druhý odsek
Bytia a času názov „Pobyt a časovosť“. Pre exponovanie existenciálneho pojmu slobody je
dôležité vyzdvihnúť hlavne prvé dve kapitoly tohto odseku, pričom tá prvá pojednáva o
bytí-k-smrti ako možnom celkovom bytí pobytu a tá druhá o odhodlanosti ako autentickom
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môcť-byť pobytu (dosvedčení autentického môcť byť). Z ich súvisu, ktorému sa Heidegger
venuje v tretej kapitole potom vyplýva i prechod k objasneniu porozumenia bytiu z
časovosti. Za účelom odhalenia fenomenálneho nálezu vo fenoméne volania svedomia,
ktorý náleží do tematiky druhej kapitoly, tzn. odhodlanosti, je potrebné predstaviť nielen
tento pojem odhodlanosti, ale i jeho predchádzajúci koncept bytia-k-smrti, a zároveň
minimálne načrtnúť rozvrh ich súvisu, ktorý v konečnom dôsledku ústi do tematizovania
podstatnosti časovosti pre bytie pobytu ako starosti.
Z akého dôvodu sa však Heideggerovi ukazuje nedostatočnosť naznačeného bytia
pobytu v starosti? Hneď v úvode spomenutého druhého odseku sa pýta na splnenie úlohy
po interpretácii bytia pobytu v jeho pôvodnosť. Tá sa už i v základných štruktúrach (bytievo-svete) ukazuje úzko prepojená s celkovosťou. Pre Heideggera sa teda práve táto
celkovosť zdá byť neodmysliteľnou súčasťou bytia pobytu. Prípravná analýza pobytu
poukázala na konexiu jeho dvoch určení: existencialitu a Jemeinigkeit. V predchádzajúcom
bola analýza štruktúr existencie obmedzená na skúmanie neautentického existovania v
priemernej každodennosti (ako upadanie). Z toho vyplývajúc sa na základe požiadavku
celkovosti bytia pobytu vyžaduje objasniť i autentické existovanie pobytu. Explikácia
autentického spôsob existovania umožní následne odhaliť i vlastný pojem existenciálnej
slobody (sloboda k smrti (SuZ, 266)), či odhodlanosti ako voľby seba sama (SuZ, 287)).
Ak teda neautentické bytie pobytu Heidegger určuje v jeho neúplnosti (als
unganzes), potom z toho vyplýva akési predznačenie konexie medzi autenticitou a
celkovosťou. Práve tento súvis sa bude riešiť v tretej kapitole, ktorá speje k časovosti.
Ospravedlnenie spojenia celkového a autentického však musí byť predchádzané vo
vlastnom tematizovaní oboch spomenutých. V prvom sa Heidegger pýta vôbec na možnú
celkovosť pobytu. Čo znamená vôbec nárokovať bytie pobytu v jeho celkovosti, a ako k
nej dospieť? Kľúčovým pojmom je tu špecifické chápanie pobytu ako bytia-k-smrti. V
druhej kapitole sa snaží Heidegger spýtať po „ontickom“ doložení autenticity v pobyte.
Jedná sa tu o existenciélnu možnosť môcť byť sebou, ktorú si Heidegger približuje v
špecificky existenciálnom chápaní volania svedomia a vinou, ktorých analýza vyústi do
určenia pojmu odhodlanosti ako autentického spôsobu odomknutosti (Erschlossenheit)
pobytu. V nasledujúcom bude venovaný priestor bližšiemu objasneniu týchto súvislostí.

2.2.1 Bytie-k-smrti
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Keďže Heideggerovi ide v otázke po celku v prvom rade o celok súcna s ohľadom na bytie
pobytu, znamená to zároveň, že i prístup k porozumeniu tejto celkovosti je potrebné získať
skrz existenciálnu analýzu. Z toho vychádzajúc bude musieť i existenciálny pojem
celkovosti byť vyvodený zo štruktúr existencie. Existencialita pobytu sa určuje v tom, že
pobyt existuje kvôli sebe samému. V rozvrhovaní sa do možností je si vždy pred sebou
samým. S ohľadom na pojem celkovosti sa tu teda musí ukázať prvá nezrovnalosť, ktorá
súvisí v pozornom premyslení existenciality pobytu. Ak je pobyt totiž vždy vpred
(vorweg), potom z toho vyplýva, že k nemu bytostne náleží charakter „noch-nicht“. Toto
bytostné „ešte nie“ určuje pobyt v jeho neustálej neuzavrenosti, a teda týmto spôsobom
zamedzuje určiť pobyt v jeho existencii do celku. Aspekt „neukončenosti“ (Ausstand – ako
niečo, čo vyvstáva v zmysle chýbania) sa s ohľadom na celkovosť pobytu núka obísť skrz
pojem konca pobytu. Ukončenie pobytu skrz smrť, je to, čo mu túto neukončenosť berie,
zároveň to však znamená, že takéto ku-koncu-bytie (Zu-Ende-Sein) pobytu vo význačnosti
onoho „ešte nie“ má charakter nepobytovosti (Nichmehrdaseins) (SuZ, 242). Heideggerovi
sa teda ukazuje základný problém celkovosti pobytu hlavne v tom, že bytostný aspekt
neukončenosti, ktorý vyplýva z existenciality, zamedzuje uchopiť celkovosť pobytu, a to v
tom zmysle, že smrť zároveň ukončuje „pobytovosť pobytu“. K riešeniu tejto nezrovnalosti
sa Heidegger dostáva typicky špecificky existenciálnym uchopením ku-koncu-bytia pobytu
skrz smrť v jeho obrátení ako bytie-ku-koncu. Pred tým však, než k tomuto riešeniu
pristúpi, musí preskúmať možnosť zakúsenia smrti v druhom v zmysle dosiahnutia
celkovosti pobytu.
To, že skrz smrť pobyt stráca pobytovosť, tzn. to, že smrť sa nedá „zažiť“ (prežiť)
nevylučuje jej uchopenie na druhom pobyte. Núka sa teda možnosť náhrady smrti druhého
pre analýzu celkovosti pobytu. Takáto náhrada sa ukazuje Heideggerovi i v konečnom
dôsledku ako taká, ktorá nerešpektuje celkovosť pobytu v jeho štrukturalite. Okrem
existenciality je totiž pobyt zároveň i bytostne určený skrz aspekt Jemeinigkeit (SuZ, §9).
Ak má byť teda na pobyte vystihnutá jeho celkovosť skrz smrť ako to, čo „ukončuje“ jeho
neukončenosť, potom je samozrejmé, že táto smrť sa nemá vyhnúť celkovosti pobytu, ale
ju naopak so sebou niesť. To by sa však vynechaním aspektu „vždy môjho“ bytia pobytu
učinilo, nakoľko existencialita a Jemeinigkeit k sebe náležia bytostne. Hlavný problém v
logike zakúsenia smrti na druhom za účelom celkovosti pobytu sa nachádza v tom, že
vynechaním Jemeinigkeit by sa museli opomenúť i spôsoby vždy môjho bytia pobytu, tzn.
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autenticita a neautenticita. Vyňatím autenticity sa zároveň míňa pôvodný účel získania
celkovosti pobytu, ktorý je motivovaný z doposiaľného obmedzenia sa na neautentický
spôsob existovania.
Ak sa teda pobyt má ukázať skrz smrť v jeho celkovosti, nemôže byť táto smrť
zakúšaná na druhom. Tento podstatný požiadavok spojitosti smrti, konca a celkovosti
pobytu Heidegger určuje ako nezastupiteľnosť. Nikto nemôže druhému jeho smrť odobrať,
smrť, ktorá je určená v existencialite a Jemeinigkeit, je vždy mojou smrťou. Heidegger
upozorňuje na tento špecifický fenomén nezastupiteľnosti smrti, ktorý sa dočkal i značnej
kritiky, napr. Sartre tento aspekt vníma ako príliš individualistický a poukazuje na to, že to
isté by sa dalo povedať takisto i o fenoméne milovania 66 na báze zastupiteľnosti jedného
pobytu v druhom. Zastupiteľnosť je v rámci každodenného obstarávania vo svete
konštitutívom bytia s druhým (i v neurčitom „ono sa“). Heidegger dokonca poukazuje na
to, že v tejto zastupiteľnosti musí byť pobyt do určitej miery niečím iným (SuZ, 240), čo
nielen implicitne poukazuje na nutnosť neuatentického módu existovania, ale zároveň
dokladá jeho morálnu neutralitu.
Pojem bytia-ku-koncu je možné uchopiť jedine skrz správne, tzn. existenciálne
chápanie neukončenosti pobytu a toho, akým spôsobom je potrebné rozumieť koncu
pobytu. Už v samotnom dôraze na existencialitu a pobytovosť sa naznačuje, že rozdiel sa
ukáže skrz diferenciu bytia súcna, čo opäť raz poukazuje na význačnosť ontologickej
diferencie v rámci Heideggerovho konceptuálneho rozvrhu. V samozrejmom chápaní
neukončenosti pobytu, z ktorého sa odvíja i problematika získania celkovosti pobytu, sa
skrýva nepatričné chápanie tohto pojmu v jeho spôsobe bytia príručnosti a výskytovosti.
Problém spočíva v tom, že neukončenosť pobytu sa chápe ako chýbanie. Úplnosť ako
sumu skladania súcna, ku ktorej náleží neúplnosť, však možno uchopiť jedine v bytí
príručného, resp. výskytového súcna. Takéto chápanie nestačí ontologicky vysvetliť bytieku-koncu v jeho fundamentálnom „ešte nie“. Pre Heideggera je dôležité zdôrazniť, že ono
„ešte nie“, ktoré sa v samozrejmosti priraďuje k stálej neúplnosti (ständiger Ausstand)
nemá byť pre pobytové súcno chápané v zmysle pridávania nejakého výskytového „ešte
nie“ (SuZ, 243). Ono „ešte nie“ by nemalo v jeho existenciálnom porozumení odkazovať
na to, že sa pobyt má ešte niečim naplniť. Skôr je tomu tak, že k pobytu jeho „ešte nie“
vždy už patrí, tzn. je v jeho existenciálnej štruktúre bytostným.
Pre bližšie uchopenie tejto existenciálnej neúplnosti ako „ešte nie“ pobytu užíva
66
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Heidegger analógiu s plodom a jeho zrením. Na plode sa totiž dôraznejšie ukazuje, že ono
„ešte nie“ nezrelosti nenáleží k niečomu ďalšiemu, ale je bytostne náležiace k plodu. Toto
„ešte nie“ nezrelosti patrí k plodu nutne, a je tak jeho konštitutívom. Práve v tomto zmysle
je i pobyt vždy už svojím „ešte nie“. Analógia však prestáva platiť, keď sa domyslí „do
konca“. Jedná sa o hlavne o nezrovnalosť v zakončení zrelosti. Plod sa naplňuje v zrelosti,
to však v samozrejmosti neplatí o pobyte a smrti. Smrť totiž neznamená automaticky
sebanaplnenie pobytu. Smrť ako koniec pobytu teda musí mať ešte špecifickejší
ontologický význam, ktorý sa nevyčerpáva v naplnení, zakončení ako hotovosti určenej
skôr skrz bytie príručného, či výskytového súcna.
Pre určenie ontologickej štruktúry bytia k smrti je dôležitá už spomenutá stálosť
„ešte nie“ smrti pobytu. Určenie pobytu ako ku-koncu-bytia sa tak musí za účelom
odhalenia pôvodnej celkovosti tohto súcna podstatne rozumieť ako bytie-ku-koncu, pričom
v tomto pojme sa chápe hlavne stálosť a náležitosť „ešte nie“, smrti a koncu k pobytu.
Fenomén smrti sa teda objasňuje skrz bytie-ku-koncu.
Ak však bytie-ku-koncu bytostne patrí k pobytu, potom sa musí i jeho ontologická
štruktúra vykázať na základe bytia pobytu, tzn. starosti. Na základe vykázania takéhoto
založenia zo starosti sa Heideggerovi umožňuje prejsť z ontologickej štruktúry bytia-ksmrti k jeho módom v autenticite a neautenticite. Bytie-k-smrti nie je pobyt len občasne v
zmysle nejakého pomyslenia na smrť, ale bytostne, a to zo svojho ontologického
ustanovenia. Ak je teda bytie-k-smrti význačnou možnosťou pobytu, potom sa k nej pobyt
musí vzťahovať. Tento sebavzťah pobytu v zmysle vzťahu pobytu k bytiu-k-smrti, ktorým
on už vždy je, je vzťahom k svojej význačnej možnosti, môže byť teda v móde
autentickom, alebo neautentickom. Ten druhý sa ukazuje skrz priemernú každodennosť a
spôsob upadnutého bytia vo vyhýbaní sa bytiu-k-smrti. Fakticky je pobyt najprv a
najčastejšie neuatentickým bytím-k-smrti. V jeho modifikácii Heidegger predstavuje
autentické bytie-k-smrti, ktoré pred smrťou ako svojou význačnou možnosťou neuniká, ale
naopak vzťah k nej sa charakterizuje skrz predbeh do tejto možnosti (Vorlaufen).
V tomto predbehu k smrti sa nakoniec ukazuje i autenticita v jej aspekte
existenciálnej slobody, a to ako sloboda k smrti (SuZ, 266). V predbehu k smrti sa pobyt
oslobodzuje od stratenosti seba v neurčitom „ono sa“ a privádza sa tak pred možnosť byť
sebou samým, pričom, ako Heidegger zdôrazňuje, je toto byť sebou práve slobodou k
smrti. Avšak o takomto ontologickom umožnení byť sebou samým v celkovosti Heidegger
usudzuje, že potrebuje ontické dosvedčenie. Bytie-k-smrti umožňuje jednu možnosť
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autentického existenciélneho bytia celkovosti, avšak jedná sa predsa „len“ o ontologickú
možnosť (SuZ, 266). Práve v tomto bode Heidegger vyžaduje pre autenticitu dosvedčenie
jej existenciélnej možnosti, tzn. že sa autenticita neukazuje len ako možnosť, ale zároveň si
ju pobyt zo seba sama i požaduje. Pred tým, než bude toto možné bližšie špecifikovať, je
potrebné objasniť význačnosť bytia-k-smrti.
Ako sa Heideggerovi darí z štruktúr existenciality, fakticity a upadania odhaliť
fenomén smrti v jeho ontologickom založení? Smrť je význačná možnosť bytia pobytu.
Ako taká je založená v existencialite ako „môcť byť“ pobytu. Smrť je najvlastnejšia,
bezovzťažná a napredstihnuteľná možnosť. Bližšie určenie týchto možností sa ukazuje v
autentickom, či neautentickom vzťahu pobytu (resp. seba ako neurčitého „ono sa“) k nim.
Do týchto možností je pobyt zároveň i vrhnutý, nemá totiž o nich teoretické vedenie. Jedná
sa skôr o vrhnutosť do smrti (jej fakticita), ktorá sa odhaľuje v rozpoložení úzkosti. Táto
však nesmie byť porovnávaná so strachom z dožita (Furch vor dem Ableben). Fakticky sa
však sprvu a väčšinou pobyt svojmu bytiu-k-smrti vyhýba a utekajúc od neho si ho
zakrýva. V zakrývaní je pobyt na spôsob upadnutého bytia pri obstarávanom svete. Vo
fenoméne smrti pobyt uteká pred nehostinnosťou svojho najvlastnejšieho bytia-k-smrti.
Práve táto jeho konštitúcia v upadnutosti odkazuje na spôsob bytia-k-smrti v
každodennosti. Pobyt je bytostne bytím-k-smrti, a teda to, ako je väčšinou, tzn. v
priemernej každodennosti, tiež musí svedčiť o tomto jeho bytí, i keď skôr na spôsob
vyhýbaniu sa mu (Ausweichen vor ihm).
Neukazuje sa už tu, v akom zmysle Heideggerovi nestačí pre autenticitu holá
ontologická možnosti bytia-k-smrti, ale vyžaduje si dosvedčenie z pobytu samého?
Neodhaľuje sa práve v tejto väčšinovosti každodennej priemernosti neautentického
existovania pobytu možnosť bytia-k-smrti ako „fantastická predstava“ (SuZ, 266)? Do akej
miery by totiž bola každodennosť neznesiteľnou (nehostinnou – unheimlich), ak by bola
skrz-naskrz bytím-k-smrti? Neoprávňuje sa práve touto nehostinnosťou onen únik do sveta
a ono vyhýbanie sa svojmu najvlastnejšiemu bytiu-k-smrti?
Zdá sa však, že z Heideggerovej pozície sa na tieto otázky nemusí odpovedať
nevyhnutne kladne. Nehostinnosť, o ktorej tu je reč, je totiž nehostinnosťou v konexii s
neurčitým „ono sa“, s upadaním, s neautentickosťou. Ak sa totiž bytie-k-smrti v jeho
autentickej modifikácii, totiž ako predbeh k možnosti smrti, bude chápať ako vlastná
možnosť, totiž možnosť (najvlastnejšia, bezovzťažná a nepredstihnuteľná) seba sama,
potom sa stráca i jej nehostinnosť a naopak sa odhaľuje ako sloboda k smrti. Takáto
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autentická modifikácia si však vyžaduje faktického, ontického dosvedčenia z vlastnej
existencie pobytu, čo sa v konečnom dôsledku ukáže vo fenoméne volania svedomia. To
zároveň odkazuje k tomu dosvedčiť vlastné bytie sebou samým (Selbstseinkönnen)(SuZ,
267). Toto dosvedčenie si vyžaduje najprv správny, resp. existenciálny pojem smrti, ktorý
sa rozdeľuje do módu neautentického a autentického bytia-k-smrti.
Už v predchádzajúcom bolo naznačené, že neautentické bytie-k-smrti úzko súvisí s
každodennosťou, neurčitým „ono sa“ a upadaním. Neautentické bytie-k-smrti sa musí
vykázať v spomenutých momentoch, pričom Heideggerovi ide hlavne o to, charakterizovať
bytie-k-smrti v aspektoch upadania - pokušenia, ukľudnenia a odcudzenia, ktoré už boli vo
formálnom analyzovaní upadania ako spôsobu bytia-v v prvom odseku Bytia a času
tematizované (SuZ, §38). Upadanie je spôsob, akým je pobyt v každodennosti. Jej
vzťahovosť k bytiu je konštituovaná verejným výkladom. Ako sa teda vzťahuje
každodenné neurčité „ono sa“ (tzn. neuatentická modifikácia seba ako Man-selbst) voči
svojmu bytiu-k-smrti? Jedná sa práve o spomenuté aspekty upadania, ktoré určujú to, ako
sa smrť, resp. bytie k nej vykladá. V prvom rade sa jedná o pokušenie. To spočíva v
dvojznačnosti, ktorá robí smrť do určitej miery nejasnou „skutočnosťou skúsenosti“. Ono
sa vie, že človek niekedy zomrie. V tomto „man stirbt“ sa na jednej strane chápe smrť iba
čisto ako nejaká (v budúcnosti) vyskytujúca sa udalosť, čím sa zakrýva jej existencialita,
na strane druhej tiež stráca bytostný aspekt bytia-k-smrti, ktorý spočíva v jej
nezastupiteľnosti. V nej sa z vlastného bytia-k-smrti stáva ono „man stirbt“. Objasnenie
pokušenia sa zakladá na možnosti nebyť si svojím bytím-k-smrti. 67 V tomto vyhnutí sa
smrti sa zároveň ukazuje i druhý aspekt upadnutého spôsobu bytia-k-smrti, ktorý je v
ukľudnení. Je to práve iba ono „ono sa zomrie“, ktoré v ukľudňujúcom spôsobe zakrýva
pobytu jeho vlastné bytie-k-smrti.68 Vo verejnom výklade sa podstatne určuje vzťah k
bytiu-k-smrti. Na smrť sa nemá ani len pomyslieť. Výslovné vzťahovanie sa k nej je v
tomto „priemernom“ chápaní označované za zbabelosť, či strach pred smrťou, ktorá pobyt
v jeho sebaistote ohrozuje. Heidegger zdôrazňuje, že v tomto aspekte odcudzenia sa smrti,
ktorý ukazuje na bezovzťažnosť možnosti smrti, sa darí verejnému výkladu „interpretovať“
pôvodnú naladenosť náležiacu k bytiu-k-smrti ako strach. V tomto obrátenom chápaní
úzkosti ako strachu sa „človek“ (das Man) má vzťahovať k smrti naopak v móde
ľahostajnej odovzdanosti (Ruhe). Práve v takomto vzťahovaní potom dochádza k
67
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Je však zjavné , že i toto zodpovedá ontologickej možnosti bytia-k-smrti. K pokušeniu by bolo možné
korelovať jeho najvlastnejšiu možnosť.
K tomuto vzťahu k bytiu-k-smrti možno zas priradiť nepredstihnuteľnosť možnosti smrti.
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odcudzeniu sa bytia-k-smrti pobytu.
Predložená význačnosť fenoménu smrti nie je v rámci filozofickej tradície žiadnou
výnimočnosťou. Vo videní podstatnosti smrti pre existenciu (ľudské bytie súcna) sa
Heidegger radí medzi jedným z mnohých. Špecifickosť tohto zameranie sa na smrť však u
Heideggera nespočíva len v jej ontologizácii, ale hlavne v jej centrálnosti pre celkový
pojem bytia pobytu. Ako je z predchádzajúceho zjavné, Heideggerovi nejde ani tak o
fenomén smrti, ako skôr o bytie-k-smrti, ktoré je v jeho ontologickej štruktúre určené v
možnosti (najvlastnejšie, bezovzťažná, nepredstihnuteľná). K smrti náležiace „ešte nie“ nie
je udalosťou, ktorá sa v priebehu života niekedy vyskytne, ale tým, čo k pobytu vždy už
patrí. V neautentickom bytí-k-smrti sa pobyt v podobe seba ako neurčitého „ono sa“
tomuto svojmu bytiu vyhýba. Jednu z možných námietok voči tomuto pred svojím
vlastným bytím-k-smrti utekajúcemu spôsobu existovania si Heidegger všíma v istote
smrti, ktorá tento upadajúci spôsob bytia v priemernej každodennosti sprevádza. Ako je
totiž možné na jednej strane povedať, že každodenné bytie-k-smrti sa vyhýba tomuto
svojmu bytiu, keď je zároveň zjavné, že jeho verejný výklad smrti pripisuje istotu? Je totiž
isté, že „človek zomrie“. V ozrejmení tejto črtajúcej sa nezrovnalosti v neautentickom
vzťahu k smrti sa ukážu dve ďalšie aspekty možnosti smrti, jej istota a neurčitosť, v
ktorých vyzdvihnutí sa dokončí príprava k rozvrhnutiu vlastného – autentického bytia-ksmrti.
Ak si upadnuté bytie-k-smrti zakrýva možnosti tohto svojho bytia, potom je zjavné,
že pobyt je v nepravde (SuZ, 256). Nezrovnalosť vyvstáva v uvážení istoty, ktorá i
upadnutý spôsob bytia-k-smrti sprevádza. Istota však náleží k pojmu pravdy. Heidegger
rieši tento problém bližším nazeraním toho, čo sa vlastne v takejto istote pravdy o nej
predikuje. Smrť je síce istou udalosťou, skutočnosťou, predsa však je takáto istota v jej
pojme

ohraničená

na

skúsenosť.

Jej

ohraničenosť

ako

skutočnosť

skúsenosti

(Erfahrungstatsache) spočíva v upadnutom výklade fenoménu smrti ako vyskytujúceho sa.
Istota, ktorá sa teda smrti prisudzuje je empirickou istotou, a ako taká nemá nárok byť
apodiktickou (SuZ, 257). Pobyt vie o svojej smrti, je si smrti istý, predsa však je táto jeho
istota vždy len na skúsenostnej rovine. K jeho vlastnej smrti ešte nedošlo, táto udalosť ešte
nenastala. Z toho vychádzajúc sa ukazuje spomenutá istota ako to, že tu „predbežne“
(vorläufig) ešte nie je. Smrť v takejto jej istote je niečim, čo príde niekedy neskôr. Týmto
sa potom ukazuje ďalší aspekt smrti, jej neurčitosť. V charakterizácii smrti ako toho, čo
príde niekedy neskôr, si upadnuté bytie-k-smrti zakrýva, že smrť je možná každým
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okamihom. Smrť je už vždy „tu“, patrí k pobytu (da-sein). V takomto zakrývajúcom
vzťahovaní sa k smrti sa odhaľuje aspekt neurčitosti smrti, ktorého vyzdvihnutie patrí k
existenciálnemu pojmu smrti. Smrť je najvlastnejšia, bezovzťažná, nedosiahnuteľná, istá a
neurčitá možnosť pobytu (SuZ, 258).
Autentické bytie-k-smrti Heidegger rozvrhuje na základe neuatentického, a to v
negatívnom zmysle, tzn. autentický spôsob bude opačným vzťahovaním sa k svojmu bytiu.
Autentické bytie-k-smrti tak nemá byť utekaním, vyhýbaním a zakrývaním si svojho bytiak-smrti. To bolo v ontologickej štruktúre určené ako možnosť pobytu. Práve v tomto
zmysle je potom autentické bytie-k-smrti hlavne možnosťou. Jedná sa však o možnosť
určitého význačného typu. Takáto možnosť bytia-k-smrti totiž nesmeruje k uskutočneniu
(Verwirklichung). Možnosti bytia-k-smrti teda nemá byť rozumené v kontexte
významového „um-zu“ v obstarávaní príručného prostriedku. Bytie-k-smrti je možnosťou
bytia pobytu, a ako také je ho potrebné fundamentálne odlišovať od možnosti príručného,
či výskytového súcna. V tomto zmysle je potom možné už i jednoduchšie rozumieť
Heideggerovmu odmietnutiu zrovnávania bytia-k-smrti s akýmsi „kontemplovaním“
(grübeln), či očakávaním smrti. V ňom by sa totiž oslabovala možnosť pobytu, o ktorú v
autentickom vzťahovaní sa pobytu k nej ide. Takéto premýšľanie, resp. očakávanie smrti ju
chce totiž určovať do príčin, či času (wann und wie) a tak nedbať možnosť smrti jej čo i len
pomyselným uskutočnením. V autentickom bytí-k-smrti ide o to, vydržať pri jeho
charaktere možnosti.
Spôsob takéhoto počínania k smrti, ktoré udržiava možnosť smrti, Heidegger
pojmovo označuje ako predbiehanie do možnosti (Vorlaufen). Predbehom sa chce
vyzdvihnúť predovšetkým aspekt nemožnosti možnosti a tým jej bytostné zdržovanie sa od
uskutočnenia. V predbehu je možnosť smrti vždy väčšia, pretože sa ukazuje ako to, čo
nemá žiadnu mieru, je bezmerná nemožnosť existencie (SuZ, 262). Nemožnosť tu teda nie
je chápaná ako opak možnosti, ale ako opak uskutočnenia, ako to, čo naopak možnosť
zachováva. Predbeh do takejto možnosti smrti neposkytuje pobytu nič, čoho by sa mohol
podržať ako možného uskutočnenia. V tomto charaktere nemožnosti možnosti, ktorá sa
odhaľuje práve v predbehu k nej, a tým sa i ako možnosť umožňuje, resp. uvoľňuje
(freimachen), Heidegger odkrýva možnosť smrti ako najkrajnejšiu možnosť (die äußerste
Möglichkeit) môcť-byť pobytu. Ako najkrajnejšia možnosť je zároveň však i
najvlastnejšou. Nemožnosť možnosti, nemožnosť uchytenia sa uskutočniteľného, predbeh
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k smrti, umožňuje týmto spôsob rozumenie seba sama v tejto najvlastnejšej možnosti.69 V
predbehu sa odhaľuje možnosť rozumenia najvlastnejšieho a najkrajnejšieho môcť byť, a
teda možnosť autentickej existencie (SuZ, 263).70 K bližšiemu uchopeniu štruktúry
predbehu Heidegger ponúka jednotlivé explikovanie spomenutých aspektov možnosti
bytia-k-smrti. V nich sa ukazuje to, ako je možná autentická existencia.
V čom teda spočíva autentická existencia? Po vyzdvihnutí jej charakteru možnosti,
je potrebné zdôrazniť, že v predbehu k možnosti smrti sa vždy jedná o tú istú jednu
možnosť, avšak osvetlenú Heideggerom v rôznych aspektoch. V prvom rade sa jedná o
predbeh do najvlastnejšej možnosti. V tomto aspekte smrť odomyká pobyt ako také súcno,
ktorému ide o jeho bytie. V smrti sa odhaľuje najvlastnejšie môcť-bytia (eingenstes
Seinkönnen). Ďalším s týmto súvisiacim aspektom je jej bezovzťažnosť. V tom, že smrť
ako najvlastnejšia možnosť odhaľuje rozumenie vlastného môcť byť, tzn. to, že pobytu ide
v podstate (schlechthin) o jeho bytie, osamocuje pobyt. V tomto existenciálnom osamotení
ide o to, že autentickosť je možná jedine, keď je pobytom prevzatá v jeho jedinečnosti (als
einzelnes). Najvlastnejšia možnosť tak musí byť prevzatá pobytom samým („existenciálne
osamoteným“). Toto samozrejme súvisí s tým, že v možnosti smrti sa odhaľuje „prvotná“
stratenosť do každodennosti neurčitého ono sa. Skrz odhalenie toho, že pobytu ide o jeho
vlastné bytie, sa zároveň vyslovuje jeho požiadavka na prevzatie seba sama. Jedná sa o
úlohu byť sebou (Selbstaufabe), ktorá sa zároveň ukazuje ako najkrajnejšia možnosť. Práve
v tejto najkrajnejšej možnosti sa ukazuje aspekt nedostihnuteľnosti. V predbehu k smrti sa
pobyt oslobodzuje od stratenosti v rôznych náhodne sa vyskytujúcich možnostiach.
Možnosť smrti ako nedostihnuteľnosť odhaľuje túto možnosť v jej podstatnosti ako
najvlastnejšej možnosti autentického existovania v neutekaní od jej krajnosti. V zameraní
sa na „to podstatné“ (v zmysle nevyhýbaniu sa najkrajnejšej možnosti do iných faktických
možností), tzn. na existenciu, ktorá existuje autenticky ako taká, ktorá rozumie sebe ako
môcť-bytím sebou samým v prevzatí svojho bytia, sa odomyká pobyt v jeho celkovosti.
Toto odomykanie celkovosti sa umožňuje ako možnosť celkového môcť-byť pobytu skrz
aspekt najkrajnejšej, nedostihnuteľnej možnosti smrti, ktorá nielenže ako taká nemôže byť
predstihnutá inou možnosťou, ale zároveň možnosti, ktoré jej predchádzajú, „spolu“
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Výkladovo povedané rozumenie čistej, resp. holej možnosti môcť-byť pobytu.
Je dôležité vyzdvihnúť, že tak predbeh, či môcť-byť získava svoj zmysel z budúceho. Predbeh k
najkrajnejšej možnosti, ktorý je vo vzťahu k existencialite pobytu (tzn. tomu, že mu ide o to, aby bol), má
svoj zmysel len vtedy keď sa mu nejaké budúce otvára. To znamená, že ono autentické prichádzanie k
sebe v rámci vlastného určenia môcť-byť v predbehu k najkrajnejšej možnosti je v predpoklade otvorenia
budúceho. V tomto sa ukazuje zmysel porozumenia bytiu z času v kontexte predbehu a môcť-byť. Porov.
Novotný, J.: Chronos, kairos a ekstaticko-horizontální temporalita, s. 36.
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odomyká (mit erschliesst) (SuZ, 264).
V nezakrytí si možnosti smrti ako tej najkrajnejšej možnosti sa tak dosahuje
možnosť celkovosti pobytu v dvojakom zmysle. Na jednej strane sa jedná o možnosť, ktorá
v predbehu k nej pobyt ako bytie možnosti v jej aspekte možnosti nemožnosti uceľuje, na
strane druhej sa celkovosť dosahuje v rozumení tejto možnosti ako svojej vlastnej, tzn. i v
jej prevzatí skrz seba sama. To znamená, že nestačí len uvedomenie si možnosti vlastnej
smrti, ale zároveň i jej vyjmutie sa zo seba sama.71 Celkovosť v tomto druhom prípade
spočíva v tom, že predbeh k možnosti smrti odomyká zároveň všetky ostatné možnosti.
Možnosť smrti nie je nejakou budúcou udalosťou, ale tým, čo odomyká pobyt ako celok.
V tomto zmysle je i istota smrti pôvodnejšou istotou ako evidencia výskytového
súcna. Svoje celkové bytie si pobyt skrz aspekt nedostihnuteľnej, bezovzťažnej a
najvlastnejšej možnosti uisťuje. Je teda dôležité zdôrazniť, že Heidegger možnosť smrti
nevidí ako to, čo by malo pobyt zneisťovať. Ak však smrť pobyt nezneisťuje, potom je
„nekonzekventné“ si ju zakrývať, vyhýbať sa jej, či od nej utekať. Smrť je naopak
aspektom istoty, tzn. že sa v nej „ukrýva“, v nezakrytom prístup k nej, možnosť celkovosti
pobytu, a teda autentickosti, čo so sebou nesie i uistenie o sebe samom. Predbeh k smrti je
zároveň určený v „neurčitosti“. Tá zaručuje, že táto odhalená celkovosť, autentickosť
pobytu, má aspekt stálosti. V neurčitosti sa totiž vyjadruje fakt „prekvapivosti“ smrti, tzn.
že smrť je možná každým okamžikom. Ak v autentickom vzťahovaní sa k svojej význačnej
možnosti tento fakt nemá byť zakrytý, potom musí so sebou niesť i isté „stále ohrozenie“
(ständige Bedrohung). Toto stále ohrozenie sa umožňuje v základnom rozpoložení úzkosti.
Bytie-k-smrti je bytostne naladené do úzkosti. Nevýslovným dosvedčením je jej obrátenie
do „zbabelého“ strachu v „neautentickom“ bytí-k-smrti (SuZ, 266). Síce sa v úzkosti ocitá
pobyt pred ničím ako možnej nemožnosti existencie, toto základné ocitnutie sa pobytu
však nemá byť vnímané v negatívnom zmysle. V stálosti ohrozenia, ktoré sprevádza
naladenie úzkosti sa dotvára celkovosť vlastnej existencie a umožňuje autentická
existencia.72
Tým, že v predbehu k smrti sa ukazuje táto vlastná, bezovzťažná možnosť ako
najkrajnejšia, a teda zároveň odkrývajúca jej predchádzajúce možnosti (vorgelagerte
Möglichkeiten) (SuZ, 264), umožňuje sa možnosť pobytu ako celku. Táto celkovosť, ktorá
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Z určitých kontextov možno ako opak tejto dvojakej celkovosti uviesť náboženskú motiváciu. V nej sa
síce spĺňa prvý aspekt možnosti, ten druhý sa však napĺňa skrz „to nadprirodzené“.
Ako sa ukáže v 6.kapitole je charakter skúsenosti, resp. javenia bez momentu prekvapenia resp. niečoho
nového (v zmysle Gegenintentionalität, či ako Ereignis) i u Tengelyiho neúplným pojmom.
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nenáleží len ku tejto najkrajnejšej možnosti, ale k všetkým možnostiam, tzn. k pobytu ako
celku, jeho celkového môcť-byť, si vyžaduje stálosť, ktorá sa naznačuje v neurčitosti smrti
skrz naladenosť úzkosti ako toho, čo necháva pobyt ocitnúť sa pred ničím. Keďže sa však
jedná o stálosť, ktorá náleží k odhalenej celkovosti pobytu, tzn. týka sa pobytu ako celku v
jej celkovosti bytia možnosti, musí byť nejakým spôsobom existenciélne doložená.
Autentickosť, o ktorú Heideggerovi ide, je potrebné v jej ontologickej možnosti ako
predbehu k smrti, existenciélne, onticky doložiť, vykázať. Až teraz je možné pochopiť v
predchádzajúcom spytovanej sa potrebnosti doloženia autentického bytia. Tá vyplýva z
celkovosti, stálosti autentického bytia pobytu, ktorá sa odhaľuje skrz predbeh k smrti.
Možnosť smrti nie je iba nejakou jednou možnosťou, je možnosťou, ktorá „zasahuje“ bytie
pobyt v jeho celosti. Ak je teda tomu tak, potom je samozrejmé, že si vyžaduje táto celosť
doloženie.

2.2.2 Fenomenálny nález, volanie svedomia a odhodlanosť
Objasnenie fenoménu bytia-k-smrti ukázalo ontologickú možnosť bytia celku pobytu.
Celkovosť bytia pobytu je predpokladom fundamentálnej analýzy, ktorá si vytyčuje
porozumenie bytiu na základe času. Z predchádzajúceho vyplynulo, že predbeh k
najkrajnejšej možnosti si vyžaduje dosvedčenia. Takéto dosvedčenie Heidegger primárne
chápe v móde „poskytnúť porozumenie“ (zu verstehen geben) autentickej existencie, tzn.
seba sama. Spojenie celkovosti a autenticity v dosvedčení vytvára pojem predbehovej
odhodlanosti (vorlaufende Erschlossenheit), ktorá doplňuje v prvom odseku neúplné
objasnenie zmyslu bytia starosti (SuZ, 310). Na základe tohto pojmu sa Heideggerovi
ukazuje hľadaná pôvodná jednota štruktúry starosti v časovosti (SuZ, 327), a to tým
spôsobom, že časovosť sa ukazuje ako zmysel autentickej starosti. 73 To, ako sa
Heideggerovi darí odhaliť v predbehovej odhodlanosti zmysel autentickej starosti je možné
ukázať až na základe predchodného objasnenia odhodlanosti. Pre existenciálny pojem
slobody je práve tento pojem kľúčovým.74 V ňom sa dosvedčuje možnosť autenticity
vlastnej existencie. K odhodlanosti náležiace prípravné pojmy volanie svedomia a vina
však nielen umožňujú dosvedčenie autentického existovania v rámci štruktúr Bytia a času,
ale zároveň skrz v nich figurujúce fenomenálne nálezy poskytujú možnosť stôp
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To Heideggera v rámci princípu celkovosti navádza k opätovnej existenciálnej analýze každodennosti,
avšak v spojitosti s časovosťou (SuZ, §67-71).
Z tohto vyplýva i ohraničenie tohto textu v rámci svojho účelu.
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transcendentálnej slobody. Jedná sa hlavne o aspekt „nad“ volania svedomia (Ruf des
Gewissens) a ničotnosti v bytí vinným (Schuldigsein). Ich vyzdvihnutie je popri
predstavení fundamentálne-ontologického pojmu slobody jedným z cieľov tejto kapitoly.
Existenciálna sloboda sa v rámci predikovanej hierarchickosť Heideggerovho myslenia má
ukázať v založení transcendentálneho pojmu slobody. Je zjavné, že k plnému premysleniu,
ktoré v sebe zahrňuje i možnosť prípadných limitoch tejto hierarchickej podmienenosti,
nakoľko postupuje v súlade s tou časovou, možno pristúpiť až na základe predstavenia
transcendentálnej slobody v nasledujúcej kapitole. Z toho dôvodu sa toto odhalenie
fenomenálnych aspektov transcendentálnej slobody v tej existenciálnej vymedzuje na ich
indikovanie.
Úlohou dosvedčenia ide Heideggerovi o to, poskytnúť porozumenie autentickej
existencie, teda seba. Toto seba je však sprvu a najčastejšie prístupné práve len v podobe
seba ako neurčitého „ono sa“ (Man-selbst). K dosvedčeniu potom dochádza vo voľbe seba,
ktorej predpoklad však spočíva v tom, že toto „seba“ je už nejakým spôsob známe. To,
akým spôsobom si pobyt sebe dáva o sebe vedieť, Heidegger analyzuje v pojme volania
svedomia. Svedomie, ktoré je týmto spôsobom konštitutívom autenticity, musí byť
objasnené v jeho ontologickej štruktúre, a nemôže sa tak v súlade s inými existenciálnymi
pojmami určovať zo spôsobu bytia príručného, či výskytového súcna. Takúto ontologickú
štruktúru svedomia Heidegger odhaľuje ako volanie starosti.
V súlade so štruktúrou starosti ako „byť v predstihu pred sebou vždy už vo (svete)
ako bytie-pri“ má volanie svedomia takisto trojakú štruktúru: volajúci (Rufer), volaný (der
Angerufene) a zavolanie (Anruf). V každom z týchto troch členov štruktúry Heidegger
ukazuje ich ontologické založenie v starosti. V prvom rade sa jedná vôbec o zavolanie.
Volanie svedomia ako také je módus reči. V tomto spôsobe reči, ktorý nie nevyhnutne
súvisí s hlasom, tzn., že naopak svedomie hovorí práve v „mlčaní“ (SuZ, 273), sa pobyt
volá k jeho najvlastnejšiemu môcť byť. Sprvu a najčastejšie pobyt počúva seba v
neurčitom „ono sa“ (Man-selbst), čím nepočúva na svoje vlastné ja (das eigene Selbst). Vo
zavolaní sa prerušuje toto poslúchanie na neurčité ono sa. Volanie svedomia tak získava
svoju prvú „určitosť“ v zavolaní z upadania v neurčitom „ono sa“, ktoré je vždy už pri
obstarávanom svete. V zavolaní sa tak odhaľuje štruktúra „bytia-pri“.
Ďalším členom štruktúry volania svedomia je ten, kto je volaný. Jedná sa o pobyt
sám, ktorý je zavolaný z neurčitého ono sa. Pobyt je volaný k najvlastnejšiemu môcť-byť,
tzn. byť v predstihu pred sebou. Pri tomto aspekte Heidegger považuje za dôležité
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poznamenať neurčitosť a prázdnosť v jeho otázke „čo“. Zavolané „seba“ je zavolané zo
stratenosti v neurčitom ono sa, čo znamená, že jeho najčastejšie rozumenie je prepočuté.
Avšak toto neurčité a prázdne v zavolaní seba nie je potrebné vnímať v negativite, ale
naopak skôr ako to, čo umožňuje môcť-byť sebou v rozvrhovaní sa do svojích
najvlastnejších možností. To, čo volá svedomie v zavolanom, je skôr ničím, ktoré si
nevšíma (übergehen) neurčitého „ono sa“ v jeho neautentickom móde bytím sebou (tzn.
ako Man-selbst) a orientuje sa, resp. indikuje práve „iba“ na toto seba. S vynechaním
neurčitého „ono sa“ sa vynecháva i verejný výklad, z ktorého sa pobyt zvyčajne rozumie.
Zavolaním svedomia je pobyt ponechaný sebe samému v jeho neurčitosti a prázdnosti.
Táto však má byť chápaná ako možnosť, resp. môcť-byť sebou, tzn. existovať autenticky.
V tomto bode sa zároveň i ukazuje oprávnenosť významnosti metódy formálnej indície pre
existenciálny pojem slobody, ktorú Heidegger rozpracováva ešte pred Bytím a časom.
Neurčitosť, do ktorej je pobyt volaný svedomím, poukazuje práve na jej formálny
charakter. Na druhej strane ona vznikajúca možnosť autenticity, ako môcť byť sebou
samým implikuje aspekt indície, ako nasmerovanie k sebe samému.
Neurčitosť v štruktúre volania svedomia sa počiatočne ukazuje i v volajúcom. Kto
je tým, kto volá k najvlastnejšiemu bytiu sebou? Na otázku „kto“ Heidegger najprv
odpovedá v spôsobe „ono to volá“ (es ruft), pričom v „fenomenologickej samozrejmosti“
odmieta akékoľvek „nadprirodzené“ vysvetlenia tohto „ono“. V tomto odmietnutí sa však
zároveň chytá fenomenálneho nálezu „nad“ tohto volania (SuZ, 275). Pobyt je si vedomí
na jednej strane, že volanie svedomia vychádza z neho, na strane druhej zároveň vie, že
toto volanie nie je nijako naplánované, či dobrovoľné. Vo volajúcom sa ohlasuje
transcendentálny charakter „nad“ pobytom. Práve toto transcendentálne „nad“ možno
pokladať za stopu transcendentálnej slobody v jej predchodne existenciálne koncipovanom
pojatí.
V predchádzajúcom bolo zdôraznené, že existenciálna sloboda je viazaná na pobyt.
Otázka o „nad“ vo svedomí volajúcom je naznačenie prekročenia jej pôvodnej pobytovosti.
Je tomu síce tak, že Heidegger v slede textu na túto otázku odpovedá v existenciálnom
kontexte, tzn. že „kto“ volania svedomia je opäť pobyt sám, a to v ontologickom určení,
ako ocitajúci sa v nehostinnosti pred ničím sveta, to však nič nemení na náznaku
prekročenia existenciálneho určenia slobody. V transcendentálne koncipovanej slobode si
pobyt skrz slobodu rozvrhuje svoje „kvôli čomu“, stavia sa tak do určitého možného
priestoru voľby (ein möglicher Spielraum der Wahl), čím sa zaväzuje (macht sich selbst
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verbindlich) a dáva si tak pôvodnú väzbu (Bindung)(MAL, 247). Celok tejto väzby je svet,
ku ktorému pobyt prostredníctvom slobody v rozvrhovaní „kvôli“ transcenduje. Význačný
posun v transcendentálnom koncipovaní súvislosti sveta a kvôli voči tomu fundamentálneontologickému spočíva v tom, že túto väzbu si sloboda kladie proti sebe (diese Bindung
hält sich die Freiheit selbst entgegen)(MAL, 248). V ňom sa potom konštituuje voľný
odpor (freier Widerhalt) sveta voči kvôli pobytu. Heidegger v tomto kontexte explicitne
tvrdí, že sloboda v jej metafyzickom konštituovaní nie je viac len spontaneitou (začať od
seba, orientácia na seba), ale zároveň je základ (Grund) toho odporu sveta.
Aspekt „nad“ vo volajúcom svedomí neprekračuje hranice pobytovosti, tak ako
tomu je „voľnom odpore sveta“. Tento aspekt však ono prekročenie naznačuje, pričom v
rámci celkové fundamentálne-ontologického rozvrhu je táto možnosť zanechaná.
Predikovaný súvis je možné doložiť v odpovede na otázku o neurčitosti volajúceho. Je ním
síce pobyt, avšak pobyt v zdôraznení jeho vrhnutosti do sveta, v ktorom sa ohlasuje i
bezmocnosť pobytu. Holé „že“ (das nackte Daß) pobytu, obrané o jeho zdôvodnenie, vrhá
pobyt do nehostinnosti sveta, či dokonca ho vrhá do niču (in das Nichts geworfene Selbst)
(SuZ, 277). Toto zjavné „otrasenie“ štruktúry bytia-vo-svete, v zmysle niču sveta, kde svet
v jeho obstarávajúcej oboznámenosti prestáva byť domovom (In-der-Welt-sein als Unzuhause) nemá za účel bytie-vo-svete rozvrátiť, ale naopak ho ustanoviť do autentickosti.
Zoči-voči nehostinnosti sveta je pobyt vydaný sebe samému, môcť-byť sebou samým.
Tento existenciálny postup v odpovedi na otázku transcendentálneho „nad“, kde svet je v
nehostinnosti zjavný v jeho ničotnosti (čím sa zachováva pobytovosť „nad“), sa odlišuje od
transcendentálneho prístupu, ktorý už svet nezničotňuje, ale v slobode sa stáva odporom
voči „kvôli“ pobyt, čo so sebou nenesie len premenu konceptu sveta, ale i slobody.
Podrobnejšie sa však tieto súvislosti ukážu v nasledujúcej kapitole.
K určeniu odhodlanosti ako autentickej odomknutosti pobytu, tzn. spôsobu ako je
existencia „tu“, analyzuje Heidegger i pojem viny, ktorá k svedomiu náleží. Týmto
pojmom mu ide o bližšie pochopenie volania svedomia, resp. o to, čo sa v tomto volaní
rozumie. Svedomím je pobyt volaný k svojmu previnilému bytiu (Schuldigsein), pričom
tento koncept je potrebné rozumieť v jeho existenciálne-ontologickom ustanovení. I keď je
síce pôvodný pojem previnilého bytia tým, čo moralitu a zvyčajný pojem previnilosti
predpokladá, to ešte neznamená, že z neho nemožno vyčítať stopy jeho ontologického
charakteru. Nemecký výraz „Schuld“ v jeho zvyčajnom užití v sebe nezahŕňa len vinu, ale
zároveň i dlh. V tomto dlhu sa hovorí o nedostatočnosti (Mangelhaftigkeit), ktorá má byť
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vyrovnaná. Heidegger upozorňuje, že tento zvyčajný pojem dlhu nemôže byť užitý pre
pobyt, pretože neodpovedá spôsobu jeho bytia ako existencie, ale odkazuje na výskytovosť
v zmysle „niečo ešte chýba – nevyskytuje sa“ (SuZ, 283). To mu však nebráni vyzdvihnúť
z tohto pojmu charakter „nie“ viny, ktorá však ako ničotnosť (Nichtigkeit) musí byť
chápaná v svojom existenciálnom ustanovení. Ničotnosť je Heideggerom spájaná do pojmu
s „bytím základom“ (Grund-sein). Byť vinný v bežnom užití totiž zároveň znamená „mať
na niečom vinu“, byť príčinou, dôvodom, základom. Spojenie týchto dvoch ako „byť
základom ničotnosti“ (Grundsein einer Nichtigkeit) konštituuje pojem previnilého bytia.
Avšak keďže ich spojenie nemôže byť chápané na spôsob privácie (tzn. chýbania a
nedostatku vyskytujúceho sa), ale v jeho pôvodnosti, tzn. v existenciálnom určení, musí
byť tento pojem viny objasnený na základe bytia pobytu, ktorým je starosť v jej štruktúre
fakticity ako vrhnutosti, existencie v rozvrhovaní a upadaní. Pobyt je vo vrhnutosti do jeho
„že“ vrhnutým základom svojho existovania (SuZ, 284). Vydanosť súcnu, ktorá sa
manifestuje v jeho vrhnutosti do „že“ je základom pobytu. V tomto základe sa zároveň
hovorí, že pobyt nemôže byť nikdy pred svojim základom, ale vždy len z neho a ako on
(„je nur aus ihm und als dieser“(SuZ, 284)). To však znamená, že pobyt sa svojho
vrhnutého základu nikdy nemôže zmocniť. Práve v ňom sa ukazuje určitá ničotnosť
pobytu, ktorá sa nemá rozumieť na nevyskytovaní sa. V tejto nemožnosti existovania pred
svojim vrhnutým základom,75 ale vždy len z neho, sa ukazuje i konštitúcia bytia sebou,
ktoré nie je skrz seba, ale skrz tento základ. Vo vrhnutosti ako základu pobytu sa
dosvedčuje to, že pobyt nie je sám sebe svojím základom (SuZ, 285). Stopa
transcendentality sa potom v tomto určení previnilej existencie ako bytia základu
ničotnosti objavuje v jeho aspekte základu. Transcendentálny pojem slobody je Grund des
Grundes, pričom však ako takýto je zároveň Ab-grund. Jedná sa o hlbinu/priepasť
(Abgrund) pobytu, ktorá je zároveň jeho bezmocnosťou. Táto bezmocnosť odkazuje na
vrhnutosť pobytu ako súcna do súcna (WdG, 175). To, že pobyt nie je sám sebe základom
poukazuje na možnosť súvislosti, ktorá sa tu otvára medzi existenciálnym chápaním
previnilosti pobytu a transcendentálnou slobodou, a ktorú možno vyjadriť v tom ohľade, že
existenciálny pojem slobody už zo seba sama, zo svojich bytostných súvislostí odkazuje na
svoje transcendentálne založenie.
Podobne v existenciálnom rozvrhovaní sa do možností sa ukazuje základné bytie
ničotnosti. V rozvrhovaní sa do možností zo slobody voľby si pobyt volí vždy jednu,
75

Toto zároveň znamená, že pobyt vždy zostáva za svojimi možnosťami.
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pričom za sebou zanecháva nezvolenie iných (Nischtauswählenkönnen der anderen). Tento
aspekt ničotnosti v slobode je možné takisto nájsť v transcendentálnom ustanovení
slobody. V texte Metafyzické základy logiky vychádzajúc z Leibniza (MAL) hovorí
Heidegger o pobyte ako nadbytočnom (überschüssig), pričom má s týmto na mysli
ohraničenie pobytu v možnom uskutočnení možností. I v tomto prebytku na možnosti sa
pobyt ako voľný rozvrh (freier Entwurf) drží, tzn. odkazuje na odpor sveta. Podobnú
spojitosť potom možno nájsť i v O bytnosti dôvodu (WdG), kde sa manifestuje konečnosť
slobody pobytu v tom, že rozvrhovanie do možností (ktorých je vždy viac – aspekt
Überschwung) je v dôsledku fakticity pobytu (v tom, že sa ocitá uprostred bytia)
obmedzené skrz odoprenie ďalších iných možností (Entzug) (WdG, s.167). Na tomto
mieste

postačí

strohé

priblíženie,

pričom

podrobnejšie

sa vnútornému

dianiu

transcendencie budeme venovať v nasledujúcej kapitole.
V objasnení pojmov volania svedomia a previnilosti pobytu je už umožnené odhaliť
autentické bytie pobytu ako odhodlanosti, v ktorej pojme sa spájajú z volania svedomia
získané analýzy. Odhodlanosť (Entschlossenheit) je modifikáciou odomknutosti pobytu
(Erschlossenheit), ktorá zas má tri základná momenty: rozumenie, rozpoloženie a reč.
Odomknutosť pobytu je pôvodnou pravdou, ktorá je v základe odkrytosti súcna
(Entdecktheit), čo znamená, že autentická pôvodná pravda pobytu je v jeho odholanosti. Tá
sa deje v rozumení najvlastnejších faktických možností odomknutých pobytu v
nehostinnosti, ktorá je sprevádzaná základným rozpoložením úzkosti, a v ktorej sa
prepočúvajú rozumenia reči (Gerede) neurčitého „ono sa“ v k svedomiu náležiacemu
módu reči (Rede) ako mlčanlivosti (Verschwiegenheit). Z toho vychádzajúc v rozumení
tomu, čo svedomie volá, tzn. k previnilému bytiu Heidegger určuje odhodlanosť ako:
mlčanlivé, k úzkosti pripravené sebarozvrhovania sa do svojej najvlastnejšej previnilosti
(das verschwiegene, angstbereite Sichentwerfen auf das eigenste Schuldigsein)(SuZ, 297).

2.2.3 Význačnosť premeny ontologickej diferencie
Z naznačených stôp „toho transcendentalného“ v existenciálnom pojme slobody sa otvára
hlavne jedná podstatná otázka: Do akej miery ukázané súvislosti medzi transcendentálnou
a existenciálnou slobodou dosvedčujú skutočnosť odlišnosti? Je transcendentálny a
existenciálny sklon k premysleniu bytnosti slobody reálne tak odlišný, že možno hovoriť o
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hierarchickom princípe tohto premýšľania? Je možné prostredníctvom pojmu slobody
poukázať na otáznosť samotného postulovania hierarchického myslenia, ktorého opustenie
možno vnímať ako istú premenu v Heideggerovom myslení? Avšak s ohľadom na pojem
slobody je potom i túto premenu potrebné chápať v „odlišnom“ spôsobe, pretože práve v
prekonaní hierarchickosti, ktorá postulovala odlišnosť obidvoch pojmov slobody, sa
oslabuje zároveň i táto odlišnosť sama.
V tomto zmysle je možné si klásť otázku o striktnosti diferencie v premýšľaní
slobody u Heideggera. Nejedná sa o „to isté“ bytie slobody, avšak nahliadnuté z iného
aspektu? V čom inom by sa však mal takýto iný aspekt odkryť, ak nie v naznačených
súvislostiach, ktoré s touto diferenciou bytostne súvisia? V stopách transcendentality sa
však ukazovali hranice pobytovosti. Ak sa má teda objasniť rozličnosť premyslenia pojmu
slobody, potom to musí byť na základe odlišnosti premyslenia pobytovosti (existenciality).
Iný pohľad na pojem slobody, ktorý sa na ňu nepozerá viac z pobytovosti, čiže ono
explicitné Heideggerovo premýšľanie slobody v jej transcendentalite mimo spontaneitu a
bytia sebou (WdG, 164), si vyžaduje prehodnotenie, resp. opätovné ujasnenie pobytovosti,
a teda i ontologickej diferencie.76 Opätovné premyslenie ontologickej diferencie sa
ukazuje ako nutný predpoklad k diferencii premyslenia bytia slobody. Zmenu v chápaní
ontologickej diferencie možno nájsť v texte Vom Wesen des Grundes, ktorý je kľúčovým
textom pre rozvinutie trancendentálneho pojmu slobody, a s ktorým bude teda potrebné
začať nasledujúcu kapitolu.
Základné predstavenie existenciálnej slobody a jej sprístupňujúce porozumenie pre
transcendentálnu slobodu malo poukázať na ontologickú diferenciu. V deskripcii
základných štruktúr existencie sa ukázalo, že pobyt je v prvom rade určením v porozumení
bytiu. Toto porozumenie bytiu zároveň znamená to, že rozumie i svojmu bytiu, pričom toto
rozumenie môže byť autenticky, či neautenticky. Ak sa však mení pojem slobody ako
autenticity s odkazom na to, že pobyt je k svojmu bytiu, potom sa mení i centrálnosť
pobytu. Ak totiž, v strohosti povedané, možno slobodu určiť ako slobodu k (vlastnému)
bytiu, vôbec k tomu môcť byť, potom s premenou pojmu slobody sa bude meniť i
centrálnosť tohto byť. V podklade premeny slobody stojí premena ontologickej diferencie,
76

Von Herrmann v jeho knihe Wege ins Ereignis hovorí pri premene myslenia Bytia a času v jeho
transcedentálne-horizontálnom sklone do myslenia Príspevkov ako myslenia z bytia, nie ako o celkovom
zanechaní tohto myslenia, ale skôr o vnútornej premene (immanenter Wandel). Porov. von Herrmann,
F.W.: Wege ins Ereignis, s. 30. V tejto dizertačnej práci ide podobne o to ukázať, že je tomu tak i v otázke
vzťahu existenciálnej a transcendentálnej slobody, pričom ich odlišnosť sa zakladá na vnútornej premene
v rámci ontologickej diferencie.
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a to hlavne v jej podobe zo „slobody k bytiu“ do „slobody k svetu“, čím sa neukazuje len
premena ontologickej diferencie z podoby bytia súcna do podoby bytia a súcna, ale
zároveň umožňuje i jej premena do kozmologickej diferencie veci a sveta, ktorou sa tak
predznačí prístup k tematizovaniu Tengelyiho fenomenologickej metafyziky v záverečnej
kapitole.
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3. Transcendentálny pojem slobody
Na záver predchádzajúcej kapitoly bolo poukázané na to, že premena ontologickej
diferencie je tým, čo podkladá porozumenie konštitúcie transcendentálneho pojmu slobody.
Jedná sa o premenu ontologickej diferencie z podoby jedného zo základných problémov
fenomenológie (GA 24) vo fundamentálne-ontologickom sklone myslenia do ontologickej
diferencie sústreďujúcej sa v pojme transcendencie, slobody, dôvodu, a tým i kontextu
metafyzického myslenia, ktorého štruktúrou je dvojaký pojem filozofického pýtania, a to
metafyziky pobytu ako fundamentálnej ontológie (bytie súcna, súcno ako také, existencia)
a metontológie (otázka po súcne v celku, tematizácia problematiky sveta, fakticita). Ak
teda chceme pristúpiť v správnom porozumení k transcendentálnej slobode, ktorá sa má na
jednej strane ukázať v jej podmieňujúcom charaktere ako to, čo zakladá existenciálnu
slobodu (v zmysle Grund des Grundes), na strane druhej však zároveň i ako to, čo samotné
podmieňovanie robí otáznym (v zmysle Abgrundu), potom je najprv potrebné objasniť
spomenuté okolnosti vyznačujúce sa premenou ontologickej diferencie.
V prvom rade je vhodné zdôrazniť podstatný aspekt týkajúci sa samotného
chápania premeny. Akousi zmenou

ontologickej diferencie sa nechce predikovať

Heideggerovo radikálne opustenie tohto konceptu, ale skôr sa má na mysli jedna a tá istá
záležitosť, avšak zvýznamnená v inom ohľade. Práve tento interpretačný sklon možno
ďalej presadzovať i pri obrate Heideggerovej filozofie do „metontologického“, príhodného
(Ereignis), či v dejinnosti bytia založeného myslenia. V podstatnom zámere Heideggerovej
filozofie

v

ich

rôznych

podobách,

tzn.

fundamentálne-ontologickom

prístupe,

metontologickom, resp. transcendentálnom, či toho myslenia dejinnosti bytia, ide vždy o
jednu a tú istú vec, a to o otázku po bytí,77 avšak inak premyslenú. V takomto spôsobe
nazerania cesty Heideggerovho myslenia sa zároveň implikuje to, že spomínané cesty sa
medzi sebou nevylučujú.78
To potom platí i o problematike premeny ontologickej diferencie. V Bytí a čase sa
táto rozličnosť ukazuje ako rozličnosť „bytia súcna“. Význam tejto rozličnosti „bytia a
súcna“ v jej podobe rozličnosti „bytia súcna“ sa ukazuje najpodstatnejšie pri ľudskom
77

78

Ako sa ešte ukáže v nasledujúcom, v Tengelyiho recepcii Heideggerovho metontologické myslenia, sa
táto otázka po bytí stavia na roveň otázky po svete, čím sa naznačuje možnosť netradičnej metafyziky a
zároveň s tým i premena, resp. pohyb ontologickej diferencie do tej kozmologickej (v zmysle rozličnosti
skúsenosti veci a horizontu sveta).
Podobný náhľad na Heideggerovu cestu v jej rozličnosti Bytia a času a myslenia Ereignis z Beiträge
zastáva v. Herrmann. Porov. Von Herrmann, G.W.: Wege in Ereignis, s.7.
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súcne, ktoré je bytostne existenciou. Chápanie existencie sa nezaobíde bez ontologickej
diferencie. Túto jej nevyhnutnosť možno vystihnúť v dvoch základných aspektoch. Ako už
bolo v predchádzajúcej kapitole ukázané, myslenie z Bytia a času nesie charakter
zdôrazňovania nerešpektovania ontologickej diferencie a s ním súvisiacou zámenou hlavne
medzi bytím existenciou a výskytovým, resp. príručným bytím. Toto Seinsvergessenheit je
podstatným pre „deštrukciu“ dejín filozofie a má svoj účel konštruktívne odhaľovať práve
spomenuté nerešpektovanie rozličnosti bytia súcna. Avšak popri tomto aspekte má
ontologická diferencie pre existenciu ešte i iné dôležité postavenie. Ide o to, že práve ono
rozlišovanie medzi bytím súcna, tzn. vôbec ono zahliadnutie niečoho takého ako
ontologickej pravdy v zmysle odhalenosti bytia, je vlastné jedine človeku. Z toho dôvodu
je pre pojem existencie rezervované jedine ľudské súcno. Výlučne pri pobyte (ako da-sein)
možno hovoriť o porozumení bytiu. Avšak v tomto prisvojení porozumenia bytiu pobytom
je dôležité zdôrazniť, že sa nejedná o nejakú jeho vlastnosť, ale práve porozumenie bytiu je
existencii bytostné, tzn. pre bytnosť pobytu určujúce.
Z toho dôvodu bude potom i premena ontologickej diferencie 79 úzko súvisieť
s pobytom a jeho miestom v myslení otázky po bytí. Hlbšie chápanie ontologickej
diferencie, ktoré možno označiť za istú premenu v jej porozumení, je pozorovateľné z
textov O bytnosti dôvodu (WdG) a Metafyzické základy logiky vychádzajúc z Leibniza
(MAL). Metafyzické základy logiky sú Heideggerove marburgské prednášky z roku 1928,
ktorých hlavnou témou je skúmanie konceptu Grund - dôvodu, resp. základ, a to hlavne v
konexii s vetou o dôvode, čiastočne tematizovanej z Leibniza (prvá časť MAL). O bytnosti
dôvodu je skrátené pojednanie týchto prednášok, ktoré však oné v určitých aspektoch
prehlbuje. Skúmanie transcendentálneho pojmu slobody je potrebné začať práve z týchto
dvoch textov, pričom vychádzajúcimi bodmi bude na jednej strane premena ontologickej
diferencie z textu O bytnosti dôvodu a na strane druhej konkrécia ontologickej diferencie v
metontológii a fundamentálnej-ontológii ako dvojitého pojmu metafyziky (MAL, 202).
Práve z takéhoto dvojitého pojmu metafyziky je možné vykázať motívy Heideggerovho
metontologického záujmu a s ním nesúcej sa podstatnosti konceptov slobody, dôvodu,
transcendencie, či sveta.

79

V závere predcházajúcej kapitoly bolo vyzdvihnuté, že do tohto vzťahu ontologickej diferencie a
pobytovosti zasahuje i premena pojmu slobody. Tá sa však ako transcendencia, ako sa má ešte len
preukázať, bytostne viaže práve s premenou chápania ontologickej diferencie.
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3.1 O bytnosti dôvodu – Ontologická diferencia
Text O bytnosti dôvodu pojednáva o dôvode, a to v jeho zvyčajnom filozofickom
koncipovaní v rámci vety o dôvode. Význam pojednania o dôvode pre transcendenciu sa
ukáže v záverečnej tretej časti tejto kapitoly, kde sa práve prostredníctvom pôvodného
vzťahu slobody a dôvodu, v trojakom zakladaní sa, umožňuje na podklade problematiky
tohto vzťahu objasniť i samotné dianie transcendencie. V tomto zmysle je možné hovoriť o
otočení explikovania v rámci vnútornej logiky textu. To spočíva v otvorení pojednania o
transcendencii ako podkladu k pojednaniu o dôvode, pričom završuje v pojednaní o
dôvode, ktoré objasní dianie transcendencie v konexii s problémom dôvodu.
Problém dôvodu sa Heideggerovi spočiatku ukazuje v spojitosti s problémom
pravdy. Heidegger pri tomto prepojení vychádza z Leibniza, ktorý určuje „prvé pravdy“
ako pôvod principium rationis (WdG, 129). Tie sú Leibnizom v nadväznosti na tradíciu
(od Aristotela) chápané ako spojenie subjektu a predikátu. Súhlasnosť, ktorá sa v onej
predikatívnej forme pravdy tvrdí, sa nezakladá na ničom, ale práve naopak má svoj dôvod.
V tomto zmysle Heidegger ukazuje prepojenie problému pravdy a dôvodu, ktoré mu zas
ďalej slúži skrz zdôraznenie úlohy pravdy k uvedeniu problematiky ontologickej
diferencie, a tým i k zavedeniu pojmu transcendencie. Pojednanie o transcendencii v
konečnom dôsledku umožní vysvetliť vetu o dôvode z trojakého rozvetvenia zakladania
slobody (WdG, 172).
Z fundamentálne-ontologického koncipovania pojmu pravdy sa ukazuje založenie
predikatívnej pravdy v tej ontickej. Pravda, ktorá sa zakladá na súhlasnosti, zároveň
predpokladá zjavnosť súcna, ktorú Heidegger chápe ako ešte pôvodnejšiu podobu pravdy.
K tomu, aby mohlo byť o súcne niečo tvrdené, musí byť toto súcno najprv zjavné. 80 Táto
zjavnosť sama v jej ontickej rovine je však tiež v určitom založení. Zjavnosť je
predpokladaná ontologickou rovinou, t.j. odhalením bytia súcna, neskrytosťou bytia. V
rozlíšení ontickej a ontologickej pravdy sa Heideggerovi ukazuje ontologická diferencia,
ktorá však ešte stále súhlasí s fundamentálne-ontologickým prístupom. Jedná sa o pobyt,
ktorému je vlastné chápanie bytia, a je to práve jedine pobyt, ktorému sa bytie odhaľuje v
neskrytosti. V texte
80

O bytnosti dôvodu však pobyt hlbším premyslením ontologickej

V jednoduchosti je možné tomuto založeniu porozumieť nasledovne: Tvrdenie: 1 + 1 = 2 sa síce nedá
spochybniť, avšak toto tvrdenie v jeho konexii na zjavný svet, napr. v podobe jedno a jedno jabĺčko sú
dve jabĺčka (primárny spôsob výučby aritmetiky), už v sebe zahŕňa predpoklad týchto jabĺčok, ktorých
zjavnosť je potrebné objasniť, resp. onticky založiť.
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diferencie túto svoju centrálnosť stráca. Onticko-ontologické rozvetvenie pravdy je tu už
možné na základe rozličnosti samej (WdG, 134). Ontologická diferencia nie je výkonom
počínania pobytu, nie je intencionalitou, ale naopak sa ona v nej zakladá. Je tomu tak z
toho dôvodu, že pobyt je súcnom medzi súcnami, tzn. je fakticitou popri jeho bytostnom
charaktere existenciality. Význačnosťou pobytu je síce vzťahujúc sa k súcnu cez rozumenie
jeho bytiu, avšak táto schopnosť rozličnosti (Unterscheidenkönnen) musí byť najprv
zapustená (die Wurzel schlagen) v základe jeho bytnosti (WdG, 134-135). Pobyt spadá pod
túto rozličnosť, pretože je súcnom uprostred súcna. Predpoklad rozličnosti je tým, čo
odkazuje k súcnosti pobytu, tým sa však otvára určitá korelácia bytia a súcna, ktorá si
vyžaduje tematizovanie. Prečo totiž pobyt spadá po túto rozličnosť? Lebo je súcnom
uprostred súcna, je sám súcnom, a teda musí byť v predpoklade bytia. Túto základnosť
ontologickej diferencie, ktorá je niečím novým voči fundamentálne-ontologickému
prístupu, Heidegger nazýva transcendenciou.
V súlade s tým, čo už bolo v predchádzajúcom spomenuté, vyzdvihnutie
podstatnosti ontologickej diferencie, tzn. transcendencie, neruší to predchádzajúce, ale skôr
nazerá na tú istú záležitosť iným spôsobom, ktorý zároveň bez toho, že by ostatné popieral,
samotný pohľad rozširuje. V premene chápania ontologickej diferencie sa upodstatňuje ono
„a“81 medzi bytím a súcnom. Ide o zdôraznenie významu rozličnosti. Ako však túto
diferenciu bližšie chápať v jej transcendentálnom prístupe? Určitý primárny náznak k
porozumeniu Heidegger podáva v predhovore k textu z roku 1949, kde prepojuje O
bytnosti dôvodu so súčasne vzniknutým textom Čo je metafyzika?. V ňom sa explicitne
hovorí, že síce prvý text pojednáva o ontologickej diferencii a ten druhý tematizuje
problematiku niču, obe sa zaoberajú tou istou, avšak nie rovnako premýšľanou
záležitosťou (WdG, 123). V texte Čo je metafyzika? sa hovorí o ničujúcom nič súcna
vzhľadom k jeho bytiu a v O bytnosti dôvodu zas o niču, ktoré je medzi súcnom a bytím.
Oba spôsoby niču majú svoj filozofický význam, ktorý sa nesmie redukovať na dištinkciu
rozumu v prípade ontologickej diferencie, či na nič v negatívnom zmysle s ohľadom na
bytie súcna. Do akej miery táto súvislosť napomáha k

priblíženiu sa porozumeniu

podstatnosti ontologického rozdielu ako transcendencie?
Romana Pocai v jeho komentári k svetskosti sveta z Bytia a času zdôrazňuje
dôležitosť dvoch typoch konštitúcie sveta vo fundamentálne-ontologickom prístupe k
81

Toto „a“ je vyjadrením korelácie ako súvzťažnosti bytia a súcna, ktoré ako bude ešte v nasledujúcom
ukázané spočíva v tom, že i bytie v zmysle jeho porozumenia, a teda náležiace bytostne k pobytu je v
určitom zmysle v podmienení k súcnu, pretože pobyt je súcnom medzi súcnom.
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otázke po bytí.82 Na jednej strane sa jedná o konštitúciu sveta v „transcendentalite“, ktorá
sa vzťahuje k existencialite pobytu v zmysle jeho možnosti rozvrhu sveta. Práve táto
existenciálna konštitúcia sveta, ako už bolo v predchádzajúcej kapitole rozvedené, je tým
podstatným pre koncept sveta ako existenciálu v rámci štruktúry bytia-vo-svete. Popri
rozvrhu sveta možno hovoriť podľa Pocaia i o takej konštitúcii sveta, ktorá zodpovedá
fakticite a vrhnutosti pobytu do sveta. 83 V Bytí a čase dominuje koncept rozvrhu sveta na
úkor vrhnutosti do neho, čo len potvrdzuje centrálnosť pobytu fundamentálne-ontologickej
stratégie zodpovedania otázky po bytí. Toto prevládanie rozvrhovania sa oslabuje v
akcentovaní vzájomnej podstatnosti odomknutosti pobytu, tak v jeho rozumení, ako i
rozpoložení. V rámci Pocaiovej interpretácie sa vyzdvihnutie dôležitosti rozpoloženia
markantne ukazuje práve v texte Čo je metafyzika?.

V tomto texte sa pri skúmaní

problematiky niču dáva dôraz na ocitnutie sa pobytu uprostred súcna v celku, v zmysle
predom daného sveta.84 Rozdiel rozpoloženia úzkosti, ktoré odhaľuje nič, spočíva v
presune irelevantnosti. Zatiaľ čo v Bytí a čase sa v nehostinnosti úzkosti vyjavuje
konštitúcia sveta v jeho rozvrhu, v prednáške Čo je metafyzika? sa súcno v celku v
počiatočnom odvrátení, odsunutí (wegrücken) privracia (zukehren), a to ako to faktické.
Zdôraznenie tohto prívratu súcna v celku je v rámci interpretácii Pocaia dôležitým
momentom zohľadnenia druhého typu konštitúcie sveta.85
Ako však táto dualita konštitúcie sveta presnejšie súvisí s požadovaným priblížením
si rozličnosti ontologickej diferencie? V prvom rade sa jedná o tematizovanie súcna v
celku. Otvorenie otázky o súcne v celku je tým, čomu sa dostáva pozornosti pri dvojitom
pojme filozofie ako otázke po súcne ako takom a súcne v celku, čo Heidegger označuje za
konkréciu ontologickej diferencie (MAL, 202). Touto konkréciou má zároveň na mysli i
svoj vlastný rozvrh dvojitého metafyzického pýtania sa, ktoré vystihuje bytnosť filozofie,
fundamentálnu ontológiu a metontológiu. V tomto zmysle je možné už i v texte Čo je
metafyzika? poukázať na určitý posun k fakticite, ktorá súvisí s tematikou metontológie,
čím sa zároveň implikuje i oslabenie centrálnosti pobytu. Toto samo sebou neznamená
zrušenie jeho podstatnosti, ale skôr sa jedná, ako už bolo v predchádzajúcom zmienené, o
jeho doplnenie. Výslovné tematizovanie fakticity pobytu sa tak deje v tomto
interpretačnom sklone dvojitého pojmu metafyziky na úkor existenciality pobytu.86
82
83
84
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Pocai, R.: Die Weltlichkeit der Welt und ihre abgedrängte Faktizität, s. 51.
Tamt.
Tamt., s. 65.
Tamt., s. 66.
Schmidt charakterizuje transcendentálne obdobie Heideggerovho myslenia hlavne v onom „novom“
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Avšak v akom spôsobe dochádza k manifestácii rozdielu ontologickej diferencie?
Pobyt ako súcno sa ocitá uprostred súcna v celku. Toto jeho ocitnutie je neustále, i keď sa v
partikulárnosti každodennosti od seba neukazuje. K vyjaveniu súcna v celku dochádza pri
naladení, resp. rozpoložení, ktoré zasahuje celok súcna (napr. nuda) (WiM, 110). V
naladení úzkosti sa naopak ukazuje ničota súcna, čo so sebou taktiež nesie onú spojitosť k
súcnu v celku. V odhalení ničoty sa totiž ona odhaľuje ako ničota súcna v celku. V úzkosti
sa to deje skrz ľahostajnosť, ktorá je umožnená podstatnosťou úzkosti v jej neurčitosti, na
rozdiel od určitosti strachu (SuZ, 140). V úzkosti nezostáva nič, čoho by sa dalo pridržať
(es bleibt kein Halt, WiM, 112). Heidegger zdôrazňuje, že jediné, čo zostáva je ono „nič“
(kein), ktoré je nad (über, - stopa transcendencie) nami. V úzkosti sa vymyká (entgleiten87)
súcno v celku. Zároveň je nám samým v úzkosti úzko, tzn. že toto súcno v celku, uprostred
ktorého sme, nás „obkľučuje“ (umdrängen, v obliehaní zatlačuje), a tak i potlačuje
(bedrängen). To sa umožňuje práve v súcnosti pobytu. Keďže pobyt je tiež súcnom medzi
súcnami je takisto vymknutý (mitentgleiten). Heidegger však nezabúda dodať, že jediné, čo
zostáva, je ono „tu“ pobytu. Nedá sa hovoriť, že je mne, či tebe úzko, ale pobytu je úzko
(WiM, 112).88
To, že pobyt je v zmysle jeho odomknutosti ako fakticity taktiež v úzkosti
vymknutý a v tomto prichádza do zjavnosti, so sebou nesie podstatnosť zaradenia pobytu
do „súcna v celku“, a teda zohľadnenie ontickej roviny. Zároveň sa však v nadväznosti na
to zdôrazňuje, že ešte stále jediné, čo zostáva, je ono „da-sein“, ktoré odpovedá
porozumeniu bytiu, tzn. ontologickej rovine. Práve v takto rozvrhnutých súvislostiach
možno badať priblíženie si rozličnosti skrz tematizáciu v úzkosti sa odhaľujúcom niču.
Nič, ktoré sa tu vyjavuje, odkazuje na nič rozličnosti, ktoré však je rozličnosťou medzi
dvomi, súcnom v celku a súcnom ako takým, bytím súcna. Ak teda chceme porozumieť
ontologickej diferencii ako transcendencii, potom je potrebné nevyhnutne pojednať o
týchto dvoch.89

87
88
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aspekte „emancipácie“ súcna. Porov. Schmidt, S.W.: Grund und Freiheit, s. 85. Rozličnosť medzi
existenciálnym a transcendentálnym pojmom slobody tak síce možno napr. v pojme odporu sveta
(Widerhalt) chápať ako emancipáciu súcna, jeho sebestačnosť, avšak fakticita, o ktoré zdôrazneniu tu ide,
je imanentne prítomná už i vo fundamentálne-ontologickom sklone myslenia. Z toho vychádzajúc je
vhodnejšie hovoriť v „imanentnej premene“ v rámci pojmu slobody, resp. ontologickej diferencie.
Nemecký výraz entgleiten ako vymykanie je potrebné rozumieť v tomto kontexte v konotácii s kontrolou,
tzn. v zmysle vymknúť sa kontrole „niekomu niečo“ (pobytu svet).
A práve týmto sa teda zjavuje bytie ako závoj niču, pretože pobyt je takisto súcnom. V tomto sa naznačuje
odpoveď na otázku priblíženia si ontologickej diferencie.
Motív niču a úzkosti nemusí byť obmedzený na kontext fundamentálnej-ontológie, resp. metafyzického,
metontologického konceptu pýtania sa po súcne v celku. Benoyvszky vo svojej štúdii Náhlost: Myšlení
bytí z času poukazuje na význam tohto motívu v rámci rozdielu postojov fundamentálne-ontologickou
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3.2 Metontológia – dvojitý pojem metafyziky
Heidegger sa v prednáškach z metontologického obdobia takmer výlučne na úvod zaoberá
otázkou filozofie ako takej. Kladie si otázku po filozofii v rôznych kontextoch, pričom
prevládajúcim je vyrovnanie sa filozofie s vedou (GA 25 – Fenomenologická interpretácia
Kantovej Kritiky čistého rozumu) a svetonázorom (GA 27 – Uvedenie do filozofie). Popri
tomto hľadaní bytnosti filozofie v dialógu s vedou a svetonázorom je možné nájsť u
Heideggera i určenie filozofie ako metafyziky v rámci jej dvojitého spôsobu pýtania sa po
súcne. Toto dvojité pýtanie sa po súcne, jednak ako otázka po súcne ako takom a jednak po
súcne v celku, je dôležitým uvedením do metafyzického obdobia Heideggerovho
myslenia90 vyznačujúceho sa koreláciou fundamentálne-ontologického a metontologického
pýtania sa.
V metontológii sa Heidegger pokúša odpovedať na otázku po súcne v celku. Jej
predstavenie v tejto kapitole sa bude čiastočne opierať o Tengelyiho porozumenie (hlavne
v korelácii fundamentálnej ontológie a metontológie), a to z toho dôvodu, že skrz
Tengelyiho a jeho koncept fenomenologickej metafyziky sa v záverečnej časti tejto práce
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tematizácie súcna (Betrachtung) a premýšľaním (Besinnung) záležitosti myslenia. Úzkosť je
fundamentálne-ontologickou podobou premýšľania záležitosti myslenia, a to z toho dôvodu, že to, s čím
sa v premýšľaní stretávame, nie je súcno, ale nič v jeho ničování (úzkosť je v tomto zmysle vyvolaná
odvratom od konkrétneho súcna a prívratom k „niču“). Porov. Benyovszky, L.: Náhlosť: Myšlení bytí z
času, s. 40.
Heideggerovmu metafyzickému obdobiu a jeho vzťahu k dvojakému pojmu metafyziky sa venuje i štúdia
Jana Kuneša Heidegger a dvojí pojem metafyziky. V menovanej štúdii si kladie Kuneš za úlohu
exponovať dva pojmy metafyziky u Heideggera, pričom ten prvý, ktorý je úzko naväzujúci na Kantov
pojem metafyziky (Seinsvolzug) a náleží do obdobia krátko po Bytí a čase, je prekonaný v druhom pojme
metafyziky (Seinsgeschehen), ktorý sa naopak viaže k Príspevkom k filozofii a je skôr kritikou
metafyziky. (Porov. Kuneš, J.: Heidegger a dvojí pojem metafyziky, s. 180.) Spomenuté dva Heideggerove
pojmy dáva Kuneš do súvisu v interpretačnom sklone dvoch pojmov metafyziky, ktorá má tak na jednej
strane svoje východisko z nekonečného rozumu (Aristoteles) na strane druhej z rozumu konečného
(Kant). Týmto poukazuje i na vecnú podobnosť Heideggerovej kritiky metafyziky (ako druhý pojem),
ktorá smeruje i voči vlastnému krátkemu metafyzickému obdobie (prvý pojem metafyziky ovplyvnený
kantovským východiskom) s pokantovským vývojom metafyziky u Heglovej filozofii ducha. (Porov.
tamt. s. 126-127) V kontraste s týmto nám ide v tejto práci prezentovanom dvojakom pojme metafyziky
však skôr o to, vyzdvihnúť rozličnosť otázky po súcna ako takom (otázka po bytí náležiaca k
fundamentálnej ontológii) s otázkou po súcne v celku (metontológia). Možnosť rozvinutia metontológie
do Tengelyiho fenomenologickej metafyziky, ktorá bude prezentovaná v poslednej šiestej kapitole, nie je
v náväznosti na Kantovu transcendentálnu pozíciu, ba práve naopak pojem slobody, ktorý je úzko spätý s
Heideggerovým konceptom transcendencie a ktorý takisto pre Kanta v rámci antinómií kozmologických
ideí má svoju dôležitosť, svedčí o tejto dištinkcie. V piatej kapitole tejto práce sa ukáže, ako sa Heidegger
v texte O bytnosti dôvodu (GA 31) vyrovnáva s Kantovým pojmom slobody ako spontaneity a v
transcendentálnom pojme slobody ho hlbšie zakladá. Akési prekonania Kantovej pozície teda nemusí
nutne spadať do Heideggerovho myslenia diania bytia (Príspevky k filozofii), ale je ho možné ukázať už i
v jeho metafyzikom období (1928-1930).
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ešte ukáže podstatnosť slobody ako parciálnej kauzality, ktorá sa čiastočne opiera o jej
Heideggerovo transcendentálne pojatie. V akom zmysle však metontológia ako skúmanie
po súcne v celku súvisí so slobodou? Ako už bolo v predchádzajúcom spomenuté, sloboda,
o ktorú Heideggerovi v tomto období ide, nie je existenciálneho charakteru, ale je
koncipovaná v transcendentalite. V pojme transcendencie však Heidegger myslí špecifický
význam, ktorý sa viaže na metontologické pýtanie sa. Ako Tengelyi zdôrazňuje, Heidegger
sa v otázke po súcne v celku pýta hlavne na svet a nie na transcendenciu sveta, ide mu teda
o prekročenie rôznosti súcna k svetu, ku ktorému je naopak potrebná transcendencia ako
základné dianie v pobyte (Grundgeschehen im Dasein).91 Toto možno doložiť kritikou
tradičného

problému

subjekt-objektovej

dištinkcie,

ktorú

Heidegger

podáva

v

Metafyzických základoch logiky. Ontická transcendencia, ktorú Heidegger chápe ako
intencionalitu, sa zakladá v ontologickej transcendencii, ktorá je identifikovateľná s
porozumením bytiu (MAL, 170). Kritika subjekt-objektovej dištinkcie sa tu pohybuje na
úrovni chápania ontologickej diferencie z Bytia a času, a to v tom zmysle, že sa pri
koncipovaní problému vzťahu subjektu a objektu nedbá rozličnosti bytia súcna. Subjekt,
ľudská existencia, pobyt je chápaný v bytí výskytovosti, a preto sa nemôže ukázať i jeho
primárny vzťah k súcnu ako „schon sein bei …“, ktorý bytostne náleží do štruktúry bytia
pobytu - starosti.
Rozlíšením metontologického a fundamentálne-ontologického metafyzického
pýtania sa Heidegger nadväzuje na Aristotelov dvojitý pojem „prvej filozofie“. Z toho
dôvodu je ešte pred objasnením metontológie a jej korelácie s fundamentálnou ontológiou
potrebné predstaviť túto nadväznosť. Heidegger sa problematike Aristotelovej prvej
filozofie a jej dvojitého pýtania v skúmanom období (1927-1930) venuje v úvode dvoch
textov – Metafyzické základy logiky (MAL) a Základné pojmy metafyziky (GA 29/30). V
prvom menovanom sa v rámci objasnenia idei filozofie (v jej dejinnom a okamihovom
zamýšľaní) dostáva k ohraničeniu filozofie v jej antickom založení, pričom z nej si vyberá
práve Aristotela, ktorého filozofia je podľa neho jej vrcholné predstavenie. Prvý pojem
filozofie je charakteristický v jeho orientácii na bytie. Filozofia je v prvom rade skúmaním
súcna ako súcna, tzn. že sa nezaoberá súcnom v jeho jednotlivosti, v určitej oblasti, ale
súcnom, pokiaľ je súcnom, a v tomto zmysle bytím. Naproti tomuto však Aristoteles ako
prvú „vlastnú“ filozofiu určuje ešte i teológiu ako najprednejšiu vedu spomedzi
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Tengelyi,L.: Welt und Unendlichkeit, s. 31
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teoretických vied.92 V Heideggerovom chápaní je potom nanajvýš dôležité, že táto teológia
ako najprednejšia veda je v jej zameraní sa na to najprednejšie, na to prvé (MAL, 13). Toto
je súcnom ako takým (das Seiende schlechthin), ktoré je obklopujúce (das Umgreifende),
zachvacujúce (das Übermächtige). Dvojitý pojem filozofie sa Heideggerovi ukazuje v
rámci jeho filozofického rozvrhu ako dvojitý charakter existencie (bytie) a vrhnutosti
(zachvácujúce, súcno v celku) (MAL, 13).
Z aspektu vrhnutosti

sa zároveň odhaľuje v rámci otázky po celku súcna

vychádzajúcej z dvojitého charakteru pýtania sa v prvej filozofii to, že je do nej zahrnutá i
ľudská existencia sama. Toto zahrnutie Heidegger chápe v zmysle existencie
filozofujúceho (MAL, 21). Výslovné zohľadnenie „filozofujúceho“ v rámci filozofického
pýtania sa odkazuje na výkon filozofie, ktorý je

tematizovaný v posledných dvoch

zásadách fundamentálnej ontológie v tomto istom texte (MAL, 175-176). V zásadách
zdôraznená dôležitosť fakticity filozofujúceho v zmysle výkonu fundamentálnej ontológie
je tým, čo pripravuje miesto pre otvorenie tematizácie metontologického pýtania, čo si
vyžaduje v ďalšom bližšie objasnenie. Predtým je však ešte potrebné pojednať o
odhaľujúcej sa nezrovnalosti v „teologickom“ pýtaní sa.
Do akej miery je možné postulovať v samozrejmosti spojenie súcna v celku a toho
božského? Je práve toto pýtanie sa v sebe identické? K odpovedi na túto otázku je vhodné
sa podrobnejšie pozrieť na Heideggerovo chápanie metafyziky zo Základných pojmov
metafyziky, ktoré sa zakladá hlavne na analýze antického pojmu fyzis.
Heidegger sa v pojme metafyziky stavia voči tradičnému pojmu metafyziky ako
vedy o tom „nadprirodzenom“. Odmietnutie obvyklého pojmu metafyziky, ktorý siaha až k
Akvinského recepcii Aristotela za zakladá na kritike v metafyzickom pojme obsiahnutých
skrytých predpokladov. Ide o kritiku samotného meta ta physika. V prvom rade Heidegger
nesúhlasí s užitím pojmu „meta“ v metafyzike. To sa mení v dejinách filozofie z formálnej
genézy, ako názvu pre Aristotelov spis o prvej filozofii zaradeným „za“ spisom fyziky
(Andronikos), pričom zároveň dnes už možno o vierohodnosti tejto domnienky
diskutovať,93 na význam podľa obsahu. „Meta“ už neznamená faktické „za“ spisov, ale
skôr „za“ tým zmyslovým. Toto potom ďalej súvisí s problematikou fyziky v pojme
metafyziky, ktorá odkazuje na fysis, tzn. prírodu (v jej kontraste voči duchu, dejinám).
Tradičný pojem metafyziky pojednáva o súcne, ktoré je za zmyslovým súcnom, jedná sa o
92
93

Aristoteles, Metafyzika 1026a 23
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nadprirodzené súcno. Už i tu sa objavuje spojitosť ontológie a teológie, ktorá je
prinajmenšom u Aristotela nevysloveným problémom. V scholastike sa táto problematika
spojenia otázky po súcne v celku, resp. najvyššom súcne a po súcne ako takom, stáva
konzistentnou pravdou (GA 29/30, s. 76). Problematika tejto jednoty, ktorú Heidegger už v
tomto texte z konca 20-tych rokov načrtáva, bude potom pre určenie ustanovenia celej
metafyziky v dejinách filozofie tým určujúcim. Ide o jej bytnosť ako onto-teo-lógie, ktorej
sa Heidegger explicitne venuje napr. v texte Onto-teologické ustanovenie metafyziky z roku
1957. V nej sa ukazuje práve ontologická diferencia, tzn. rozličnosť bytia a súcna tým, čo
metafyziku určuje v jej bytnosť a čo jej dáva v jej ontoteologickom určení jednotu. V texte
Onto-teologické ustanovenie metafyzika Heideggerovi nejde však už o vlastné pokúsenie sa
o metafyzické myslenie, ako je tomu ešte v transcendentálnom, resp. metontologickom
období (1928-1930).
Akú alternatívu k tradičnému pojmu metafyziky teda Heidegger ponúka? Vo
význame pojmu „meta“ sa skrýva okrem onoho „za“ i „od jednej veci preč k druhej“ (GA
29/30, 58-59). V nemčine tomuto výrazu potom zodpovedá „um“ v zmysle obrátenia sa.
Heidegger výslovne pojednáva o gréckom „metabolé“ ako o obrátení (Umschlag) (GA
29/30, 59). Práve tento význam „meta“ je potom určujúcim pre význam pojmu
„metontológie“.94 Ide o obrat fundamentálnej ontológie, ktorá je otázkou po bytí k
ontickému pýtaniu sa po súcne v celku. V koncepte met-ontológie sa teda hovorí o obrátení
ontológie k ontike, a teda takisto do určitej miery i o vzťah ontologickej diferencie
a transcendencie, ako prekročení k svetu ako súcnu v celku. Pred tým však, než sa
pozrieme na tento vzťah fundamentálnej ontológie a metontológie v jej obrate, je potrebné
ešte zodpovedať už položenú otázku o súvise súcna v celku s najvyšším súcnom.
Táto otázka súvisí s Heideggerovým chápaním fysis95, ktoré sa odvíja od Aristotela.
Heideggerovo špecifikum metafyziky spočíva nielen v odmietnutí meta ako „za“, resp.
„nad“ v prospech „obrátenia“ (Umwendung), napr. v zmysle obráteniu sa proti
94
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Pojem metontológie možno datovať i v jeho opieraní sa o Schelerov koncept metavied (Metaszienzien),
ako napr. metaantropológii. Porov. Kisiel, T.: Das Versagen von Sein und Zeit, s. 263. Týmto pojmom
metavied sa má na mysli prostredníctvo medzi jednotlivými vedami a metafyzikou, pričom jedná sa o to,
na jednej strane vyhnúť sa závislosti metafyziky od formy poznania jednotlivej vedy (napr. matematiky),
na strane druhej ospravedlniť nárok metafyziky na poznanie základu celej skutočnosti. Porov.
Henckmann, W.: Max Scheler, s. 220.
Takto chápaný pojem fysis je potrebné odlíšiť od termínu fysis, ktorý Heidegger užíva vo svojom
neskoršom myslení v konexii s „mysliteľmi počiatku“, resp. „mysliteľmi fysis“. Jedná sa o takých
mysliteľov (predsokratici – Anaximander, Parmenides a Herakleitos), ktorí bytie ako fysis (počiatok)
myslia v počiatočnej dvojznačnosti vznikania a zanikania, vychádzania a zachádzania, neskrytosti a
skrytosti. Porov. Pětová, M.: Kritika metafyziky v podání Martina Heideggera, s. 110-111.
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každodennému mysleniu (GA 29/30, s. 66), ale i v pojme fysis. Tú je podľa neho potrebné
chápať z jej pôvodného významu rastu (Wachsen – latinský preklad natura - nasci narodiť sa), ktorý sa zas má širšie rozumieť k walten (GA 29/30, 38). Tento pojem možno
voľne preložiť ako vládnuť (führen, herrschen),96 resp. pôsobiť, a to hlavne v jeho konexii
so zachvácujúcim (das Übermächtige), ktoré už bolo v predošlom zmienené. Fysis, ako to
vládnuce (das Waltende), je súcno v celku, je tým, čo určuje súcno v jeho celkovosti. Jedná
sa o „sich selbst bildenen Walten des Seienden im Ganzen“, tzn. o seba samo sa tvoriace
prevládanie súcna v celku. V tomto pojme sa zároveň implikuje pohyb, a práve z tohto
odkazu k pohybu sa hovorí i „o prvom hýbateľovi, či o tom, čo tento celok fysis v sebe
samom ako celok je“ (GA 29/30, 49). Aristoteles však podľa Heideggera v onom
tematizovaní celku ako božského (theos) nemá na mysli ešte „to náboženské“. Podľa neho
sa jedná v tematizovanej teológii skôr o „nebo“, o svet ako kosmos, v jej orientácii na to
zachvácujúce (das Übermächtige) (MAL, 13). Síce je možné usúdiť, že v týchto textoch sa
ona spojitosť medzi súcnom v celku a tým božským načrtáva, je nutné však dodať, že k
explicitnej tematizácii nedochádza. K nej sa Heidegger dostáva až napr. v spomenutom
texte Onto-teologické ustanovenie metafyziky, kde sa explicitne pýta otázku, ako Boh
prichádza do filozofie ( GA 11, 64).97
S dvojitým pojmom metafyziky u Aristotela súvisí potom i jej ontologické
zameranie sa na otázku po súcne ako takom. To sa vzťahuje k dvojitému významu pojmu
fysis. Tento koncept totiž neznamená len súcno v celku, ale zároveň i ako prirodzenosť
(natura) je tým, čo robí súcno súcnym, a teda to, čo je jeho podstatou. Fysis ako usia je
chápaná v zmysle bytnosti súcna ako takého (GA 29/30, 47). I zvyčajný jazykový úzus
tento dvojitý význam zachoval. Ešte stále možno hovoriť o prirodzenosti ako o tom, čo je v
96
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Vo výsledku Základných pojmov metafyziky je práve tento výraz „walten der Welt“, tým čo podkladá
odhalenosť bytia súcna. Z tohto dôvodu, v rámci rozličnosti sveta a súcna Heidegger nehovorí o tom, že
svet „je“ (čo by odkazovalo práve na jeho porozumenie z bytia súcna a tým otáčalo radu vysvetľovania),
ale skôr to, že svet svetuje (Welt ist nie sondern weltet) (WdG, 164). Na tom istom mieste v texte O
bytnosti dôvodu, kde Heidegger hovorí o tom, že svet svetuje, možno vidieť prepojenosť medzi „walten“
a „welten“ v tvrdení, že sloboda je práve tým, čo necháva pobytu svet „walten“ a „welten“. Z tejto
príslušnosti je možné vyzdvihnúť teda i význam pojmu „walten“ ako nechať pôsobiť, a teda panovať
svet, v ktorom sa okrem toho ukazuje i bytostnosť transcendentálne chápanej slobody.
Boh, o ktorom tu Heidegger hovorí je taký Boh, ku ktorému sa človek nemôže modliť. Jedná sa skôr o
boha ako causa sui a v tomto zmysle koncepte zahrnutom v rámci ontoteologického ustanovenia
metafyziky (GA 11, 77). Heidegger teda poukazuje na to, že odpoveď na spomenutú otázku je potrebné
hľadať v bytnosti metafyziky. V metafyzike však bytuje bytie na spôsob základu, či dôvodu (Grund), čo
so sebou nesie pre metafyziku príznačný ontoteologický kruh. V ňom sa ukazuje miesto Boha v
metafyzike. Kruh, v ktorom sa metafyzika pohybuje je kruhom bytia a súcna. Na jednej strane bytie
zakladá súcno v tom zmysle, že mu udeľuje bytie (ontologika), na strane druhej však súcno ako najvyššie
súcno (pričom prima cause je zároveň causa sui) udeľuje bytie súcnu (teologika). V tomto súvzťaží sa
odhaľuje kruh v tom zmysel, že nie len bytie zakladá súcno, ale i súcno zakladá bytie.
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bytnosti toho-ktorého súcna, zároveň však o tom prirodzenom ako o celku, tzn. to, čo je
prirodzené v celku (fysis v prvom význame) a prirodzené vo vnútri súcna (fysis v druhom
význame).
Koncept Aristotelovho dvojitého pojmu prvej filozofie ako ontológie a teológie,98
jeho naviazanosť na dvojité chápanie fysis a alternatívnosť rozumenia prepozície „meta“
konštituujú kontext, z ktorého je už možné exponovať koreláciu fundamentálnej ontológie
a metontógie, resp. predstaviť samotný pojem metontológie. Tento pojem sa ukáže ako
zásadný predpoklad k nahliadnutiu transcendentálneho sklonu Heideggerovho myslenia a
k v ňom podstatne figurujúcemu konceptu slobody.

3.3 Metontológia – faktická existencia pobytu ako korelácia s
fundamentálnou ontológiou
Priblíženie metontológie sa bude realizovať ponajprv skrz Tengelyiho recepciu. Je tomu
tak z toho dôvodu, pretože práve táto jeho tematická príbuznosť k metontologickej
problematike, ktorá sa mimo iného vyjadruje v záujme „metontologického prístupu“ v
prospechu voči tomu fundamentálne-ontologickému (WU, 236), bude východiskom k
predstaveniu Tengelyiho „fenomenologickej metafyziky“ v záverečnej časti. V tejto sa
popri Husserlovej metafyzike „praskutočností“ (Urtatsachen) uvádza Heideggerovo
metontologické založenie metafyziky ako jeden z jej hlavných prameňov. Priestor
venovaný Tengelyiho fenomenologickej metafyzike bude v záverečnej časti práci najmä v
takom ohľade, ktorý ukáže dôležitosť už v dizertácii rozpracovaného Heideggerovho
konceptu slobody v rámci tohto projektu „inej“ metafyziky. Načrtnutie Heideggerovej
metontológie sa prirodzene nebude obmedzovať len na sekundárne zdroje, čo znamená, že
v následnosti na Tengelyiho recepciu bude metontológia explikovaná v jej základných
vetách z Heideggerových textov (MAL, WdG, GA29/30).
Tengelyiho recepciu Heideggerovho konceptu metontológie, ktorú možno nájsť v
texte Svet a nekonečnosť (WU, Die Idee von Metontologie, 229-236) je možné vymedziť v
98

Ako však poznamenáva Václav Umlauf v jeho štúdii Metafyzika a ontoteologie tradičný ontoteologický
problém ako vzťah dvoch celkov – celku zmyslového (ontika) a celku nadzmyslového (teologika) nie je
Aristotelovi vlastný. Dvojitý pojem metafyziky u Aristotela sa skôr odvíja od jeho skúmania fyzis v jeho
pýtaní sa po súcnu jednotliviny a súcnu ako celku. V stredovekej metafyzike stredová pozícia fysis mizne.
Porov. Umlauf, V.: Metafyzika a ontoteologie, s. 208-209. V tejto práci sa v poslednej 6. kapitole poukáže
na Tengelyiho vyloženie metafyziky, v ktorom ontoteológia vzniká z katologicko-protologickej do
katologicko-tinologickej štruktúry. V tejto premene ide hlavne o to, že sa teologické prvé metafyziky ako
to „prvoradé“ zaraďuje pod pojem súcna ako takého. Pozri podkapitolu 6.1.
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podstatnosti troch momentov: obrat fundamentálnej ontológie do metontológie, korelácia
oboch ako ich vzájomná podmienenosť a samotný pojem metontológie ako metafyziky. V
nasledujúcom je vhodné tieto momenty podrobnejšie objasniť.
Tengelyiho prístup spočíva v dôraze na dualitu sveta a bytia. Dôvod zdôraznenia
tejto duality možno nájsť v jeho náväznosti na takú fenomenologickú tradíciu, ktorá vidí
záležitosť filozofie práve v pojme sveta (WU, 18). Z toho vychádzajúc sa dostáva i
obdobie Heideggerovho myslenia (1928-1930), ktoré kladie otázku po svete do rovnakej
dôležitosti ako otázku po bytí, pre Tengelyiho do veľkej pozornosti. Zatiaľ čo sa
fundamentálna ontológia venuje otázke bytia, metontológia má záujem vo svete. Táto
dualita však nie je bezovzťažnou, ba naopak jedna z druhej vyplýva, resp. sa navzájom
podmieňuje. Ono vyplývanie možno nájsť v pojme met-ontológie. Prepozícia „meta“ – tu
odkazuje na obrat fundamentálnej ontológie. Ide tu o tendenciu k pôvodnému
metafyzickému premeneniu (MAL 199). Tým sa má na mysli vnútorná nevyhnutnosť
fundamentálnej-ontológie prejsť k tomu, odkiaľ prišla (WU, 230). V tomto premenení
prichádza fundamentálna ontológia k tematizácii prafenoménu ľudskej existencie, a to v
takom zmysle, že súcno človek rozumie bytiu. Práve toto už v Bytí a čase základné určenie
bytnosti človeka v jeho porozumení bytiu sa tu nazerá z takého premeneného pohľadu, že
bytie sa dáva len vtedy, keď mu rozumie pobyt. Z tohto kontextu je potom potrebné
rozumieť i metontológii ako tematizácii tejto fakticity a kontingencie faktu rozumenia
bytia (WU, 231). Jej genéza spočíva v zohľadnení faktu toho, že porozumenie bytiu stojí v
predpoklade „faktickej existencie pobytu“ (MAL, 199), čo zas odkazuje k faktickej
výskytovosti prírody. Totalita súcna tu už vždy musí byť predom (pred porozumením
bytiu). Práve tieto skutočnosti sú tým pre Tengelyiho dôležitým prameňom rozvinutia jeho
konceptu „metafyziky náhodnej fakticity“ (Metaphysik zufälliger faktizität). V rámci
rozvinutia transcendentálneho spôsobu myslenia je v najväčšej dôležitosti, že sa v tomto
predpoklade hovorí o koncept celkovosti (aspekt sveta), a teda nie o fakticite
vyskytujúceho sa.
Tieto súvislosti popritom otvárajú i záležitosť korelácie fundamentálnej ontológie a
metontológie, ktorá sa zakladá na vzájomnej podmienenosti. Z predchádzajúceho je
zjavné, že metontológia je podmienkou pre fundamentálnu ontológiu, a to menovite z toho
dôvodu, že ona totalita súcna tu už vždy musí byť k tomu, aby sa mohlo bytiu porozumieť,
a to zahŕňa i konkrétnosť metafyzického rozvrhu. Na druhej strane však Tengelyi
zdôrazňuje v tomto, pre jeho recepciu metafyziky pobytu (ako jednotiaceho pojmu
88

fundamentálnej ontológie a metontológie) špecifickom vyzdvihnutí problematiky korelácie
týchto dvoch, že metontológia je v istom zmysle tiež v predpoklade fundamentálnej
ontológie. Toto podmienenie z druhej strany sa zakladá práve na fakte obratu metontológie
z fundamentálnej ontológie. Myslený je v tomto zároveň i obsah onoho nového pýtania sa
po súcne v celku. Metontológia je ontickou vedou, čo však neznamená, že by si svoj cieľ
kládla do sumarizácie ontického vedenia v zmysle induktívnej metafyziky (MAL, 200). Jej
pýtanie sa je úzko naviazané na ontologickú problematiku, z ktorej vo svojej pôvodnosti
pochádza. Pri tomto momente korelácie ako vzájomnej podmienenosti sa Tengelyi skôr
prikláňa na stranu „metontológie“, resp. vidí v nej možnosti naviazania na vlastnú
fenomenologickú metafyziku. Z toho dôvodu chápe „meta“ v metontológii na tomto mieste
ešte i v inom význame, ktorý sa ako taký u Heideggera nenachádza. Jedná sa o meta ako
jenseits, tzn. mimo, a to v zmysle met-ontológie ako mimo ontológie (WU, 232). Tomuto
nenápadnému detailu možno rozumieť v jeho jednoduchosti takým spôsobom, že metontológia vo svojej orientácii na súcno v celku je tým, čo je mimo ontologické pýtanie sa
po bytí, na druhej strane mu však možno chápať i tak, že jeho zdôraznenie je prejavom
Tengelyiho osobitého interpretovania Heideggerovho „metafyzického“ myslenia, ktoré sa
zakladá na určitej sebestačnosti „ontického“ pýtania sa.
Metontológia v tomto podaní má v sebe možnosť vlastného metafyzikého pýtania
sa, ktoré je „oslobodené“ od tradičnej metafyziky orientujúcej sa na prvé príčiny a
princípy. Tengelyi vidí metontológiu i ako prelom metafyziky subjektu, pričom v tomto
období Heideggerovho myslenia je kľúčovým pojmom Grund práve z toho dôvodu, že sa
má prekonať. Vo vyzdvihnutí tohto tretieho momentu sa ukazuje druhý dôvod
počiatočného zaoberania sa Tengelyiho recepciou predstavovanej metontológie. Ten
spočíva v tom, že Tengelyi v rámci jeho chápania ukazuje na Heideggerovo myslenie v
takom smere, ktorý nie je u samotného Heideggera výslovný. Ide hlavne o určitý
interpretačný sklon kľúčových pojmov Grund a sloboda. Metontológia je tu ukázaná ako
prekonanie tradičnej metafyziky v zmysle prvých príčin. To znamená, že negatívne sa
metontológia určuje skrz kritiku metafyziky. Kľúčovosť slobody v jej odhalení ako Grund
des Grundes sa v duchu Tengelyiho interpretácie ukazuje ako sloboda, ktorá je slobodou
„od“ Grundu. To, že túto možnosť interpretácie Tengelyi explicitne netematizuje,
nezabraňuje tomu vidieť ju v jeho recepcii konceptu slobody v jej dvojakom význame,
ktorý sa viaže hlavne na Heideggerov text O bytnosti dôvodu. V závere tohto textu o
dôvode je totiž sloboda charakterizovaná nielen ako Grund des Grundes v zmysle
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sebaprekročenia pobytu k svetu, ale taktiež je tu sloboda chápaná i ako Abgrund. Priepasť
slobody spočíva v tom, že sloboda je síce tým, čo zakladá (prvý význam Grundu)
zdôvodnenie (druhý význam Grundu)99 súcno v celku, sama však v sebe zdôvodnenie
nenesie (WU, 234). Práve toto Tengelyi vidí ako kritický postoj voči tradičnej metafyzike
(v jej orientácii na prvé príčiny) a zároveň v ňom vidí paralely s Husserlovou metafyzikou
praskutočností.
V texte O bytnosti dôvodu je transcendentálna sloboda určená ako Grund des
Grundes. S týmto určením potom súvisí i to, že sloboda je súčasne slobodou ku Grundu
(Freiheit

zum

Grunde).

V

predstavení

Tengelyiho

recepcie

Heideggerovho

metontologického myslenia ako metafyziky sa ukázalo, že slobodu je možné zásluhou jej
ďalšieho určeniu ako priepasti (Abgrund) chápať i ako slobodu „mimo“ (jenseits)
dôvod/základ (v zmysle tradičnej metafyziky), a teda ako slobodu „od“ základu/dôvodu. Je
možné sa však domnievať, že „k“ a „od“ so sebou úzko súvisí? Je možné čisto formálne
„freiheit zu“ dávať do úzkej spojitosti s „freheit von“? S istotou sa dá tvrdiť, že tieto dve
nie sú totožné. Ich spojitosť však do tej istej miere nie je otáznou. Čo iné sa vyjadruje v
onom vzťahu „slobody k“ a „slobody od“ ako práve vzťah pozitívnej a negatívnej slobody?
A práve tomuto vzťahu sa Heidegger tiež bližšie vyjadruje v texte O bytnosti ľudskej
slobody (GA 31). Detailnejšiemu exponovaniu tohto textu hlavne v otázke vyrovnania sa s
Kantovým pojmom slobody sa v rámci zachovania chronologického postupu skúmania
problematiky slobody budeme venovať po problematike transcendentálnej slobody (MAL,
WdG, GA 29/30) a bytostnej spojitosti slobody s pravdou (WdW) v piatej kapitole tohto
textu. Na tomto mieste postačí podotknúť, že Heidegger sa vyrovnáva s Kantovým
pojmom slobody v oboch jeho podobách, tak absolútnej spontaneity, ako i autonómie vôle.
V obidvoch typoch slobody je podstatná kauzalita, z čoho sa odvodzuje základnosť
kozmologického pojmu slobody (spontaneita – ako začať od seba sama) voči tomu
praktickému (autonómia – schopnosť vôle dať sebe samej zákon). O tejto problematike
kauzality a slobody bude potrebné ešte bližšie pojednať nielen z toho dôvodu, že
Heidegger vyrovnanie sa s Kantom vyznačuje ako „inú cestu k tomu istému cieľu“, tzn. v
tomto kontexte k cieľu ako pojednaniu o transcendentálnej 100 slobode, ale zároveň i kvôli
tomu, že i Tengelyi sa v rámci svojho projektu rozvrhnutia fenomenologickej metafyziky
99
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Rozlíšenie prvého a druhého významu pojmu Grund v rámci podstatného určenia slobody ako Grund des
Grundes je predpoklad, ktorý imanentne vyplýva a ospravedlňuje sa zo súvislosti slobody a Grundu z
textov Metafyzické základy logiky a O bytnosti dôvodu.
Transcendentálna sloboda chápaná v kontexte Heideggerovho myslenia, a teda nie v Kantovom význame
transcendencie.
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vyrovnáva s Kantovou slobodou a kauzalitou, pričom sa vo svojom koncepte slobody ako
parciálnej kauzality „ideovo“ stavia voči Kantovej paralélnosti slobody.101 Z tohto kontextu
je vhodné zdôrazniť a v nasledujúcom objasniť, že sloboda je jedným z kľúčových pojmov
Tengelyiho rozvrhu fenomenologickej metafyziky (WU, 16-17) a ako taká slúži ako vecné
spojivo Tengelyiho a Heideggerovho myslenia. Touto nadväznosťou sa má ukázať istá
korelácia oboch pozícií, ktorá spočíva v tom, že už nejde len o otvorenie prístupu k
Heideggerovi skrz Tengelyiho (v zmysle interpretačného sklonu), ale zároveň o prístup k
Tengelyimu skrz Heideggera (WU, Die Handlungsfreiheit als Mitursache und als Grund
des Grundes, 382-392).
V onom rozvrhnutí tejto problematiky je zároveň potrebné mať na mysli črtajúcu sa
otázku vzťahu negatívnej a pozitívnej slobody. Tento vzťah sa musí uvážiť práve na pozadí
Kantovho koncipovania, a to nie len preto, že sa Kantovou slobodou Heidegger, či
Tengelyi výslovne zaoberajú, ale hlavne i preto, že Kant kladie negatívnu slobodu do
podmienky tej pozitívnej. Z negatívneho určenia slobody, ako nezávislosti od cudzích
príčin „vyplýva“ pozitívny pojem slobody ako autonómie vôle byť sama sebe zákonom. 102
Z týchto súvislostí vyvstávajú otázky pre otvorenie vyrovnania sa Heideggera s Kantovým
konceptom slobody nanajvýš bytostné: Je Heideggerov pojem slobody možné vidieť v
paralele s tým Kantovým, a to v predpokladanom zmysle toho, že sloboda ako Abgrund je
podmienkou slobody k dôvodu/základu? Alebo je tomu tak, že transcendentálna sloboda je
spojením oboch, a súčasne ich umožnením? Ako sa k tomuto rozvrhnutiu bytnosti slobody
vzťahuje otázka po bytí a porozumenie bytiu?

3.4 Zásady fundamentálnej ontológie
V spomínanom hľadaní bytnosti filozofie, ktoré je prítomné v uvedení k tej-ktorej
pojednávanej tematike (MAL, GA 29/30) sa objavuje explicitne apel na zahrnutie
filozofujúceho do škály filozofickej otázky. Je tomu tak, tak v prípade vystihnutia
metafyziky ako ideálneho myslenia v jej rozlíšení na ideál (Inbegriff) obsahujúci celok,
ktorý však zahŕňa i toho filozofujúceho (GA 29/30, 36), ako i v prípade základnej otázky
filozofie v skúmaní Metafyzických základov logiky (Grundfrage der Philosophie), kde sa
do otázky po celku súcna počíta i s existenciou „filozofujúceho“, čo sa podľa Heideggera
101
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vyjadruje práve v Aristotelovom určení prvej filozofie ako teológie (MAL, 21-22). Z tejto
spojitosti sa potom umožňuje ukázať i osobitosť uvoľnenia miesta metontologickému
pýtaniu sa v rámci predstavenia fundamentálnej analytiky zo spomínaného textu.
Toto uvoľňovanie je možné badať v dvanástich zásadách fundamentálnej-ontológie
(MAL 171-177). Jedná sa však skôr o predpoklad implicitného uvoľňovania voči
výslovnému umiestneniu tohto pýtania sa v pojme obratu/premeny (Umschlag), ktorý je
zahrnutý do tretieho bodu v ohraničení idei a funkcie fundamentálnej ontológie v prílohe k
prvej časti Metafyzických základov logiky (MAL, 196). Fundamentálna ontológia sa ako
založenie metafyziky ukazuje v troch bodoch:
1. „vykazujúce odôvodnenie vnútornej možnosti otázky po bytí ako
základného problému metafyziky – interpretácia pobytu ako časovosti
2. vyloženie v otázke po bytí obsiahnutých základných problémov –
temporálna expozícia problému bytia
3. rozvinutie sebaporozumenia tejto problematika, jej úloha a hranice –
obrat/premena (Umschlag)“. (MAL 196).
Tvrdenie, že fundamentálna ontológia nevyčerpáva pojem metafyziky (MAL, 199) si
vyžaduje predprípravné porozumenie, ktoré sa ukazuje v uvoľňovaní pozície
metontologického pýtania sa v samotnej fundamentálnej ontológii. Ako predpoklad je
možné túto tézu zakladať v poukazovaní na fakticitu filozofujúceho, ktoré možno nájsť v
dvoch posledných zásadách.
Zásady sa orientujú hlavne na dva pojmy: neutralita pobytu a k nej náležiace
rozptýlenie (Streuung). Ako si všíma Schmidt, neutralita sa dá pokladať za obdobu pojmu
„bytia možnosti“ z Bytia a času.103 V neutralite sa vyjadruje hlavne aspekt toho, že
pobytom sa nemyslí ešte konkrécia faktického, ale „neutrálny“ pobyt je skôr pra-zdroj
(Urquell) (MAL, 172), v ktorom sa konkrécie predpokladajú. Z toho však ešte neplynie, že
ona neutralita by bola abstraktom, ide naopak o aspekt „ešte nie“, ktorý možno vidieť ako
charakter existenciálneho v rozvrhovaní do časovosti budúcnosti. Neutralita je tak
pôvodom rozptýlenia do konkrétnosti, čoho príkladom je telesnosť, či pohlavie.
Z týchto súvislostí možno existencialitu pobytu vidieť v pojme neutrality a
fakticitu, resp. vrhnutosť zas v pojme rozptýlenia, pričom rozptýlenie sa zakladá v tejto
vrhnutosti (MAL, 174). V koncepte vrhnutého rozptýlenia Heidegger poukazuje na
103
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možnosť pobytu nechať sa niesť súcnom (sich tragen lassen können vom Seienden). Toto
nechať sa niesť súcnom je dávané do spojitosti i s prírodou (Natur), pričom už práve i v
tomto možno hľadať uvoľňovanie miesta metontologickému pýtaniu sa. Podstatné
uvoľnovanie prichádza až v dvoch posledných zásadách, v ktorých sa tematizuje
„uskutočňovanie“ analytiky.
V prvej sa hovorí, že získanie metafyzickej neutrality pobytu je možné len na
základe „extrémneho existenciálneho zasadenia (Einsatz)“ sa rozvrhujúceho. Toto
zasadenie je nutné a podstatné pre metafyziku samu (MAL, 176). Ono uskutočňovanie sa
však zároveň má vnímať ako nepodstatnosť seba, čím Heidegger poukazuje na nesprávne
pochopenie tohto odkazovania na podstatnosť „filozofujúceho“. Druhá zásada je venovaná
konkrétnosti pobytových analýz. V nej sa zohľadňuje určité nebezpečie zabsolútnenia
existenciélneho východiska. Napriek týmto problémom (hlavne individualizmus) sa však
zdôrazňuje „faktická nutnosť predpokladu faktickej situácie“ pre analýzu pobytu (MAL,
177). Argumentáciu týmto spôsobom je možné udržať jedine v načrtnutej spojitosti
teológie a metontológie. Fundamentálna-ontológia a metontológia sú v jednote pre
Heideggera metafyzikou pobytu. V ich rozlíšení sa ukazuje „len“ premena základného
problému filozofie, ktorý sa manifestuje v dvojakom pojme filozofie ako „proto
philosophia“ a „theologia“ (MAL, 202), pričom zvýznamnenie filozofujúceho náleží k
otázke prvej filozofie ako teológie (MAL, 21-22).

3.5 Vety a pojmy metontológie
To, v čom sa ukazuje špecifickosť metontologického pýtania sa je možné ukázať práve v
jej hlavných pojmoch. Heidegger sa im venuje v druhej časti Metafyzických základov
logiky a v O bytnosti dôvodu, pričom ide o pojmy transcendencie, sveta, slobody a dôvodu.
V ich rozvrhnutí a vzájomnom vzťahovaní sa načrtne nielen odlišnosť toho
metontologického, ale hlavne vyzdvihne transcendentálny pojem slobody a s ním súvisiac
sa otvorí i možnosť prepojenia s Tengelyiho projektom fenomenologickej metafyziky. To
však nebude možné bez toho, aby sa zároveň nerozvrhol koncept „tvorby sveta“
(Weltbildung) z GA 29/30, pretože ako Tengelyi poukazuje v Svete a nekonečno, nikde inde
sa Heidegger nepribližuje odhaleniu základov ne-tradičnej metafyziky ako práve v tomto
pojme tvorby sveta v zmysle základného diania pobytu (WU, 262). 104 Objasnenie
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metontologického myslenia tak možno rozvinúť v sprístupnení troch podstatných viet,
ktoré sa nielen orientujú na základné pojmy metontológie, ale zároveň tematizujú i ich
vzťah:
1. Pobyt transcenduje k svetu (MAL, 212; WdG, 139). V tejto vete je potrebné
objasniť v prvom rade otvorenie diferencie medzi bytím a svetom. To, že transcendencia je
spájaná so svetom, nielenže umožňuje rozvinúť transcendentálny pojem slobody, čo
poukazuje na predchodnosť tejto vety o diferencii k druhej vete, ale zároveň načrtáva
špecifickosť metontologického zamerania sa na svet, ktorý sa zreteľne ukazuje až v tretej
vete.105
2. Sloboda je slobodou k dôvodu (WdG, 165). Prostredníctvom pojmu
podstatného kvôli (Umwillen), ktorý je pre štruktúru In-der-Welt-sein zásadný, sa
Heidegger dostáva k tematizácii slobody. Tá je ako základ dôvodu určená v trojakom
zakladaní

(Gründen):

zriaďovanie

(Stiften),

zasadzovanie

(Bodennehmen)

a

odôvodňovanie (Begründen).
3. Človek je svet-tvoriaci (weltbidend) (WdG, 158, GA29/30, 512). V pojme
tvorby sveta Heidegger premýšľa význačnosť pojmu logos a dostáva sa tým k tematizácii
trojakého základného diania tvorby sveta: záväznosti (Verbindlichkeit), vyplnenia
(Ergänzung) a odhalenosti bytia súcna (Enthüllung des Seins des Seienden).
V nasledujúcom budú postupne tieto základné vety metontológie exponované. V ich
rozvinutí sa má ďalej ukázať i prechod k tematizácii slobody ako bytnosti pravdy. To je
mimo iného možné predložiť v konexii pojmu „otvoreného bytia k súcnu“ (Offensein für
das Seiende), vypracovaného už v Základných pojmov metafyziky (GA 29/30, 496) s
„nechať byť súcno“ (Seinlassen des Seienden) v texte O bytnosti pravdy (WdW, 279).106

3.5.1 Pobyt transcenduje k svetu
Bez pojmu transcendencie nemožno správne pochopiť premenu v pojme slobody.
Transcendencia je totožná so slobodou (MAL, 238), a preto je správne rozvrhnutie
transcendencie nevyhnutnosťou k tematizácii transcendentálnej slobody. Identickosť
105

106

Verbindlichkeit).
Tengelyi má za to, že metontologické špecifikum sa ukazuje v pojme sveta v diferencii k bytiu skrz jeho
otvorenie priestoru (Spielraum) pre buď-alebo pravdy a nepravdy, ktorá sa explicitne tematizuje v
Základných pojmoch metafyziky (WE, 257).
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transcendencie a slobody však takisto predpokladá rozvinutie podstatnosti slobody pri
pojme Umwillen (podstatné kvôli), ktorý je zas primárnym charakterom sveta.
Transcendencia ako prekrok k svetu je slobodou, a práve uchopenie tohto špecifika potom
umožní i tematizáciu a „odôvodnenie“ podstatnosti trojakého zakladania slobody ako
základu dôvodu (Grund des Grundes). V tomto kontexte je potrebné si uvedomiť, že pobyt
je „najprv“ základným ustanovením bytie-vo-svete, z ktorého až je umožnené akékoľvek
vzťahovanie sa k súcnu, tzn. bytie-pri (sein-bei), resp. spolu-bytie (mit-sein). Toto základné
ustanovenie pobytu však Heidegger označuje taktiež i ako transcendenciu (MAL, 213).
Konexia medzi transcendenciou a bytím-vo-svete umožňuje tematizovanie význačnosti
pojmu sveta a z neho zas „podstatného kvôli“ (Umwillen), ktoré sa zakladá ako „vôli/a“
(Willen) v slobode.
V prvom rade Heidegger koncept transcendencie negatívne vymedzuje voči jeho
epistemologickému a teologickému užitiu. Transcendentné nemá byť chápané v kontexte
tak imanentného, ako i kontingentného (MAL, 204). Imanentné sa vzťahuje k
epistemologickému konceptu subjekt-objektovej dištinkcie, kde sa kladie problém
transcendencie do vzťahovania toho, čo je vo vedomí, voči tomu, čo je mimo neho. V
tomto rozlíšení imanentného a transcendentného sa modeluje predstava hranice medzi
vnútorným a vonkajším. Už z predchádzajúceho je zjavné, že Heidegger takéto
koncipovanie považuje za nesprávne chápanie subjektivity, a to v nedbaní základného
ustanovenia pobytu ako bytia-vo-svete, ktoré je záležitosťou ontologickou a nie
epistemologickou. Heidegger takisto odmieta charakterizáciu transcendencie v kontexte
kontingetného, kde sa pojem transcendencie rozvíja na základe vzťahu podmieneného a
nepodmieneného. To transcendentné je v tomto teologickom zmysle tým, čo sa nachádza
ako „absolutné“ a „nepodmienené“ mimo kontigentné. Z tejto súvislosti sa ukazuje, že
Heidegger zároveň odmieta i predstavu transcendencie ako toho, čo pojednáva o
„večnosti“, o tom, čo je súcnom „mimo“ súcna (Jenseits).
K správnemu uchopeniu tohto pojmu si Heidegger napomáha priestorovým
rozvrhnutím toho, čo náleží k transcendencii ako takej. V pojme transcendencie je možné
pozorovať tri momenty: prekračovanie v zmysle výkonu (transcendere), transcendentné
ako to, k čomu sa prekračuje (das Transcendente) a nakoniec to, čo toto prekročenie
vykonáva (das Transcendierende). Vlastný Heideggerov pojem transcendencie sa odvíja od
tohto priestorového vyčlenenia. Keďže je potrebné transcendenciu chápať v jej
metontologickom kontexte, potom je zároveň nutné vidieť jej vzťahovosť k ontologickej
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problematike, tzn. hlavne pozorovať odlišnosti, ktoré sa v transcendencii ukazujú.
Z týchto súvislostí je najvhodnejšie pojednať najprv o subjektivite transcendencie,
tzn. o tom, čo transcendenciu vykonáva. Ten, kto prekračuje je pobyt. Heidegger tvrdí, že
bytím subjektom je transcendovať. Tu sa zdôrazňuje, že existovanie znamená zároveň
prekračovanie (MAL, 211). V akom zmysle sa toto potom vzťahuje k základnému určeniu
pobytu v jeho určení ako existencii, tzn. takému bytiu, ktorému ide o toto jeho bytie
samo? Z už v predchádzajúcom naznačeného interpretačného sklonu, v ktorom sa netvrdí
vzájomná výlučnosť metontologického a fundamentálne-ontologického prístupu, je možné
vyvodiť, že zdôraznením podstatnosti transcendencie existovania pobytu sa ono určenie
pobytu ako „môcť bytie“ neruší. Vyzdvihnutie transcendencie ako základného ustanovenia
bytia pobytu slúži jednak k tomu, odlíšiť transcendenciu od ľubovoľného počínania voči
súcnu, čo do jej podstatnosti, zároveň však otvoriť priestor pre tematizáciu toho, k čomu
pobyt transcenduje. Pobyt je v podstatnosti existenciou, zároveň však existuje ako
transcendujúci.
V tomto jeho podstatnom transcendovaní sa umožňuje niečo také ako počínanie
voči súcnu. Výkon transcendencie (transcendere) je tým, čo v prekročení súcna toto súcno
predchodne umožňuje do jeho ontického vyvstania (das Gegenüberstehende) (MAL, 212).
V ukázaní transcendencie ako toho, čo v prekročení súcna súcno umožňuje do jeho
ontického vyvstania sa Heidegger približuje fundamentálne-ontologickému konceptu
porozumenia bytiu. Práve skrz neho sa totiž pobyt vzťahuje k súcnu. Na miesto
Seinsverständnis

však

v

tomto

kontexte

vstupuje

transcendencia.

Význačnosť

prekračovania súcna sa teda ukazuje v tom, že súcno umožňuje do jeho vyvstania. To isté
platí potom i v prípade pobytovosti. Ak je tomu vo fundamentálne-ontologickom prístupe
tak, že pobyt nielen rozumie bytiu akéhokoľvek súcna, ale i súcna svojho, tzn.
porozumenie pobytu spočíva v rozvinutí otázky po porozumení bytiu, ktoré je jeho
určením, tak je tomu analogicky i v prípade transcendencie, a to takým spôsobom, že v
prekračovaní vyvstávajúce súcno ako také v sebe zahŕňa pobytové súcno. Inak povedané,
pobyt prekračuje seba sama, čím sa zároveň ustanovuje v jeho základnosti transcendencie,
tzn. prekračovanie je základným ustanovením pobytu v jeho fakticite, pretože práve v ňom
ako súcno vôbec vyvstáva.107 Keďže však v predchádzajúcom Heidegger zdôrazňuje
nevyhnutnosť fakticity pre porozumenie bytiu (MAL, 199), potom z toho možno
107
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dedukovať, že transcendencia v tomto druhom momente ako výkon, je tým, čo
odôvodňuje, oprávňuje prvý moment, tzn. založenie subjektivity v transcendencii.
Okrem tohto veľmi dôležitého rozmeru prekračovania seba sama, ktorý dáva
transcendencii v rámci základného ustanovenia pobytu význačné postavenie, sa ukazuje
odlišnosť transcendentálneho prístupu pre jej pojem závažne i v treťom momente. Je
zjavné, že to, k čomu pobyt prekračuje nie je súcnom. Prekročenie smeruje za súcno. Ešte
v Základných problémoch fenomenológie Heidegger určuje to, k čomu sa prekročuje ako
bytie (GA 24, 33). Odlišnosť v chápaní pojmu transcendencie sa teda najmarkantnejšie
ukazuje v tom, že transcendencia nie je k bytiu, ale k svetu. Práve týmto sa zároveň i
otvára odlišnosť tematizácie bytia a sveta, tak ako bola avizovaná v rozličnosti
metontologického a fundamentálne-ontologického pýtania sa. Tvrdením, že pobyt
transcenduje k svetu (MAL, 212) sa pochopiteľne otvára otázka po svete.
Spytovanie sa po svete je v Metafyzických základoch logiky vedené prvotne skrz
fundamentálne-ontologickú štruktúru bytia-vo-svete, avšak s oným novým dôrazom na to,
že pobyt je bytím-vo-svete na spôsob transcendencie. Pobyt je bytím, ktoré prekračuje k
svetu. Čo je však týmto svetom? Svet zaiste nemožno chápať v jednoduchosti jeho
ontického pojmu na spôsobom sumarizácie súcna v zmysle prírody (onticko-naturálny), 108
či na spôsob „svetského“ existovania (onticko-existenciélny) (MAL 231-232). Ak je svet
tým, k čomu pobyt transcenduje, potom je nevyhnutné ho vnímať práve vo vzťahu k
pobytu. To však samo sebou ešte neznamená tvrdiť, že svet je subjektívnym. Vzťahovosť
pobytu k svetu je potrebné rozumieť jedine skrz transcendenciu, tzn. zároveň v štruktúre
bytia-vo-svete.
Ako Heidegger poznamenáva v Základných pojmoch metafyziky, k otázke po svete
nenáleží odpoveď v zmysle skonštatovaného stavu veci (ein festegestellter Sachverhalt)
(GA29/30, 273). K pojmu sveta je potrebné sa priblížiť z širších súvislostí. V tomto zmysle
Heidegger rozlišuje tri cesty k porozumeniu pojmu sveta: historický rozbor, rozvinutie
pojmu sveta z jeho každodenného porozumenia a nakoniec porovnávacie pojednanie
(GA29/30, 261-263). Rozvinutie pojmu sveta z každodenného kontextu Heidegger podáva,
ako už bolo ukázané, v Bytí a čase. Ide o získanie porozumenia svetu z bytia príručného
súcna, z prostriedku. V ňom sa ukázal svet ako súvislosti odkazovania (Verweisungzusammenhänge) v štruktúre um...zu, ktorá v konečnom dôsledku smeruje k podstatnému
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kvôli pobytu ako môcť byť. Avšak ako si všíma Tengelyi, v metontologickom prístupe už
pojem sveta nemožno stotožňovať s celkom súvislostí odkazovania (WU, 257). Idea
metontológie podľa neho stojí práve na odlišnosti bytia a sveta, čo zároveň znamená, že
svet do určitej miery v metontologickom prístupe získava na primárnosti vzhľadom k
bytiu. Tengelyi toto vidí v novopojatom pojme sveta v odlišnosti k bytiu ako tomu, čo
otvára „priestor buď-alebo pravdy a nepravdy“ (WU, 256). Tejto problematike sa
Heidegger venuje práve v Základných pojmov metafyziky. Objasnenie Tengelyiho recepcie
a porozumenie špecifika jeho rozvrhu fenomenologickej metafyziky si tak bude vyžadovať
rozbor pojmu sveta z Základných pojmov metafyziky, ktorý je tu chápaný ako základné
dianie tvorby sveta. Osvetlenia tohto konceptu je v tomto texte predpokladané v
porovnávacom pojednaniu k pojmu sveta, ktoré sa ustanovuje v troch vetách: kameň je bez
sveta, zviera je chudobné na svet a človek je svet-tvoriaci. Popri tejto ceste k porozumeniu
pojmu sveta Heidegger podáva i historický rozbor v Metafyzických základoch logiky a O
bytnosti dôvodu. Vzhľadom k tomu, že bude potrebné pojednať o porovnávacom prístupe
zo Základných pojmov metafyziky, postačí tento historický rozbor vytýčiť do jeho
výsledkov. Heidegger vyzdvihuje dva podstatné aspekty sveta: to, že v pojme sveta ide
hlavne o to „ako“ je súcno v celku, a zároveň s tým súvisiaca neodmysliteľnosť jeho
vzťahu k pobytu (WdG, 156). Zdôraznením týchto aspektov si Heidegger otvára cestu k
pojednaniu o primárnom charaktere sveta – „podstatnému kvôli“.
Vzťah pobyt k súcnu v celku sa vyjadruje v onom ocitnutí sa pobytu uprostred
súcna. V tomto „umiestnení“ v celku súcna je zároveň dôležité poznamenať, že pobytu je
tento celok nie vždy zjavný, a to v zmysle výslovného uchopenia (eigens erfasst). Táto
skutočnosť detailného ne-uchopenia však neznamená, že by pobyt vždy celok už nejakým
spôsobom nechápal. Ba naopak, vzťah pobytu k svetu je vždy už v pochopení
(verstanden). Toto pochopenie celkovosti, ktorého charakter je predbehujúco-obklopujúci
(vorgreifend-umgreifend109) je práve tým, čo je pobytovým prekročením k svetu (WdG,
156). V prihliadnutí k dvojakému charakteru sa ono obklopujúce v celku zdá byť
zrejmejším momentom rozumenia ako ono predbehujúce. Možno sa domnievať, že práve v
ňom sa ukazuje aspekt celkovosti, ktorý sa viaže na ono nevýslovné uchopenie, ktoré však
vyvstanie špecifických súvislostí predchádza.
Ukázalo sa, že vzťah pobytu k svetu je v pochopení (verstanden). Heidegger sa v
109

Za zmienku stojí spomenúť Jaspersov koncept obklopujúceho (das Umgreifende), ktorý tiež, avšak v
inom zmysle, náleží k transcendencii a to ako transcendencii k celku sveta popri jeho náležitosti k
existencii človeka. Porov. Jaspers, K.: Rozum a existencia, s. 39-64.
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prvom rade zameriava vo vyzdvihnutí pobytovosti sveta na to, že pobyt si zo sveta dáva
význam. Keďže je pobyt takisto súcnom, v prekročení k svetu sa pobyt ako súcno seba
sama (Selbst) spôsobuje (zeitigen), a to tak, že si zo svojho sveta dáva význam. To sa
potom deje na spôsob otvárania sa jednotlivých možností Seinkönnen. V rámci
interpretačného sklonu k metontologickému obratu sa i tu ukazuje, že ona existencialita
pobytu, ktorá spočíva v tom, že pobytu ide o jeho bytie, a teda, že existuje „kvôli“ sebe, sa
neruší, ale naopak nazerá sa na ňu práve z metontologického uhlu pohľadu, tzn. zo vzťahu
k svetu. Z toho vychádzajúc je i svetu dávaný podstatný charakter „pôvodného kvôli“
(WdG, 157). Avšak toto kvôli ako charakter súvislostí sveta, ktoré sa „zakladajú“ v
pobytovosti je možné nájsť už v Bytí a čase. Nový podnet sa objavuje až v Heideggerovom
bližšom určení vnútornej dynamiky tohto vzťahu pobytu a sveta. Pobyt si prináša tú-ktorú
celkovosť kvôli pred seba sama. V tomto prinášaní sveta pred seba sama sa konštituuje
niečo také ako pôvodný rozvrh (der ursprüngliche Entwurf), z ktorého sa potom pobyt
rozvrhuje do možností, a tak vzťahuje k súcnu. V tomto rozvrhnutom Heidegger opäť
zdôrazňuje aspekt toho, že nie je výslovne uchopené (eigens erfasst). Tento aspekt
Heidegger ďalej pomenuváva ako Überwurf (prehodenie, prikrývka).110 Ide o také prikrytie
rozvrhnutého sveta, ktoré je prikrytím nad (über) súcnom (WdG, 158). Ďalej Heidegger
hovorí, že toto prikrytie je predchodné a ako také práve ono umožňuje zjavnosť súcna ako
takého.
Čo chce Heidegger povedať týmto novým pojmom? V prvom rade je potrebné si
všimnúť aspekt toho, že týmto pojmom sa poukazuje na niečo, čo presahuje rozvrh. Svet
už nie je vystihnutý len v pojme rozvrhu, ale zároveň k nemu náleží i to, čo sa vrhá
predchodne nad súcno. Bytie pobytu ako bytie-vo-svete je dianím tohto rozvrhujúceho
vrhania nad súcno (das Geschehen des entwerfenden Überwurf) (WdG, 158). Ak je človek
svet-tvoriaci, čo Heidegger v texte O bytnosti dôvodu nijak bližšie nerozvádza, potom je
toto Bildung, práve zo spomínaného rozšíreného chápania, potrebné vnímať i v rozšírenom
význame. Bild jednak tak, že si dáva pohľad (Anblick), čo možno prisudzovať k rozvrhu,
avšak zároveň i ako Vor-bild, tzn. ako vzor, ktorý je tak pre/pred zjavným súcnom. Ak teda
Heidegger pojmom Überwurf odkazuje na niečo, čo presahuje rozvrh, potom toto rozvrh
presahujúce (transcendendujúce) musíme zároveň chápať i v jeho aspekte pred
(vorgängich, vor-bild) a nad (über). Neukázala sa však transcendencia ako prekrok k svetu
práve v týchto dvoch aspektoch? Výkon transcendencie, ktorý
110

Rozvrhnutie na základe celku, napr. v zmysle rozvrhnutie „obrusu“ na stôl.
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je určený v tom, že

predchodne umožňuje vyvstanie súcna, by tak odpovedal aspektu „pred“. V akom zmysle
je však transcendencia rozvrhujúcim vrhaním sveta „nad“ súcno? Zodpovedanie

tejto

otázke si vyžaduje detailnejšie zameranie sa na konštitutívnosť podstatného kvôli vo
vzťahu pobytu a sveta, ktoré Heidegger pojednáva v Metafyzických základoch logiky
(MAL, 246-249).
Konexia

sveta

a

„egoistické/individualistické“

seba

v

podstatnom

kvôli

spočiatku

konotuje

intencie.

Heideggerovi

však

v

zrejmosti

akejsi

metafyzického kontextu nejde o faktické „kvôli“, v ktorom by sa napĺňalo bytie sebou
samým vo svete. Podstatné kvôli je ontologického charakteru, a práve ako také je
podmienkou možnosti akéhokoľvek „kvôli mne“ v zmysle egoizmu, či „kvôli tebe“ v
zmysle altruizmu (MAL, 246). Akokoľvek sa táto záležitosť ontologickej roviny pojmu
podstatného kvôli zdá ukazovať samasebou, dôraz na jej upozornenie možno hľadať práve
v otvorení naliehavosti pojednania o formálnej konštitúcii podstatného kvôli. Ak sa toto
totiž nemá chápať vo vytýčení akýchsi konečných cieľov, potom je potrebné sa po jeho
ustanovujúcom charaktere opätovne spytovať. Ako bolo už v predchádzajúcom spomenuté,
podstatné kvôli nie je len konštitutívom seba, ale zároveň je i základnou štruktúrou a
ustanovením sveta (MAL, 246). Okrem tohto podstatného umiestnenia kvôli v štruktúre
bytia-vo-svete je zároveň podstatné kvôli v jeho ustanovení „vôle“ spájané i so slobodou.
V odmietnutí chápania kvôli primárne na existenciélne-ontickej rovine sa zakladá i
porozumenie slobody v jej metafyzickom rozvrhu. Ak je totiž sloboda vnútornou
možnosťou vôle a v jej bytnosti spočíva vytyčovanie si podstatného kvôli, tzn. že ako taká
je pôvodom „kvôli“ (MAL, 247), nemôže byť jej pojem chápaný čisto už len ako
spontaneita v zmysle „od seba“.111
Vnútorná logika „prekročenia“ spontaneity112 sa zakladá v troch krokoch. (1.) Ak je
sloboda ako spontaneita chápaná v „začať od seba“, potom predpokladá toto „seba“. (2.)
Konštitúcia seba však bola ustanovená v podstatnom „kvôli“. (3.) Toto podstatné kvôli má
svoje umožnenie v slobode. V akom zmysle však chápať túto na novom mieste postavenú
slobodu? V texte O bytnosti dôvodu ju Heidegger chápe ako „základ dôvodu“ (Grund des
Grundes). Ešte pred pojednaním tohto bytostného určenia slobody je vhodné poukázať na
111
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Prekročenie slobody v jej fakticite je možné doložiť i Heideggerovým výslovným postulovaním
rozličnosti duality byť slobodný/ne-slobodný a slobodná bytnosť: „Iba slobodná bytnosť môže byť
neslobodná“ (MAL, 247). Podvojnosť slobody ako pôvodu podstatného kvôli nespočíva v ne-slobode, ale
skôr vo faktickej slobode, resp. ne-slobode.
Pod ideu spontaneity prirodzene spadá i existenciálny pojem slobody z Bytia a času ako sloboda k sebe, k
svojmu autentickému bytiu v zmysle určeniu sa zo seba.
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určitú premenu v koncepte sveta, ako voľnému odporu podstatnému kvôli (der freie
Widerhalt des Umwillen). Tento nový koncept nielenže uvádza pojem transcendentálnej
slobody, ale je i pre jeho pochopenie kľúčovým113.
Pôvodné kvôli je pobytom v rozvrhu ustanovené do celkovosti, ktorým je svet.
Pobyt si ako slobodný dáva z tejto celkovosti porozumenie. Do tejto miery by sa koncept
sveta dalo ešte stále pokryť skrz fundamentálne-ontologický rozvrh. Toto krytie by bolo
možné viazať ešte i na základnú väzbu (Bindung), ktorá sa v pôvodnom rozvrhnutí skrz
Umwillen utvára do celkovosti sveta. Heideggerom ponúknutá definícia sveta ako „celok
väzby z pôvodného kvôli“ (MAL, 247) by sa teda ešte stále dala chápať ako súvislosť
odkazovania, ktorá je už je odkrytá vo vysvetlení sveta z Bytia a času. Zavedenie nového
termínu „väzby“ však v sebe skrýva zámer, ktorý odkazuje na premenu pojmu sveta.
Zvolenie väzby, ktorá v sebe konotuje určité viazanie sa, sa zdá mať dvojaký účel. V
prvom rade v ňom Heidegger objasňuje väzbu pobytu k jednotlivému „môcť byť“, ktorá je
pre osobu (Selbstheit) záväznosťou (Verbindlichkeit). Zo záväznosti väzby však vyplýva i
druhý dôležitý charakter. Pobyt sa rozvrhuje do možnosti len tak, že sa v tomto
rozvrhnutom drží (halten). V tomto voľnom podržaní (freie Halt), ktoré je voľné kvôli
tomu, že vychádza z pôvodného rozvrhu kvôli sa pobyt stavia do jedného možného
priestoru voľby (ein möglicher Raum der Wahlt). Priestor, ktorý tu má Heidegger na mysli,
možno dávať do súvislosti s priestorom buď alebo pravdy a nepravdy, ktorého podstatnosť
pre metontologický rozvrh zdôrazňuje Tengelyi (WE, 256). Tento koncept bude
rozpracovaný bližšie pri tematizácii vety „človek je svet-tvoriaci“ zo Základných pojmov
metafyziky (GA 29/30). V tejto súvislosti je potrebné sa hlavne spýtať na význam
zavedenia tohto priestoru, ktorý podržuje pobyt v jeho možnosti, tak, že ho k nemu viaže.
Heidegger dodáva, že rozvrhnutú väzbu si sloboda (ako pôvod podstatného kvôli) stavia
proti sebe samej. Toto postavenie proti (Widerhalt) slobode z nej samej, keďže ona sama je
pôvodom Umwillen, je „rozšírený“ pojem sveta. Prvotne sa zdá, že Heidegger sa chce
oným zdôraznením postavanie sveta proti kvôli-čomu pobytu (die Welt ist freier Widerhalt
des Worumwillen des Daseins)(MAL, 248) len chrániť voči námietke ľubovôle konštitúcie
sveta na základe jeho na-viazanosti v podstatnom kvôli umožňujúcom v slobode. Svet sa
tak v pojme rozvrhu sveta (Weltentwurf) rozširuje o postavenie proti kvôli (freier
113

V 6. kapitole sa ukáže, že pre fenomenologickú metafyziku, obzvlásť v jej chápaní skúsenosti ako
udalosti, je ono „proti“, napr. v zmysle „proti-intencionality“ vo veľkej dôležitosti. Práve z tohto dôvodu
sa koncept sveta v jeho črte odporu a k nemu náležiaca transcendentálna sloboda stáva pre Tengelyiho
zaujímavým. Pojednanie o Heideggerovej transcendentálnej slobode v tejto súvislosti teda ideálne otvára
prístup k fenomenlogickej metafyzike.
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Widerhalt), a tým sa zaručuje určitá jeho samostatnosť.114
Týmto jednostranným výkladom je však možné prísť o to podstatné
transcendentálneho, popr. metontologického „obratu“. Ak by totiž zdôraznenie momentu
postavenia sveta proti kvôli bolo motivované čisto len v dementovaní „svojvôle“ pobytu, 115
potom by adjektívum „voľného“ postavania buď nedávalo zmysel, alebo by bolo
prinajmenšom nadbytočným. Z toho dôvodu musí toto adjektívum odkazovať skôr na
niečo presahujúce význam ľubovôlu postavenia proti podstatnému kvôli. To sa ukazuje v
náležitosti postavenia proti kvôli k transcendentálnemu charakteru, ktorý sa manifestuje do
prekročenia faktického. V postavení proti sa zároveň prekračuje to, čo sa v skutočnosti
podáva. Práve túto vnútornú dynamiku je potrebné brať na zreteľ.
Skrz svet sa pobytu umožňuje presahovanie (übertreffen) všetkého skutočného
súcna. Svet sám je voľné presahujúce postavenie proti (der freie übertriffige Widerhalt)
podstatnému kvôli (MAL, 249), čo v Heideggerovom podaní odpovedá epekeina, tzn.
aspektu mimo. Pobytu je práve v tomto kontexte kladený charakter krajného vytrhnutia
(Überschwung). V tomto vytrhnutí sa pobyt otvára ako sloboda k vyvstaniu
(entgegenhalten) sveta, čím si dáva záväznosť, a až to potom umožňuje zjavnosť súcna,
resp. možnosť vstupu súcna do sveta (Welteingang), pričom je potrebné mať na pamäti, že
medzi toto patrí i pobyt ako faktické súcno.
Z týchto súvislostí možno pozorovať určité vnútorné dianie transcencendencie,
ktoré sa dá zosumarizovať v nasledujúcej rade: rozvrh do možností, podstatné kvôli –
podržanie, väzba – fakticitu si sloboda stavia voči sebe – v stavaní voči sebe sa zároveň
stavia voči podstatnému kvôli, ktoré je celkom väzby – z toho sa umožňuje prekročenie
faktického súcna – svet ako charakter voľného presahu – pobyt je vytrhnutím do sveta – vo
vytrhnutí sa umožňuje vstup súcna do sveta (vnútrosvetskosť súcna, ku ktorému náleží i
pobyt vo faktickej existencii).116
I napriek tomu, že túto radu diania transcendencie Heidegger explicitne nespomína,
je v texte citeľná. K špecifiku diania transcendencie je vhodné pojednať o dvoch dôležitých
momentoch. V prvom rade sa jedná sa o kľúčovosť postavenia sveta proti kvôli. Tento je
však vo svojej kľúčovosti ustanovený tým, čo mu nasleduje, a tým je vstup súcna do sveta.
Čo sa myslí týmto konceptom? Heidegger zdôrazňuje, že vstupom súcna do sveta nemá na
114
115
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Resp. emancipácia ako poznamenáva Schmidt. Porov. Schmidt, S.W.: Grund und Freiheit, s. 85.
Dementovanie svojvôle pobytu by v tomto texte zároveň nepriamo ukazovalo na ľubovôľu v Bytí a času,
čo by však bolo výrazom neporozumenia analýz fundamentálne-ontologických štruktúr existencie.
Jedná sa teda o dvojitý Widerhalt a to v tom zmysle, že nie len proti Umwillen, ale v slobodnom držaní i v
prešvihnutí do možností.
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mysli ustanovenie výskytovosti súcna (MAL, 251). Vstup súcna do sveta nie je výskytová
vlastnosť, ktorá by rozhodovala o výskytovosti súcna, jedná sa o diania (Geschehen)
náležiace k dianiu transcendencie. Vstupom súcna do sveta sa umožňuje ohlasovanie
súcna (Bekunden) to, že vôbec súcno môže byť v príležitosti (Gelegenheit) vstúpiť do sveta
v štruktúre bytia-vo-svete. Z toho dôvodu je takýto vstup súcna do sveta viazaný k
transcendujúcemu pobytu, ktorý mu dáva túto príležitosť (MAL, 251). Pojem vstupu súcna
do sveta možno chápať na jednej strane ako Heideggerovu obranu voči subjektivizmu a
solipsizmu. Podobne ako tomu je i pri postavení sveta proti podstatnému kvôli v otázke
svojvôle, bolo by takéto chápanie ochudobnením o transcendentálny rozmer. Ten možno
naopak zachytiť vo vyslovení „predpokladu cyklickosti“117 transcendentálneho diania.
V predchádzajúcom bolo vyzdvihnuté Heideggerovo duálne konštituovanie sveta,
ktoré odkazuje tak na rozvrh/existencialitu (fundamentálne-ontologický prístup), ako i na
vrhnutosť/fakticitu (metontologický prístup).118 Ak zohľadníme fakt toho, že svet nie je
súcnom, avšak súcno sa ohlasuje jedine vstupom do sveta, potom pobyt ako súcno medzi
súcnom, ako súcno uprostred súcna, je „podmienený“ v tomto ocitnutí sa uprostred súcna,
a to hlavne i v onom môcť byť ako rozvrhovaní sa do možností. Z toho vychádzajúc je
prvý a posledný článok rady diania transcendencie v prepojení, čo otvára predpoklad o
cyklickosti diania transcendencie, ktorého význam spočíva v ambícii vysvetlenia
metontologického „obratu“ (Umschlag). Keď Heidegger v rámci premeny ontologickej
diferencie tvrdí, že porozumenie bytiu je v predpoklade faktickej existencie pobytu, a toto
zas v faktickej výskytovosti prírody, pričom má na mysli totalitu súcna (MAL, 199),
započína tým metontologický obrat fundamentálnej ontológie. Ako jedna zo základných
viet bolo stanovenie pobytu transcendujúcemu k svetu. Rozvinutím tejto vety sa ukázalo
transcendentálne dianie, ktoré zas umožňuje vysvetliť metontologický obrat. Toto možné
vysvetlenie spočíva v tom, že dianie transcendencie síce nerozhoduje o výskytovosti
vyskytujúceho sa, je však prostredníctvom umožnenia vstupu súcna do sveta dianím jeho
ohlásenia sa, vyvstaním zjavnosti. Vnútorná logika tohto predpokladu sa zakladá na tom,
že síce porozumenie bytiu, existencialita, rozvrhovanie sa do možností je v
metontologickom predpoklade výskytovosti, resp. faktickej existencie, avšak táto by
117
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Ako predpoklad je táto téza označená hlavne kvôli tomu, že Heidegger o nej výslovne nepojednáva a je v
tomto zmysle jedným z výkladových prístupov porozumenia transcendentálnej problematiky.
Cyklickosťou sa nemá na mysli dôkaz proti transcendentálnemu dianiu v zmysle argumentácie z kruhu a
predpoklad sa nemá chápať v zmysle podmienky možnosti, ale ako hypotetické tvrdenie.
Táto dualita bola tematizovaná nie len v korelácii metontologického a fundamentálne-ontologického, ale
už i v pojednaní o významu úzkosti z textu Čo je metafyzika?.
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nemala relevanciu bez onoho vstupu do sveta, bez možnosti ohlásenia sa. Tým podstatným
je teda práve onen obrat v zmysle prepojenia medzi existenciálnym a faktickým, medzi
fundamentálne-ontologickým a met-ontologickým, medzi otázkou po súcne ako takom a
súcne v celku, a teda zároveň i „medzi“ ontologickej diferencie, ako konkrécie týchto
otázok (MAL, 202). Z toho vychádzajúc sa predpokladom cyklickosti transcendentáneho
diania neobjasňuje len metontologický obrat, ale i to, čo stojí v jeho základoch, tzn.
premena ontologickej diferencie. Tá spočíva v kladení dôrazu na rozličnosť samu, ktorá je
transcendenciou (WdG, 135).
Rozvinutím predpokladu cyklickosti, ako podstatného momentu transcendentálneho
diania, sa otvára priestor k pojednaniu o kľúčovosti konceptu postavenia sveta proti kvôli.
Vstup súcna do sveta sa umožňuje v onom vytrhnutí pobytu, ktoré zas súvisí s tým, že v
postavení sveta proti kvôli sa presahuje skutočné súcno. Možností je vždy viac ako toho
skutočného (Überschuss an Möglichkeiten). Presiahnutie faktického súcna sa deje na
základe prekročenia voľného postavenia sveta voči podstatnému kvôli.119 Kľúčovosť
postavenia proti spočíva v zdôraznení aspektu „voľného“. Práve v kontexte zavedenia
voľného postavenia proti kvôli Heidegger explicitne hovorí o prekonaní slobody ako
spontaneity (MAL, 248). Z toho dôvodu je teda i bytnosť transcendentálnej slobody možno
chápať práve z tohto kľúčového pojmu. Sloboda nie je len voľným rozvrhovaním sa do
možností, medzi ktoré potom patrí i rozvrhovanie sa do vlastných možností (autentickosť,
existenciálny pojem slobody), ale transcendentálne pojatie slobody spočíva i vo voľnom
postavení sa sveta voči kvôli, ktorý si stavia sloboda proti sebe samej. V tomto zmysle
možno hovoriť o transcendentálnej slobode ako oslobodeniu od slobody, ako prekročeniu v
bytnosti slobody. Vymedzenie pojmu transcendentálnej slobody tak možno určiť práve v
tomto vnútornom transcendovaní v bytnosti slobody samej.120 Prekročenie v bytnosti
slobody, ktoré sa manifestuje v pojme postavenia sveta proti podstatnému kvôli je
kľúčovým nielen pre trasncendentálne dianie, v zmysle prekročenia (Überstieg),
presiahnutia (Übertreffen) „faktického“, pričom práve z týchto pojmov potom možno
rozumieť i „über“ v Überwurf ako rozvrhnutie nad súcno, ktoré je tým predchodným k
zjavnosti súcna (WdG, 158), ale zároveň i pre bytnosť dôvodu, čím sa otvára prístup k
pojednaniu o druhej podstatnej vete metontologického prístupu.
119
120

„Der freie Widerhalt des Umwillen hat nun aber, wie schon angedeutet, als Transzendenz den Charakter
des Überspringen des je faktisch und tatsächlich Seienden.“ (MAL, 248).
Takúto definíciu transcendentálnej slobody Heidegger síce priamo nevyjadruje, z predloženého výkladu
však imanentne vyplýva.
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Pred exponovaním druhej metontologickej tézy je vhodné vyzdvihnúť otázku
vyplývajúcu z priblíženia problematiky diania transcencencie, ktorej položenie má za účel
bytostnejšie porozumenie. Túto otázku je možno klásť nasledovne: Ako bližšie rozumieť
postaveniu sveta voči „kvôli“, a to s ohľadom na to, že je na jednej strane tým, čo
presahuje rozvrh sveta, na strane druhej je však zároveň i presiahnutím faktického,
skutočného súcna. Aké je miesto tohto konceptu v rámci vzťahu s podstatným kvôli? Je
možné tento vzťah pokladať za obmenu „vrhnutého rozvrhu“, fakticity a existenciality?
K objasneniu tejto otázky je možné pristúpiť v rozpracovaní ďalších dvoch
základných viet metontológie. Druhá téza, ktorá hovorí o konexii slobody a dôvodu, ako už
bolo v uvedení k textu O bytnosti dôvodu naznačené, je tým, čo poskytne priblíženie
vzťahu Umwillen a Widerhalt, a tak i dôkladnejšieho explikovania transcendentálneho
diania. Tretia veta, ktorá pojednáva o základnom dianí tvorby sveta zas bližšie sprístupní v
jej prvom charaktere súvislosť transcendencie k svetu a vytyčovania si záväznosti ako
toho, čo je predpokladom k zjavnosti súcna.

3.5.2 Sloboda je slobodou k dôvodu
V nasledujúcom nám pôjde o to objasniť druhú transcendentálnu vetu, ktorá sa vzťahuje na
pojem transcendentálnej slobody ako Grund des Grundes. Predtým však než prejdeme ku
konkrétnemu rozvedeniu vzťahu slobody k Grundu, resp. v konečnom dôsledku ku
Abgrundu, je príhodné poznamenať súvislosti, ktoré tomuto vzťahu hlavne v podobe
trojaké spôsobu zakladania (zriaďovanie, zapevňovanie a zdôvodňovanie) predchádzajú.
V prvom rade je potrebné vyzdvihnúť dôležitosť koncepcie transcendentálneho
diania, v ktorej sa vyjadruje dôležitosť aspektu sveta ako stavaniu sa voči podstatnému
kvôli. Práve tento totiž umožňuje Heideggerovi rozvinúť ideu transcendentálne založenej
slobody, ktorá nie je síce poprením slobody v existenciálnom zmysle, resp. v rámci
tradičného pojatia slobody ako spontaneity, ale je skôr jej rozšírením. Takéto rozšírenie
chápania slobody sa opiera, ako už z objasneného vyplýva, takisto o širšie chápanie pojmu
sveta. Špecifické porozumenie pojmu sveta sa manifestuje hlavne v tematizovanom
trojakom prístupe k fenoménu sveta, tzn. existenciálne-ontologickom, kde je svetskosť
sveta ponímaná hlavne v zmysel rozvrhu a fundovaná na pôvodnom kvôli ako existenciálu
pobytu; historickom, v ktorom sa prejavuje dvojakosť chápania sveta – v zmysle Welthabe
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– ako byť pánom, či sluhom sveta a zároveň časťou sveta, ktorý je ako ens creatum vo
vzťahu k stvoriteľovi; a nakoniec v porovnávajúcom zmysle ako pojem svet-tvoriaceho
človeka, ktorý sa opiera o rozličnosť zjavnosti súcna ako takého v celku, voči bezsvetskému materiálnemu súcnu, a sveta-chudobnému tomu živému, ktorého otvorenosť
voči súcnu je v hraniciach jeho zachvátenosti (Benommenheit) v rámci toho, čo ho
obklopuje (Umring), resp. je jeho okolím (Umwelt).
V texte O bytnosti dôvodu, v ktorom je transcendentálny pojem slobody ako Grund
des Grundes tematizovaný, predchádza práve onen historický prístup k objasneniu sveta. V
tejto súvislosti sa v texte Základné problémy metafyziky, kde Heidegger tento historický
prístup sumarizuje, hovorí o dvojitom pojme sveta. Tento význam, ktorý stavia človeka ako
súčasť sveta, ako jeho časť (Stück) v jeho zdôraznení pripravuje zároveň cestu pre
dôležitosť zapevnenia (Bodennehmen) ako prijatosti (Eingenomenheit) človeka medzi
súcno, v ktorom sa on ocitá, a ktoré je tak jedným zo vzťahov slobody voči Grundu.
Zdôraznením momentu zapevnenia, ktorý je potrebné chápať v zmysle prijatosti
pobytu medzi súcno sa ona myšlienka hierarchického spôsobu fundamentálneontologického sklonu myslenia začína narúšať určitou koreláciou. V rámci už
tematizovanej zmeny chápania ontologickej diferencie sa v onom zvýraznení podstatnosti
„medzi“, ktoré sa v tomto texte manifestuje ako transcendencia, naznačuje oslabenie
„základu“ bytia voči súcnu, a to na podklade rozvrhu chápania ontologickej rovine, ktorá
predchádza tú ontickú. Oslabenie konceptu Grundu uvoľňuje priestor pre slobodu, ktorá
však má už transcendentálny význam, a teda nie ten odvádzajúci sa zo spontaneity. Jedná
sa teda o výrazy fakticity, vrhnutosti a ocitnutia sa, ktoré sa začínajú v tejto premene
ontologickej diferencie zvýznamňovať. V tomto zvýznamnení je však potrebné mať na
pamäti, že ešte stále sa jedná o transcendenciu ako prekrok za súcno k svetu. Práve preto je
táto záležitosť metontológie atraktívna pre Tengelyiho a jeho koncept fenomenologickej
metafyziky. V nej ide totiž mimo iného takisto o prioritnosť praskutočnosti sveta ako
faktickej nutnosti v akomsi protiklade k vychádzaniu fenomenológie z transcendentálneho
Cogita (WU, 394).
a. Trojaké zakladanie 121
121

Tengelyi hovorí o trojitom zakladaní v tej logike, že Heideggerovi v ňom ide v prvom rade poukázať na
to, že odôvodňovanie (tretí typ zakladania) je umožnené vždy len v rámci jedného rozvrhu sveta (prvý typ
zakladania) a práve vždy v tom-ktorom faktickom zaradení (druhý typ zakladania) do súcna ako bytie-vosvete (WU, 386).
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Pred uvedením samotného trojakého zakladania ako vzťahu slobody a dôvodu, resp.
základu, má Heidegger za dôležité zdôrazniť hlavne dve súvislosti. Jedná sa o samotnú
konexii slobody s pôvodným kvôli a za druhé rozdiel spontaneity a slobody. Ako už bolo v
predchádzajúcom zdôraznené, tieto súvislosti sa dajú správne uchopiť jedine z kontextu
transcendentálneho diania. V prvom rade je sloboda tým, čo je stavané proti podstatnému
kvôli ako to, čo umožňuje presah k svetu, a tým i vstup súcna do sveta. Zároveň je ono
seba v spontaneite ako „začať od seba“ tým, čo predpokladá transcendentálne dianie.
Pojednaním o trojakom zakladaní sa má bližšie objasniť otázka o vzťahu podstatného kvôli
voči svetu. Problematizovanie Grundu sa na rozriešenie tejto otázky hodí predovšetkým z
toho dôvodu, že sloboda sa tradične vykladá ako jeden zo spôsobov kauzality a kauzalita je
zas istým porozumením dôvodu (WdG, 165).
V otázke o vzťahu týchto dvoch nám teda ide v prvom rade o pochopenie
predikovaného transcendentálneho diania, ako transcendencie v bytnosti slobody, ako
oslobodenie od slobody, v ktorom sa neprekračuje len podstatné kvôli, v zmysle
slobodného postavenia proti nemu, ale zároveň i to faktické, a to v zmysle aspektu
presiahnutia toho faktického. Vysvetlenie tohto diania sa umožní na korelácii krajného
vytrhnutia (Überschwungen) pobytu do možností a odopierania (Entzug) sa toho, čo je už v
skutočnosti, fakticite, pričom pojednanie o trojakom zakladaní má byť práve dokladom
transcendentálneho diania ako jeho špecifiku v rámci vzťahu slobody a dôvodu.
Najprv je vhodné sledovať rozvrhnutie dvoch typov zakladania, ktorých jednota
následne zas tvorí ten tretí. Ako prvý spôsob Heidegger tematizuje zakladanie v zmysle
zriaďovania (Stiften). Ako zdôrazňuje, toto zriaďovanie nie je nič iné, než rozvrh onoho
podstatného kvôli. Tento typ zakladania ako zriaďovanie je prítomný hlavne v
fundamentálne-ontologickom sklone myslenia. Z neho sa v Bytí a čase v konečnom
dôsledku na základe odkazových súvislostí rozvádza špecifickosť svetskosti sveta, a teda
zároveň i pojem slobody. Pojem slobody sa zriaďuje v prvom rade v jeho formálnosti, tzn.
tak, že tu vôbec je ono môcť-bytie (Seinkönnen) rozvrhovania sa do možností. V umožnení
tejto existenciálnej štruktúry sa súčasne otvára i možnosť autentického rozvrhovania sa zo
seba, resp. neautentického ne-rozumenia si sebe ako bytiu možností, tzn. rozumenie si
primárne sprvu a najčastejšie zo sveta. Práve tento spôsob zriaďovania seba sama, tak, ako
rozvrh podstatného kvôli Heidegger v tomto texte v konexii s koncept Grundu nazýva, je
neúplný a skôr odkazuje späť na celok súcna. Ak budeme sledovať pohyb
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transcendentálneho

diania,

potom

sa

dedukovanie

tohto

odkazovania

ukazuje

pochopiteľným. Fakticitu v zmysle súcnosti pobytu, ale i nepobytového súcna si vo väzbe,
resp. záväznosti sloboda stavia voči sebe. Ide o slobodné stavanie sa voči (freier Widerhalt)
pôvodnému kvôli, ktoré Heidegger v kontexte nazýva zapevnenie (Bodennehmen). V ňom
je pobyt prijatý medzi súcno, a dáva si tak v slobode, tentokrát v jej druhom význame
zakladania, pôdu pod nohami, teda určitý základ (Grund).
Heidegger zdôrazňuje súčasnosť týchto dvoch, nakoľko transcendencia má pôvod v
bytnosti času v jeho ekstaticko-horizontálnom ustanovení (WdG, 166). To znamená, že
pobyt zriaďuje svet, do jeho významových súvislostí len tak, že sa zároveň zakladá zapevňuje uprostred v súcne a je v ňom prijatý. Dôležitosť súčasnosti oboch momentov sa
ukazuje hlavne v tom, že Heidegger je vyzdvihnutím tejto korelácie na ceste k
dementovaniu základnej hierarchickosti svojho myslenia, nakoľko tomu už nie je len tak,
že by bytie bolo základom súcna, ale i súcno má svoj špecifický druh zakladania ako
zapevňovanie.
Tento posun v myslení prejavujúci sa v zdôrazňovaní toho, čo náleží skôr tomu
ontickému, ako tomu ontologickému, sa najmarkantnejšie ukazuje na doklade konečnosti
slobody pobytu manifestujúcej sa v explicitnom konceptualizovaní odoprenia (Entzug).
Rozvrh do možností je vždy bohatší ako to, čo prechádza do skutočnosti, teda ako to, čo k
pobytu v konečnom dôsledku patrí (der ruhende Besitz). Táto záležitosť by nebola vo
svojej výpovednej hodnote ničím výnimočným, keby toto odoprenie istých možností
nezakladala na ocitnutí sa pobytu medzi súcnom, tzn. vo fakticite (WdG, 167). Vo svojom
rozvrhovaní sa do možností je pobyt vždy už v krajnom vytrhnutí (Überschwung), pričom
v rámci predikovaného postupného opúšťania hierarchického spôsobu myslenia, ktorý sa
manifestuje v uprednostňovaní existenciality sveta voči jeho fakticite, resp. toho
ontologického v zmysle k bytiu sa vzťahujúceho voči tomu ontickému, tzn. k súcnu
náležiacemu, uprostred súcna sa ocitajúcemu, nie sú možnosti už vždy „predom“ k tomu
faktickému. Ba naopak je tomu skôr tak, že práve odoprenie je tým, čo zmocňuje (mächtig)
rozvrh sveta. Je zjavné, že túto záležitosť možno v správnosti pochopiť iba na základe
pochopenia transcendentálneho diania ako prekročenia v bytnosti slobody, ktoré sa etabluje
na myšlienke korelácie týchto dvoch. Heidegger ono dvojaké zakladanie v zmysle
prešvihujúceho sa odopierania (uberschwingend-entziehend) považuje práve za doklad o
konečnosti slobody pobytu. Možno teda z tejto súvislosti zároveň odvodiť to, že konečnosť
slobody spočíva na vnútornom transcendovaní v samotnej bytnosti slobody? Oslobodenie
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sa od slobody ako jej konečnosť, však možno uvážiť za jej výklad len v takom vymedzení,
ktoré správne chápe toto prekračovanie v bytnosti, ktoré je úzko späté s transcendentálnym
dianím ako korelácie (resp. cyklickosti) existenciality a fakticity. Je tomu síce tak, že ono
uprostred súcna odkazuje na prijatosť medzi súcno, avšak takáto konečnosť by bolo
obmedzením sa na faktickosť, pokiaľ by sa nebral zreteľ práve na to, že ono postavanie
voči podstatnému kvôli (Widerhalt des Umwillens) je tým, čomu rozumie Heidegger ako
svetu. Svet však nie je súcnom, ani jeho sumou, ani všetkým, ale skôr tým, k čomu pobyt
vždy už pre zjavnosť súcna transcenduje. Transcendentálny dokument konečnosti slobody
pobytu teda možno hľadať v korelácii spomínaných dvoch (existencialita a fakticita), avšak
iba za tej podmienky, že sa nevynechá aspekt sveta, ktorý je tým, k čomu pobyt v
konečnom dôsledku v slobode prekračuje, a ktorý je teda správnym výrazom
prekračovania v bytnosti slobody. Je teda možno povedať, že korelácia, ktorá tvrdí, že ono
rozvrhovanie sa do možností je možné práve v rámci jej istých odoprení bazíruje na tej
myšlienke transcendentálnej slobody, ktorá nechápe svet ani ako len rozvrhovanie na
základe podstatného kvôli, tzn. odkazové súvislosti, avšak ani len ako vyskytujúce sa, resp.
faktickosť existujúceho, ale skôr ako niečo, čo oba spomínané presahuje. Práve táto
myšlienka je pre Tengelyiho koncepciu fenomenologickej metafyziky tak významnou,
pretože v nej môže naviazať na myšlienku dvojitého pojmu fenomenologickej metafyziky
ako nekonečnosti a sveta, resp. nekonečnosti sveta (WU, 299). Z tohto kontextu
Tengelyiho koncepcie tak možno vyvodiť, že to, čo sa ukazuje transcendentálnym dianím,
nie je ani tak vyváženosť existenciality pobytu fakticitou súcna, pretože práve
transcendentálne dianie v zmysle vstupu súcna do sveta nehovorí o výskytovosti, ale skôr
sa jedná o odhalenie významnosti skutočnosti sveta (Wirklichkeit der Welt), na rozdiel od
skutočnosti súcna.
V rámci korelácie oných dvoch, tzn. možnosti a odoprenia,122 hovorí Heidegger o
ich jednote - odôvodňovaní (Begründen) ako treťom type zakladania. Odôvodňovanie nie
je len jedným zo spôsobov počínania si (verhalten), ale z jednoty spomínaných dvoch je
skôr transcendentálnym umožnením akéhokoľvek počínania si k súcnu v jeho charaktere
intencionality (WdG, 168). V tomto pojme samozrejme nejde Heideggerovi o akési
„ontické“ dokazovanie, ale skôr o „umožnenie otázky prečo vôbec“. Na jej umožnení sa
122

Koncept odoprenia tak už možno v rozvinutom kontexte chápať nie v onom zmysle proti ľubovôli, ale v
transcendentálnom, čo Tengelyi vyjadruje napr. v pojme potenciálu prekvapenia ako charakteru udalosti v
javení (WU, 306), ktoré je zas potrebné odlišovať od čistého prežitku (Erlebnis) (WU, 191). Porov.
podkapitola 6.1.
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zároveň i ukáže, v akom zmysle je toto odôvodňovanie jednotou spomínaných dvoch.
Súvislosť možno priblížiť nasledovne: v rozvrhovaní do možností sa ustanovuje
pojem existencie (charakter existenciality, možnosť). Existovať však vždy už znamená
zároveň existovať uprostred súcna (tzn. zohľadnenie fakticity). Takéto existovanie je
zároveň počínanie si voči súcnu, v ktorom sú prítomné obe momenty. V počínaní medzi
súcnom ide pobytu v konečnom dôsledku o jeho bytie, zároveň sa však v onom krajnom
vytrhnutí

do

možností

necháva

prenikať

(durchwalten)

obliehajúcim

súcnom

(umdrängenden Seinden), t.j. tým skutočným (Wirklichen). A práve v takejto korelačnej
situácii vyvstáva otázka prečo, ktorej kardinálnou formou je otázka: Prečo vôbec niečo je a
nie je skôr nič? (WdG, 169). Túto otázku Heidegger pokladá za základnú otázku v rámci
prednášky Čo je metafyzika?, a to hlavne v jej konfrontácii vzťahu bytia a niču. V rámci
tohto kontextu je však dôležité neopomenúť Heideggerov bezprostredný odkaz na
problematiku porozumenia bytiu a následnej dedukcie založenia ontologickej pravdy voči
tej ontickej. Otázka o tom, prečo vôbec niečo je a nie je skôr nič, sa tak v Heideggerovom
chápaní pohybuje vždy už v predpojmovom porozumení bytiu (ontologická pravda). I keď
sa na jednu stranu zdá, že v tomto bode Heidegger predsa len zachováva hierarchický
spôsob myslenia, tzn. že ontologická pravda je tým, čo zakladá ontickú, je potrebné mať na
pamäti, že ono zakladanie, ktoré sa ukazuje v porozumení bytiu ako to, čo umožňuje
počínanie si voči súcnu a vykázanie (Ausweis) jeho špecifických založení (napr. príčina,
motív)(WdG, 170), je samotné už spoluurčené v jednote možnosti a odoprenia, čo, ako
bolo v predchádzajúcom, vykázané odkazuje na problematiku transcendencie k svetu, a
teda metontologického pýtania sa po súcne ako súcne v celku.
V tomto zmysle je trojaké zakladanie možné uviesť ako doklad o vernosti idei
dvojitého

metafyzického

pýtania

sa

v

zmysle

fundamentálne-ontologickom

a

metontologickom. Okrem toho je práve idea tretieho spôsobu založenia v odkaze na
ontologickú diferenciu v zmysle ontologickej a ontickej pravdy dôležitá i z toho dôvodu,
pretože sa v jej odhalení završuje možnosť videnia súvislosti s trojakým základným dianím
tvorby sveta z textu Základné problémy metafyziky.123
123

Predikovaná súvislosť neznamená ešte úplné krytie, ale skôr podobnosť čŕt. Prvý typ zakladania –
zriaďovania môže zodpovedať prvému momentu tvorby sveta ako vytyčovanie si záväznosti. Je vhodné
poznamenať, že v záväznosti sa zároveň ukazuje i druhý typ zakladania, a to v jeho aspekte odoprenia – v
záväznosti sa do určitej miery odopiera Umwillen, čo je však už prechod k druhého typu tvorby sveta.
Heidegger hovorí o „medzi, či obmedzení“ (Schranke, Einschränkung) (GA 29/30, 528). Druhý typ
zakladania ako zapevňovanie nesie v sebe aspekt celku súcna, ktorý sa zrkadlí vo vyplňovaní ako druhom
momente tvorby sveta. Tretí typ zakladania ako ontologicko-ontické odôvodňovanie možno priradiť k
tematizácii tvorby sveta v odhalenosti bytia súcna.
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Pre nami sledovanú problematiku je dôležité transcendentálny pojem slobody v jej
druhej vete, tzn. ako slobode k dôvodu nielen zosumarizovať (v zmysle možnosti,
odoprenia a výkazu), ale hlavne odhaliť i v jej konečnosti, ktorá sa vyjadruje v pojme Abgrund-u. Ten bol už v predchádzajúcom na základe Tengelyiho interpretačného sklonu
chápaný ako to, čo smeruje „od“ základu. K pochopeniu problematiky Ab-grundu, ktorej
pojem je vhodné v rámci predstaveného kontextu prekladať skôr ako hlbinu, než ako
priepasť, je potrebné mať na zreteli kontext onto-theo-logickej metafyziky. Tá je v rámci
ontoteologického kruhu v určitom zajatí spytovania sa po prvých príčinných, prvých
dôvodov. Na jednej strane sa pýtame po základe, dôvode súcna ako takého, ktoré potom
vyvodzujeme z najvyššieho súcna, to je však ako také tiež už súčasťou súcna. V tomto
zmysle sa ontoteologika pohybuje v určitom kruhu.124 Jedným východiskom z tohto kruhu
je sloboda, ktorá je v tomto zmysle preč od-základu, dôvodu, tzn. sloboda, ktorá je
prekročením vo svojej bytnosti. Sloboda tak v tomto zmysle nie je len slobodou k
rozvrhovaniu sa (v fundamentálne-ontologickom zmysle), vôbec k možnosti, takisto nie je
len slobodou k zapevňovaniu sa, k tomu byť súcnom uprostred súcna, v prijatosti pobytu
do súcna, a tiež nie je len slobodou k počínaniu si k tomuto súcnu, ktoré v konečnom
dôsledku spočíva na ontologickom zdôvodňovaní. Sloboda je skôr základom týchto
základov, dôvodov (Grund des Grundes), avšak ako taká sama odkazuje na určitú hlbinu,
ktorá sa takýmto zakladaním slobody vymyká. Na tomto mieste je potrebné hľadať onen
vztyčný bod medzi Tengelyiho a Heideggerovým myslením. V tejto hlbine Tengelyi vidí
možnosť tematizácie praskutočnosti sveta ako faktickej nutnosti, ktorá nie je
transcendentálnou (kantovsky ponímanou) čistou aprioritou, ale skôr danosťou, ktorej
človek sám už nie je zmocnený, ale skôr vydaný. 125A vskutku doklad toho je záverečné
tvrdenie Heideggera o tom, že onen Abgrund možno uchopiť ako bezmocnosť (Ohnmacht)
človeka, ako jeho vrhnutosť, konečnosť (WdG, 175).
V

tomto

sa

jasne

ukazuje

prekonanie

fundamentálne-ontologického,

centralistického kladanie bytia pobytu. Ba naopak v transcendentálne chápanej slobode sa
ukazuje možnosť, ktorá prekračuje tradičné metafyzické sklony, a ktorej sa v rámci
Tengelyiho koncepcie budeme chcieť ešte bližšie priblížiť. Je zjavné, že existenciálny
pojem slobody sa týmto neruší. Tengelyi hovorí o tom, že sa skôr novozakladá skrz
124
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Problematiku ontoteologického kruhu tematizoval Tengelyi na prednáškach o Schellingovi v zimnom
semestri 2013/2014 na Bergische Universität Wuppertal.
Opierajúc sa o súčasnú francúzsku fenomenológiu Tengelyi zdôrazňuje, že fenomenológia je v subjekte
nie aktívneho činiteľa ako nominatívu, ale skôr datívu, tzn. pasívneho charakteru. Porov. Tengelyi, L.:
New phenomenology in France, s. 301.
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transcendenciu (WU, 387). Avšak v konfrontácii s práve povedaným je potrebné sa spýtať
na to, do akej miery je ešte stále možné hovoriť o zakladaní. Je tomu síce tak, že sloboda je
Grund des Grundes, a je teda i založením existenciálne ponímanej slobody, ktorú je
možné vzťahovať na onen prvý typ rozvrhovania sa do možností, avšak sloboda v jej
bytostnom transcendovaní je skôr tým, čo sa od slobody v tomto zmysle oslobodzuje,
pričom nie do fakticity jednotlivého vyskytujúceho sa, ale je skôr postavením sveta voči
podstatnému kvôli, tzn. je tým, čo ukazuje na svet. Aby sme teda túto záležitosť bližšie
pochopili, je potrebné si ešte do tretice objasniť to, ako Heidegger pristupuje k svetu, a to v
analyzovaní skrz porovnávací spôsob.

3.5.3 Človek je svet-tvoriaci
Text prednášok Základné pojmy metafyziky: svet – konečnosť – samota (GA 29/30) má za
účel hlavne rozvedenie rozšíreného konceptu sveta v rámci porovnácieho rozboru viet
„kameň je bez sveta“, „zviera je chudobné na svet“ a „človek je svet-tvoriaci“. Tento text
možno považovať za určitý Heideggerov príspevok k antropologickému sklonu
filozofického myslenia v tomto období, voči ktorému sa zároveň Heidegger i vymedzuje.
Konkrétne sa napríklad jedná o vymedzenia sa voči Schelerovej koncepcii stupňov súcna –
v zmysle fyzického bytia, bytia rastlín a zvierat a špecifického duchovného bytia človeka
(GA 29/30, 283). Dá sa vyvodiť, že Heidegger odmieta túto pozíciu hlavne z toho dôvodu,
že človek je jednota týchto stupňov.126 Z problematiky ontologickej diferencie je jasné, že
Heidegger akúkoľvek jednotu bytia, v zmysle zdieľania, resp. akéhosi zahŕňania jedného v
druhom od svojich základov musí popierať. Už od svojich skorších textoch sa Heidegger
zásadne stavia voči predstave človeka, ako živej bytosti obdarenej okrem toho ešte i
rozumom (GA 63, 21).
O tom, že sa Heidegger snaží prispievať k antropológii svedčia sprvu hlavne dve
záležitosti. Prvý moment spočíva v tom, že Heidegger tematizuje ľudské bytie v pojme
človeka,127 druhý zas v tom, že k človeku pristupuje skrz porovnávanie s inou živou
bytosťou, zvieraťom. Je však dôležité nenechať sa pomýliť týmto antropologickým
náznakom, nakoľko hlavne záver prednášok (6. kapitola 2. časti) svedčí o tom, že v pravde
126
127

Tieto stupne Scheler rozvíja na základe šícht Nikolai Hartmanna. Porov. Scheler, M: Stellung des
Menschen im Kosmos, s. 60.
To znamená, že do určitej miery upúšťa minimálne vo výraze od fundamentálne-ontologického označenia
ľudského bytia ako pobytu.
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ide Heideggerovi hlavne v pojme človeka o jeho pobytovosť, a ak i analýza živej bytosti
predchádza pristúpeniu k ľudskému bytiu, potom je tomu tak hlavne z toho dôvodu, aby sa
ukázala jej určitá neprístupnosť voči špecificky svet-tvoriacemu. Tento hlavným účel ako
objasnenie metafyzického určenia sveta ako zjavnosti súcna ako takého v celku, sa
naznačuje teda už v druhej porovnávajúcej vete „zviera je na svet chudobné“.
Tematizácia sveta ako zjavnosti súcna ako takého v celku je v záverečnej 6.
kapitole 2. časti vyzdvihnutá predovšetkým v jej štruktúre dvoch momentov. Na jednej
strane ide o ono „v celku“, o ktorom svedčí už i celé pojednanie prvej časti o rozpoložení,
resp. naladenosti hlbokej nudy, v ktorej sa odhaľuje ono „to ako nám je práve v celku“, čím
sa teda prvá časť minimálne v jej „formálnosti“ dá označiť za prípravu k tomu
„podstatnému“, tzn. tematizovaniu sveta. Na druhej strane ide zas o aspekt štruktúry „ako“.
Práve tento aspekt „ako“ je tým, čo je zvieraťu odoprené. Zviera sa totiž síce vzťahuje k
súcnu, toto súcno však nevníma ako súcno, resp. ako súcno ako také. Vzťah zvieraťa ako
chovanie sa (Benehmen) je podstatne odlišný v jeho bytnosti zaujatosti (Benommenheit) od
počínania (Verhalten) si človeka. Človeku je súcno zjavné ako také, pričom aspektu tohto
„ako“ (als) je nakoniec tým, čo vedie Heideggera k skúmaniu výpovedí, resp.
apofantického logu a v konečnom dôsledku k otvoreniu tematiky pravdy, resp. otvoreného
bytia človeka (Offensein des Menschen)(GA 29/30, 296). V tomto zmysle nie je text týchto
prednášok čisto len chronologickým, ale i tematickým prechodom k dôležitému pojednaniu
O bytnosti pravdy, o ktorom sa dá povedať, že sa ona cesta fundamentálne-ontologického,
resp. metontológického myslenia završuje. Otvorenie tematizácie pravdy v konexii so
svetom je taktiež príležitosťou k tomu z toho Heideggerovho myslenia odvodiť koncept
praskutočnosti sveta,128 ktorá má zas pre Tengelyiho koncept faktickej nutnosti veľký
význam (WU, 256). Zároveň je potrebné dodať, že tento text v jeho výsledku možno
považovať ako náležiaci k textom O bytnosti dôvodu a Metafyzickým základom logiky,
pričom sa má týmto na mysli trojaké dianie tvorby sveta ako čelenie záväznosti, vyplnenie
a odhalenie bytia súcna (GA, 29/30, 506), ktoré možno priblížiť rozvinutiu trojakého
zakladania slobody.129 Nasledujúci výklad sa teda bude zameriavať práve na vyzdvihnutie
spomenutých momentov (GA 29/30: 483 – 532, WU, 253-263).
Ak je človek svet-tvoriacim v odlišnosti k zvieraťu ako chudobnému na svet, potom
je potrebné sa zamerať na to, čo je týmto svetom. Ako už bolo v predchádzajúcom
128
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A to ako v jej prvoradosti nad bytím.
Porov. poznámka č. 45.
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uvedené, Heidegger pojednáva o troch spôsoboch prístupu k fenoménu sveta, pričom text
Základné pojmy metafyziky hovorí o onom porovnávajúcom prístupe, v odlišnosti k
historickému z O bytnosti dôvodu a pojednaniu o svete, ako o existenciálu človeka v rámci
štruktúry bytia-vo-svete na ozrejmení príručného bytia prostriedku z Bytia a času. To, čím
sa odlišuje človek od zvieraťa je teda ona tvorba sveta, pričom svet je potrebné v tomto
kontexte chápať ako zjavnosť súcna ako takého v celku. Heidegger sa v rámci rozvedenia
tejto problematiky sústredí práve na „ako“ v tomto určení. Toto v jeho ponímaní úzko
súvisí s výpoveďou, čo odkazuje na apofantický (tzn. výpovedný) logos. S odkazom na
Aristotela objasňuje, že to, na čo sa výpoveď (apofansis) vzťahuje je súcno, pričom sa
jedná vo výpovedi o bytie súcnu v jeho rôznych formách (GA 29/30, 484). Z tejto
súvislosti Heidegger vyvodzuje, že otázka po bytnosti „ako“ sa týka zároveň bytnosti
onoho „je“, tzn. bytia a to tak, že obe majú spoločný pôvod (Wurzel)(GA 29/30, 491).
Heidegger sa v zameraní na kopulu „je“ v apofantickom logu výpovede v zmysle „a
je b“ dostáva k formulácii toho, že „bytie“ sa rovná „pravdivému bytiu“ (GA 29/30, 490).
Takéto bytie je v jeho podobe ako pravdivého bytia teda myslené v každej výpovedi.
Dôležitým je však pre Heideggera v tejto súvislosti skúmania pôvodnej dimenzie logu,
jeho vnútornom umožnení, zdôrazniť, že logos ako výpoveď nemá byť chápaný iba v
preferovanej forme pozitívnej, pravdivej výpovede, ale skôr tak, že k nemu náleží práve
ono „buď-alebo môcť byť pravdivým, či nepravdivým“, tzn. tak spôsobom prisviedčania
(Zusprechen), ako i odopierania (Absprechen)130 (GA 29/30, 491). Heidegger doznáva, že v
sústredení sa len na súhlasné tvrdenia logu je i on sám ešte v Bytí a čase obeťou takéhoto
klamu (GA 29/30, 488).
Tematike pravdy v spojení s pojmom ek-sistentnej slobody a jej hierarchickému
premýšľaniu smerujúcemu až k jeho prekonaniu v pojme nepravdy ako bytostnej skrytosti
súcna v celku bude venovaná nasledujúca kapitola, ktorá pojednáva text O bytnosti pravdy
(WdW). V nasledujúcom výklade je teda náležité vyzdvihnúť hlavne dve záležitosti. Po
prvé, v akom zmysle Heidegger začína premýšľať i zakrývanie ako súčasť pravdy, tzn.
poukázať na to, že myšlienky textu Základné pojmy metafyziky sú už „na ceste“131 k
130
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Neukazuje sa už i v tomto ona zmena ontologickej diferencie, resp. problematiky transcendencie v onom
dávaní dôrazu na fakticitu, ktorá v texte O bytnosti dôvodu poukazuje na odoprenie možností (Entzug)
ako relevatný spôsob zakladania (Gründen) popri rozvrhu do možností a odôvodňovaniu? Neukazuje sa
tu zároveň ona nutnosť fakticity, ktorá bude pre Tengelyiho tak dôležitým výrazom iného typu nutnosti,
odlišného od apriority, ktorú, ako sa ešte len v nadchádzajúcom ukáže, v rámci skúmania tedencií
súhlasnosti v pojme slobody ako parciálnej kauzality približuje v nutnosti odpovede na apel, či výzvu s
odkazom na Waldenfelsa, totiž to, že i žiadna odpoveď je odpoveďou? Porov. podkapitola 6.2.
O tomto postupe svedčí i chronologická postupnosť. Prednášky Základné pojmy metafyziky sú z rokov
1929/1930, pričom text O bytnosti pravdy v jeho prvej podobe je z roku 1930. Text v jeho súčasnej
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„obratu“ (Kehre) v rámci textu O bytnosti pravdy. Okrem tohto je potrebné ešte zdôrazniť
význam základného diania tvorby sveta v jeho trojakej štruktúre, a tým objasniť pojem
sveta ako zjavnosť súcna v celku.
Ako vyzdvihuje Tengelyi, Heideggerova sebakritika voči opomenutiu negatívnych
tvrdení v rámci vypovedajúceho logu má svoje odôvodnenie v tom, že v Bytí a čase je
pravda rovná bytiu v tom zmysle, že vyjadruje v tvrdení to, čo je, ako to, čo ono je. V
tomto zmysle postačuje úplnosť pozitívnych pravdivých tvrdení k tomuto zacieleniu,
pretože pozitívne vety sú najvhodnejšie k tomu vyjadriť to, čo je, ako to, čo ono je (WU,
254). V tomto zmysle ona nepravda, ktorá vypovedá o súcnu nenáleží k pravde bytostne.
To, ako sa ukáže pri skúmaní textu O bytnosti pravdy, sa práve voči fundamentálneontologickému pojmu pravdy mení. Zmena, ktorá sa naznačuje v tomto texte, spočíva na
uznaní toho, že logos, resp. tvrdenie nevypovedá o súcne bezprostredne len v jeho
vnímaní. To, že sa logos v jeho pôvodnosti podmieňuje v tom zjavujúcom, tzn. že môže
vypovedať iba o tom, čo už je v pred-logicky zjavné, je len prvá dimenzia tohto zakladania
logu. Okrem tohto je potrebné zdôrazniť i inú funkciu, z ktorej vôbec vyplýva, že logos
môže vykazovať, primeriavať (anmessen). Tá spočíva v tom, že logos má možnosť byť i
nepravdivý (Falschseinkönnen) (GA 29/30, 502). Práve toto je tá funkcia, ktorá poukazuje
na zmenu vo vzťahu pravdy a nepravdy oproti Bytiu a času. Pravda a nepravda náležia
bytostne ku sebe, a to v priestore porovnávajúceho buď-alebo (GA 29/30, 493). Zmena vo
vzťahu pravdy a nepravdy je tým, čo pripravuje cestu pre pojednanie O bytnosti pravdy,
kde sa bude zdôrazňovať bytnosť nepravdy ako skrytosti pre pravdu ako neskrytosti.
Okrem toho sa však práve zo zmeny vzťahu pravdy a nepravdy, ktorá spočíva v onom
otvorenom priestore „buď – alebo“, ukáže i nadväznosť možnosti pravdy zo slobody a
odhalenie prvého momentu štruktúry diania tvorby sveta ako vytyčovanie si záväznosti
(Sichentgegenhalten von Verbindlichkeit).
V akom zmysle uchopiť špecifickosť základu slobody práve s ohľadom na
načrtnutú súvislosť zjavnosti súcna v onom priestore otvorenom i pre nepravdu? Tengelyi k
tejto problematike výstižne poznamenáva, že k tomuto priestoru má človek prístup len
vtedy, keď je mu umožnené vyjsť za (über) súcno a bytie, a práve v tom potom vidí i
vlastný zmysel metontológie, kde sa neprekračuje viac k bytiu, ale k svetu (WU, 256-257).
podobe (1943) prešiel viacerými úpravami, ktoré sa ukazujú v jeho štyroch verziách, prvá z roku 1930 a
posledná 1940. Tieto verzie sú od roku 2016 prístupné v Gesamtausgabe 80.1. Práve na nich by bolo
možné detailne vypracovat odhaliť zmenu Heideggerovho sklonu myslenia (v zmysle z fundamentálneontologického do myslenia dejinnosti bytia), napr. už i len v užívaní rôznosti pojmov (porov. GA 80.1,
327-428).
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Heidegger totiž tvrdí, že výpoveď je možná len tam, kde je sloboda. Pričom slobodou sa tu
má na mysli možnosť byť slobodný/voľný k odkrytiu, či zakrytiu (Freisein zu Entbergung
oder Verbergung)(GA 29/30, 492). Až to, že je človek voľný k tomuto priestoru
(Spielraum) umožňuje prvé dianie tvorby sveta ako možnosť záväznosti, resp. nechať sa
viazať jej voľným vytyčovaním (sich-bindenlassende freie Sich-entgegenhalten), čo
Heidegger kladie zarovno s otvorenosťou človeka (Offensein des Menschen) (GA 29/30,
496).
Je zjavné, že tento prvý moment tvorby sveta sa zakladá v slobode, ktorú už
nemožno chápať v akomsi existenciálnom zmysle. Vyjadrením takto chápanej slobody je
skôr uvoľňovanie sa v metontologickom zmysle. Ide o takú slobodu, ktorá je
transcendenciou. Ide teda síce o prekračovanie za súcno, avšak takéto prekračovanie
práveže uvoľňuje priestor pre „buď -alebo“ pravdy a nepravdy, a teda i predpredikatívnej
zjavnosti. Jedná sa o otvorenosť sveta človeka (Weltoffenheit des Menschen), ktorá je v
odlišnosti k zvieraťom disponujúcej otvorenosti. Pre správne uchopenie tejto komplexnej
myšlienky je dôležité zdôrazniť Tengelyiho interpretáciu (WU, 258). To, kam sa človek
uvoľňuje je svet, ktorý však nie je súcnom. V uvoľnení do sveta sa vytvára priestor pre
„buď alebo pravdy a nepravdy“, v ktorom až sa umožňuje súcnu a jeho bytiu vyvstať.
Bytie je tak stavané do perspektívy sveta, čím sa podľa Tengelyiho manifestuje pôvodné
metafyzické premenenie fundamentálnej ontológie v metontológiu. V rámci nami
sledovanej problematiky ontologickej diferencie, možno nazvať toto premenenie ako
zmenu ontologickej diferencie do tej kozmologickej.132 Transcendentálne chápaná sloboda
tú hrá nemalú, ba práve bytostnú úlohu. Až v tom, že sa pobyt uvoľňuje za súcno a jeho
bytie, umožňuje sa mu viazať na súcno. V prvej verzii textu Vom Wesen der Wahrheit
Heidegger odhaľuje túto komplexnú myšlienku v jej jednoduchosti. Ono nechať sa viazať
je možné len takému bytiu (Wesen), ktoré je voľné, resp. slobodné.133 Väzba je v tomto
kontexte oným uvoľňovaním predhadzovaná (Sichvorwerfen) (GA 80.1, 336). Toto
predhadzovanie si väzby možno chápať i ako „vytyčovanie si záväznosti“. V ňom, ktoré je
zároveň v predpoklade onoho pôvodného uvoľnenia, resp. slobody, sa utvára priestor pre
viazanie. V tomto priestore otvorenosti sa potom umožňuje vôbec niečo také, ako „nechať
132
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Tengelyi diferenciu medzi skúsenosťou veci a horizontom sveta nenazýva výrazom kozmologickej
diferencie. Samotný pojem kozmologickej diferencie možno nájsť napr. u fenomenológa Eugena Finka,
ktorý podobne ako Tengelyi rozvíja tematiku fenomenológie sveta. Porov. Fink, E. Welt und Endlichkeit,
s. 18.
Podobnú logiku, síce v inom kontexte (v rozličnosti medzi faktickým byť slobodný/neslobodný a
bytostnou slobodou) užíva Heidegger v Metafyzických základoch logiky, kde hovorí, že len slobodné bytie
môže byť neslobodné (MAL, 247).
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sa viazať“, ktoré zas umožňuje dať si mieru k niečomu. Z tejto miery sa pripúšťa
primeranosť, či neprimeranosť k súcnu (Angemessenheit und Unangemessenheit), čo je v
konečnom dôsledku ako adekvácia tým, čo podkladá vypovedajúci logos (GA 29/30, 502503).
Človek je svet-tvoriaci, pričom svet sa tvorí v prvom rade v spomenutom
vytyčovaní si záväznosti.134 Okrem tohto prvého momentu tvorby sveta Heidegger
poukazuje i na moment vyplňovania (Ergänzung), resp. onoho v celku, ktorý je taktiež
základom možnosti výpovedi. Tie sa totiž umožňujú v predchodnej tvorbe onoho „v
celku“. Heidegger poukazuje na príklad tvrdenia „tabuľa je nevhodne postavená“ (GA
29/30, 503), ako každé tvrdenie odkazuje na pred-logické vyplňovanie ako tvorby v celku,
a teda tvorby sveta. Na onom príklade sa tento moment tvorby sveta dá v jednoduchosti
uchopiť tak, že ono tvrdenie o nevhodnom postavení tabuly v jeho vypovedaní vyžaduje
celok (v tomto príklad prednáškovú miestnosť), ktorý už vždy pre(d)kračuje, a zároveň
umožňuje vypovedanie o „izolovanom objekte“.
Tento moment tvorby sveta „v celku“ je Základných problémoch metafyziky
predznačený Heideggerom v analýze rôznych stupňov rozpoloženia nudy135 ako
základného naladenia (Grundstimmung) v rámci jeho skúmania metafyzickej otázky ako
seba sama zahrňujúceho, ako seba sama sa dotýkajúceho. Zatiaľ čo v Bytí a čase je odkaz
nálady na existencialitu, v hlbokej nude nás oblieha určité prázdno v celku (Leere im
Ganzen), v ktorom sa v aspekte „v celku“ odkazuje na svet a na otázku po svete.
Avšak ako sa v predchádzajúcom ukázalo, už i v otázke úzkosti ako inej formy
rozpoloženia, ktorá je v texte Čo je metafyzika? tým, čo zjavuje ničotnenie niču, sa
objavuje aspekt celkovosti, resp. onoho v celku. Tento vzťah úzkosti k celku si možno v
rámci vlastného porozumenia priblížiť v jednoduchom predstavení príkladu význačného
ontického fenoménu. Týmto príkladom, ktorý má napomôcť porozumeniu vzťahu
ľudského bytia k celku, sa chce poukázať na otvorenie otázky po svete (na jeho tvorby v
druhom momente), pričom sa v tejto konkrétnosti odchýlime od vlastného výkladu u
Heideggera samotného?136 Nasledujúce exponovanie je teda potrebné do určitej miery
134
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Zdôraznením pôvodnosti aspektu záväznosti (Verbindlichkeit) Heidegger na jednej strane nemyslí
„nutnosť“ (Zwang), na druhej strane odmieta túto väzbu k súcnu chápať z „objektivity“
(Gegenständlichkeit), ba práve naopak, tá sa dá vysvetliť jedine z pôvodnej záväznosti (GA 29/30, 525).
Jedná sa špecificky o tri formy: byť znudený z niečoho, byť znudený pri niečom a hlboká nuda.
Heidegger sa zaoberal hlbšie i otázkami psychológie, o čom svedčia jeho privátne semináre v Zollikone
medzi rokmi 1959 – 1969, ktoré boli v roku 2017 sprístupnené v Gesamtausgabe 89. V nich pojednávanej
problematike analýzy pobytu (Daseinsanalyse) sa venuje v rámci českého filozofického diškurzu Petr
Kouba v štúdii Fenomén duševní poruchy: Perspektivy Heideggerova myšlení v oblasti psychopatologie.
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vnímať ako exkurz, ktorý však má svoje opodstatnenie v priblížení si pojednaných
súvislostí.
Ukážme si teda vzťah úzkosti a celku na príklade úzkostnej poruchy. Obsedantnokompulzávna porucha (OCD) sa vyznačuje takým z-extrémnením vzťahu úzkosti na
existenciu, a to z hľadiska celku, ktorý ju robí tým vhodným pre zachytenie hlavných
čŕt.137 Konkrétnosť príkladu neustáleho kontrolovania zabezpečenia domu pri jeho
opustení, napr. ukazuje špecifikosť logiky, ktorá sa konštituuje v naladení a jej príslušnému
rozumeniu. Postihnutý sa nemôže dostať z kruhu úzkosť-kontrola, a vytvára si tým vlastné
rozumenie. V tomto príklade je možné hľadať pojem celku v jeho zjavnosti v
charakteristickej nemožnosti vidieť viac. Postihnutý si nie je vedomý toho, že onen kruh, v
ktorom sa dookola pohybuje je prejavom, je časťou celku jeho úzkostnej poruchy. Toto
nevidenie širšieho celku je však podmienené práve tým, že v onom konkrétnom si úzkosť
vytvára vlastný celok rozumenia. V ňom sa svet – celok redukuje na špecifické: zamknuté
dvere – úzkosť - kontrola, pričom práve miera úzkosti (porucha jej sily) vykazuje na
nemožnosť rozumenia iného celku. Svet sa v takej úzkostnej poruche, ktorá je len
zveličením inak „nevnímaného“ každodenného naladenia, javí v zjavnosti súcna ako
hrozivého v celku. Úzkosť si v tomto prípade konštruuje svoje vlastné rozumenie, čo
potom odkazuje na Heideggerovu koreláciu existeciálov rozumenia a rozpoloženia z Bytia
a času (vrhnutý rozvrh), tzn. každé rozumenie je naladené a každá nálada má svoje
rozumenie.
Pre nami sledovanú problematiku je potrebné vyzdvihnúť z príkladu úzkostnej
poruchy jej naviazanosť na celok, ba dokonca by sa dalo povedať nutnosť naladeného
rozumenia si práve z celku. Zveličením úzkosti sa totiž nekladie svet, tzn. nie je tomu tak,
že by svet bol odomknutý skrz naladenosť primárne, ale skôr je tomu tak, že existencia si v
tomto prípade základného naladenia odomyká svet, pričom tento svet ako celok je to
primárne a to akou náladou, resp. akým rozumením a jeho následným výkladom a rečou sa
onen potom artikuluje, je tým sekundárnym. Úzkostná porucha je v tomto kontexte
137

Predkladaný výklad sa riadi metódou, ktorá je známa filozofickej tradícii, napr. u Platóna. Ten v Ústave,
pristupuje k problematike spravodlivosti u obci na základe analýzy jednotlivého človeka, pričom užíva
princíp toho, že na väčšom sa vyčitajú bytostné aspekty jednoduchšie ako na tom menšom: „ … myslím,
abychom zařídili své zkoumání tak, jako kdyby lidem nemajícim příliš bystrý zrak bylo uloženo přečísti z
dálky drobné písmo a pak někdo zpozoroval, že táž písmena jsou také jinde větší a na něčem větším: tu by
se, myslím, ukázalo velkou výhodou přečísti napřed tato a potom dívati se na menší, jsou-li vskutku táž.“
(Platón, Ústava, 368d-e). Zároveň je takisto potrebné poznamenať, že predkladaná deskripcia úzkostnej
poruchy vychádza z nazerania veci samej, tzn. že sa neriadi k nej náležitým teoretickým diskurzom a
musí byť teda ponímaná práve len v rozmedzí jej fenomenality za účelom priblíženia aspektu „v celku“ v
tvorbe sveta.
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poruchou v tom zmysle, že nutnosť celku pre existenciu človeka (v jeho bytnosti ako svettvoriaceho) je až v prílišnej miere prevládajúce v rámci iných „konexií“ človeka k celku.
Úzkostný človek sa teda v jeho bytostne nutnej príslušnosti k celku, v jeho vzťahovosti k
celku „až príliš“ vzťahuje skrz naladenie úzkosti.
Človek je bytím, ktoré je uprostred súcna v celku – tým sa myslí, že tento celok je
tým, k čomu sa človek nutne vzťahuje, i bez toho, že by si v každodennosti bol o tom
vedomí. Na príklade extrému zúženého celkového rozumenia úzkosti v prípade OCD sa
ukázalo, ako je toto naviazanie na celok pre zjavnosť súcna (svet) tým podstatným. Ak by
sme v tomto kontexte chceli hovoriť o akomsi obmedzení poruchy, potom jej náprava by
musela viesť skrz pokus o viazanie sa k celku, nie skrz úzkosť v jej výlučnosti, ale skôr o
iný spôsob nutnej konexie človeka na svet.
Týmto skonkrétnením sa malo priblížiť porozumenie druhému momentu tvorby
sveta, ktorý vychádza z takého tvrdenie, že práve v každom tvrdení hovoríme vždy už „z
celku“. Tým „v každom“ Heidegger poukazuje na to, že nejde len o jednotlivé oblasti
súcna, ktoré sú prístupné z celku, ale že i my sami sme zaradení do tohto „v celku“ (GA
29/30, 513), čo sa malo sprístupniť v exponovanom ontickom fenoméne. Črtajúcim sa
poukazom na rozmanitosť súcna (Mannigfaltigkeit des Seienden) sa odhaľuje i charakter
tretieho momentu tvorby sveta, a to odhalenosti bytia súcna. Heidegger poznamenáva, že
rozmanitosť súcna si k zjavnosti vyžaduje podmienky, ktoré sa nedajú redukovať len na
možnosť rozličnosti rôznych spôsobov súcna. Túto myšlienku treba chápať v tom zmysle,
že „regióny bytia“ nie sú vedľa seba, alebo nad sebou usporiadané, ale sú len v jednom a z
jedného „pôsobenia“ sveta (innerhalb eines und aus einem Walten der Welt) (GA 29/30,
514). Tak ako je tomu v O bytnosti dôvodu, kde Heidegger tvrdí, že sloboda v
transcendentálnom význame si vôbec stavia voči sebe Umwillen, a tak umožňuje väzbu
a záväznosť, a teda je to sloboda tým, čo pobytu svet „pôsobí“138 (waltet) a svetí (weltet)
(WdG, 164), tak je tomu potom i v Základných pojmoch metafyziky, kde je sloboda ako
prekrok k svetu, avšak svetu chápaného v tomto aspekte „walten“ sveta, ktorý v sebe spája
tri spomenuté momenty: svet pôsobí ako odhalenosť bytia súcna v celku v nechaní
pôsobenia rozvrhu sveta (das Walten der Welt als des Seins des Seiendem im Ganzem im
waltenlassenden139 Welt-entwurf).
Neukazuje sa už práve v tomto, že odhalenosť bytia súcna, ako výraz ontologickej
138
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V predchádzajúcom v konexii s Aristotelovou metafyzikou bol preložený tento pojem ako prevládanie.
Koncept waltenlassen odkazuje práve na onen charakter slobody ako nechať svet pôsobiť. Nutká sa
otázka, či by v tomto pojme bolo možné badať i súvislosti s Heideggerovým konceptom Gelassenheit.
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diferencie úzko súvisí s problematikou sveta, ba dokonca je práve z neho „umožnená“? 140
Neodhaľuje sa tu akási legitimácia spomenutej Tengelyiho interpretácie toho, že bytie je v
zohľadnení „priestoru buď -alebo“ stavané v perspektíve sveta, čím sa avizuje primárnosť
problematiky sveta (metontológia) nad problematikou bytia (fundamentálna-ontológia) 141
(WU, 259)? Rozvrh sveta je Heideggerom kladený ako základná štruktúra tvorby sveta. V
tomto pojme je však potrebné rozumieť tak rozvrhu ako svetu, nie už v existenciálnom
zmysle, ale v tom transcendentálnom. V akom zmysle sa teda v pôvodnej štruktúre rozvrhu
ukazujú tri momenty diania sveta (GA 29/30, 527-530)? Prvé spojenie sa vyjavuje v už
zmienenej záväznosti. Tá sa ukázala ako to, že nechať sa viazať je možné len bytiu, ktoré
je voľne, čo odkazuje na to, že ona tvorba sveta ako väzba je predchádzaná uvoľňovaním.
V tomto kontexte Heidegger hovorí o rozvrhu ako vyslobodení sa do možného (Entheben
in das Mögliche), ktoré zaväzuje do možného skutočného (GA 29/30, 528). K takto
chápanému umožňovaniu však náleží potom i motív medze, či obmedzenia (Schranke,
Einschränkung), ktorý súvisí s problematikou odoprenia (Entzug) možného v tom práve
skutočnom. To náleží k problematike „v celku“ ako predhadzovaného tvorenia celku, v
ktorom sa vytvára istá dimenzia možného uskutočnenia. Až v rámci tohto celku sa môže to
ktoré rozvrhované možné uskutočniť (GA 29/30, 529). Z tohto kontextu Heidegger
prechádza k taktiež už spomenutej tematizácii „otvorenia sa“. Toto otvorenie nie je k
niečomu, tzn. ani k možnému, ani ku skutočnému. Ide skôr o otvorenie sa k umožňovaniu
(Ermöglichung) v zmysle bytia súcna, ktoré v tomto kontexte Heidegger chápe ako
odkrytosť a pôvod rozličnosti bytia a súcna.
Rozvrh je hľadanou pôvodnosťou rozlišovania, ktorá je pred tým rozlíšeným (GA
29/30, 526). Zdôraznenie „a“ v ontologickej diferencii ako rozlíšenie medzi „bytím a
súcnom“ odkazuje na pôvodný rozvrh, ktorý však úzko súvisí s „pôsobením sveta“ v
nechaní pôsobenia sveta v charaktere rozvrhovania142. Svet v jeho trasncendentálnom
význame (tzn. ako Weltbildung) je teda tým, k čomu sa ontologická diferencia obracia.
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Eugen Fink, ktorému Heidegger vydanie prednášok Základné pojmy metafyziky venuje, konceptu „Welt
waltet“ rozumie práve z kozmologickej diferencie, keď tvrdí, že súcno je, pretože svet prevláda (welt
waltet). V tomto tvrdení vidí i odpoveď na onu zásadnú otázku o tom, prečo vôbec niečo je a nie je skôr
nič. Porov. Fink, E.: Alles und Nichts, s. 237.
V tejto interpretácii je rozhranie Heideggerovej filozofie prekračované, nakoľko „otázka po bytí“
(Seinsfrage), či už to v jej podobe výkladu z exemplárneho súcna (fundmentálna ontológia) alebo
myslenia bytia z neho samého (záležitosť myslenia, Ereignis), zostáva konštantou intencií Heideggerovho
myslenia.
„Welt waltet in und für ein Waltenlassen vom Charakter des Entwerfens.“ (GA 29/30, 527).
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3.6 Premena ontologickej diferencie II.
V predchádzajúcom bolo poukázané na to, že už i v ustanovení transcendentálnej slobody
je možné nájsť aspekty prekročenia hierarchickosti ako črty Heideggerovho myslenia vo
fundamentálne-ontologickom sklone. Z tohto prekročenia sa objavuje otáznosť ohľadom
charakteru transcendentálnej slobody ako základu tej existenciálnej. Je možné
konfrontovať Heideggerovo myslenie s určitým nedostatkom v oblasti určenia slobody ako
Grund des Grundes? Ako rozumieť totiž tomu, že sloboda je založením spontaneity, sama
je však tým, čo presahuje koncept základu a je týmto spôsobom dôležitým momentom
hlbiny (Abgrund). Inak povedané kontext, ktorý sa tu v rámci hierarchického spôsobu
myslenia ustanovil v rámci založenia transcendentálnej slobody voči tej existenciálnej, je
potrebné otvoriť otáznosti z myšlienky samotnej transcendencie. Zdá sa totiž, že
transcendentálna sloboda nemôže byť základom tej existenciálnej, minimálne aspoň v tom
zmysle, že by bolo podmienkou jej možnosti. Ako sa teda vysporiadať na jednej strane s
doložením hierarchie slobody v koncepte trojakého zakladanie ako vzťahu slobody a
Grundu, a na strane druhej s interpretáciou slobody ako hlbiny, ktorá sa naopak vymyká
tomuto „zajatiu“ Grundu (v zmysle ontoteologického kruhu)? V nasledujúcej kapitole
venujúcej sa práve tematike prekonania Heideggerovho hierarchického myslenia sa na
základe problematiky bytnosti pravdy ukáže, že na jednej strane je možné, aby bytostná
pravda bola založením predikatívnej pravdy a týmto spôsobom dosvedčením
hierarchického myslenia, na strane druhej však zároveň vo svojom „bytostnom“ ustanovení
mať svoju „pred-bytnosť“ (Vor-wesen) v nebytnosti (Un-wesen), ktorá sa manifestuje v
rozhraní pravdy ako neskrytosti a skrytosti.143 V takto načrtnutých súvislostiach je možné
vidieť určitú podobnosť medzi konceptami bytnosti pravdy a transcendentálnej slobody.
Bytostná pravda je základom predikatívnej pravdy, transcendentálna sloboda je základom
existenciálnej slobody, zároveň je však pravda bytostne náležiaca k nebytnosti a
transcendentálna sloboda ako Grund des Grundes je Abgrundom.144 Odhaľujúca sa
143
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Porov. podkapitola 4.2.2.
Náznak tejto podobnosti by bolo možné vykázať z Heideggerovho tvrdenia nachádzajúceho sa v texte
Das Ereignis (1941/42), v ktorom sa hovorí, že sloboda je Abgrundom pravdy (Wahr-heit) (GA 71, 285).
Tento poukaz musí však zostať v jeho indikujúcom charaktere, nakoľko k jeho uchopeniu by bolo
zapotreby predstaviť vecné súvislosti ohľadne myslenia Ereignis. Takéto premyslenie by však široko
presahovalo rámec predkladanej práce. Okrem toho je možné v domnienke výtky opomenutia
predstavenia tohto myslenia vyzdvihnúť určitú pochybu ohľadom „skoku do obratu“, ktorá sa zakladá v
nemožnosti „kroku späť“ (Schritt zurück) ako bytostnej náležitosti tohto myslenia, čím by sa mohla
znemožňovať, resp. zakrývať možnosť „iného“ rozvinutia „obratu“ (Umschlag).
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podobnosť nám tak môže byť nápovedou k pochopeniu otvorenej sa otáznosti ohľadom
transcendentality slobody.
Rozhranie pravdy ako neskrytosti a skrytosti Heidegger označuje i ako skok do
obratu (Kehre) (WdG, 193). Ako bolo v predchádzajúcom už vyzdvihnuté i pri
metontológii možno hovoriť o určitom obrátení (Umschlag)145 (MAL, 199). V spomenutí
význačnosti obratu v súvislosti metontológie sa núka otázka o jeho totožnosti s obratom,
ktorý sa ukazuje práve v texte O bytnosti pravdy. Tengelyi sa domnieva, že sa síce v
žiadnom prípade nejedná o iný obrat, avšak o iné závery, ktoré sa z neho vyvodzujú. V
tomto zmysle sa potom podľa neho z obratu vedúce myšlienky k metontológii
neprekrývajú s myšlienkami, ktoré sa z obratu dedukujú k dejinnosti bytia (ako tomu je v
textoch O bytnosti pravdy a Dopis o humanizme) (WU, 232).
K uchopeniu odlišnosti ciest vedúcich z obratu je potrebné zohľadniť hlbšie
porozumenie ontologickej diferencie, ktoré v rámci zvoleného rozvinutia Heideggerovho
myslenia stojí už vždy na pozadí akejkoľvek objavujúcej sa problematiky. V
predchádzajúcom sme už viackrát poukázali na to, že ontologickú diferenciu je potrebné
vnímať v jej diferencii.146 Obrat, ktorý je zamýšľaný v texte O bytnosti pravdy ústí do
ontologickej diferencie v podobe výnosu odkrývajúceho prechodu bytia a skrývajúceho
príchodu súcna (GA 11, 73). Obrat, ktorý možno radiť k metontologickému obdobiu
Heideggerovho myslenia síce nadväzuje, ako už bolo vyzdvihnuté, na fundamenentálneontologickú podobu diferencie v jej aspekte bytia súcna, avšak nemožno ho s ňou
identifikovať. Z toho dôvodu totiž možno hovoriť vôbec o premene, pričom bytostnou
súčasťou tohto kontextu je práve pojem transcendentálnej slobody.
145
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Pre prechod z ontológie do metafyzickej ontiky Heidegger užíva takisto výrazu Kehre (MAL, 201).
Benyovszky taktiež vyzdvihuje dvojznačnosť termínu „ontologickej diferencie“. Tá sa mu ukazuje na
jednej strane v „identite“ a diferencii súcna a jeho súcnosti, tzn. v nami vedenej terminológii v podobe
bytia súcna. Oproti tomu na druhej strane možno ontologickú diferenciu chápať v opozícii k mysleniu
bytia súcna ako záležitosti myslenia. Týmto má na mysli už spomenutú tematiku ontologickej diferencie z
Heideggerovho textu Ontoteologické ustanovenie metafyziky, kde sa ontologická diferencia myslí z
rozličnosti samej a to ako Austrag (výnos, resp. uskutočnenie) „odkrývajúceho prechodu“ bytia a
„skrývajúceho príchodu“ súcna (GA 11, 71). V odlišnosti k tejto dvojznačnosti je v tejto práci predstavená
komplexnejšia podoba diferencie. Tá spočíva v tom, že na jednej strane v textoch O bytnosti dôvodu
možno pozorovať premenu fundamenentálne-ontologického pojmu ontologickej diferencie v podobe
„bytia súcna“ do podoby „bytia a súcna“, kde sa zvýznamňuje aspekt totality súcna v tom zmysle, že
porozumenie bytiu je v predpoklade totality súcna (svet sa nechápe len z existenciality ako je tomu v Bytí
a čase, ale i z fakticity), na strane druhej je obrat, ktorý možno pozorovať v met-ontológii, a ktorý
získava svoj výraz v rozhraní slobody ako Grund des Grundes a Abgrundu, nemusí byť obratom v zmysle
premeny ontologickej diferencie do je podoby Austrag, ale môže byť modifikáciou ontologickej
diferencie do tej kozmologickej, kde sa súcno a jeho bytie vidí z perspektívy sveta. V rozdielnosti k
takémuto poňatiu vidí Benyovszky „kozmologickú diferenciu“ v zmysle veci a sveta „len“ ako podobu
ontologickej diferencie v pôvodnom zmysle bytia súcna. Porov. Benyovszky, L.: Náhlost: myšlení bytí z
času, s. 28, pozn. 52.
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Motív slobody je totiž v tejto práci už od začiatku sledovaný na podklade
ontologickej diferencie. Existenciálna sloboda, ako rozumenie bytia sa ukazuje v tomto
zmysle v spojitosti s aspektom Jemeinigkeit, tzn. že v hlavnej myšlienke existenciálnej
slobody ide práve o toto rozumenie svojmu bytiu, ako tomu „môcť-byť“, a teda i
rozvrhovaniu sa do vlastných, resp. neautentických možností. Centralizovanie pobytu tak
vyvstáva v uchopení bytia súcna, v odhaľovaní ontologickej diferencie na tento spôsob.
Transcendentálna sloboda však nie je obrátením pozornosti na súcno, ale skôr na svet,
ktorý je zjavnosťou súcna ako takého v celku. Objasnenie tohto pojmu v jeho dvoch
štrukturálnych momentoch, tzn. „súcna ako takého“ a „v celku“ bolo sledované v
predchádzajúcom výklade. Transcendentálnu slobodu je potrebné hľadať v korelácii bytia a
súcna, pričom toto „a“ medzi obomi je tým, čo naznačuje význam chápania slobody.
Premena ontologickej diferencie, ktorá netematizuje „len“ súcno ako také, resp. bytie
(fundamentálne-ontologický prístup), ale i súcno v celku (metontologický prístup) je tým,
čo uvoľňuje miesto pre koncept sveta. Ako už bolo viackrát zdôraznené, v transcendencii
sa totiž už nepresahuje súcno k bytiu, v zmysle jeho základu, ale skôr k svetu, ktorý už,
ako sa ukazuje, nemožno chápať v tomto jednoduchom hierarchickom prístupe podmienky
možnosti, resp. založenia.
Z toho vychádzajúc je teda podklad ontologickej diferencie i tým, čo umožňuje
rozviesť Tengelyiho „kozmologickú“ diferenciu ako diferenciu sveta a veci (súcna). Ak je
však v tejto súvislosti ontologická diferencia podkladom tej kozmologickej, potom je
možné ju zároveň ponímať i ako určitú jej hranicu. Inak povedané, do akej miery je
koncept Tengelyiho fenomenologickej metafyziky možné chápať v medziach rozvinutia
ontologickej diferencie? Nie je tomu skôr tak, že kozmologická diferencia prekračuje tú
ontologickú147, a to tým spôsobom, že rozvíja obrat, asi tak ako ontologická diferencia v
zmysle výnosu prekračuje ontologickú diferenciu bytia súcna?
Jedná sa však predsa len o rozvíjanie obratu, ktoré u samotného Heideggera nie je
prítomné.148 Je to iný spôsob, ktorý, ako sa nám v predchádzajúcom ukázalo, bazíruje na
147
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Pojednáva sa tu ontologická diferencia, ktorá je u Heideggera pred rokom 1930, tzn. nejde nám o
vyrovnávanie sa kozmologickej diferencie s podobou ontologickej diferencie z Heideggerových
neskorších textov ako napr. Ontoteologického ustanovenie metafyziky.
Ako bude ešte v nasledujúcom objasnené (v 5. kapitole), ako určitý počiatočný sklon tohto rozvíjania
možno považovať text O bytnosti ľudskej slobody (GA 31), ktorý chápe slobodu ako základ možnosti
pobytu a kladiu je tak ešte i pred problematiku základnej otázky bytia a času (rozumenia bytia z horizontu
času). Avšak prehĺbenie tohto sklonu myslenia je pozastavené. Spolu s von Herrmannom sa možno
domnievať, že o tom svedčí chýbajúci prvý zošiť Schwarze Hefte. Vecnú súvislosť ku kozmologickej
diferencii je však možné doložiť práve tým, že transcendentálna sloboda nie je slobodou k bytiu ako tomu
je v jej existenciálnej podobe, ale slobodou k svetu.
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Abgrunde slobody. Práve tento súvisí s bezmocnosťou človeka Tengelyi rozvíja v rámci
svojho konceptu parciálnej kauzality (v zmysle bezmocnosti o dôsledkoch začatého
konania). Táto koncepcia bazíruje na Kantovom pojatí slobody ako kauzality, s ktorou ide
ruka v ruke i koncepcia sveta. Ide o nekonečnosť sveta149 ako otvoreného horizontu, ktorú
možno chápať ako to určujúce pre skúsenosť veci, u ktorej je zásadná možnosť nového,
možnosť prekvapujúceho.150
Naznačené súvislosti môžu vyvstať až v bližšom sprístupnení pojednaných
kontextov. Najprv sa pozrieme na problematiku bytnosti pravdy, ktorá vedie k „obratu“ v
tradičnom zmysle ako obratu k mysleniu z dejinnosti bytia (4. kapitola). Následne sa
pozrieme na vyrovnanie sa Heideggera s Kantovým pojmom slobody (5. kapitola), čím sa
pripraví miesto pre poslednú pojednanú súvislosť slobody ako parciálnej kauzality u
Tengelyiho (6. kapitola), ktorá úzko súvisí s Kantovým a Heideggerovým pojatím slobody
a odhalí tak kardinálnosť slobody ako motívu filozofie.
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V koncepte nekonečnosti sveta sa Tengelyi opiera o Kantov pojem sveta, čím sa do určitej miery odlišuje
od zvýrazňujúcej koncepcie „konečnosti“ u Heideggera. Svet nie je uzavretá totalita vecí, ale totalita
javov postupujúca do nekonečna. Porov. Römer, I.: Contributions on László Tengelyi, s. 124.
Otvorenosť možnosti nového a prekvapujúceho je predpokladom pre Ohnmacht človeka (napr. v podobe
nechcených dôsledkov z zamýšľaného konania). Koncept Abgrundu tak úzko súvisí s pojmom sveta (ako
do nekonečnosti otvoreného horizontu). Fenomenologická metafyzika je pokračovaním obratu
metontológie.
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4. Bytnosť pravdy a sloboda
a.
Nasledujúca kapitola sa venuje problematike bytnosti pravdy a jej vzťahu k slobode. Jej
primárnym textom je prednáška O bytnosti pravdy (WdW). Vydaním nového súborného
diela prednášok z rokov 1915-1932 (GA 80.1), do ktorého sú zaradené i štyri verzie tejto
prednášky, sa pozícia textu O bytnosti pravdy stáva z časti komplexnejšou. V prístupnej
verzii prednášky vo Wegmarken je táto datovaná do roku 1930, avšak ako je už v
záverečných poznámkach knihy doznané, jedná sa o viackrát prepracovanú verziu, ktorá
získava svoju „finálnu“ podobu až v roku 1943 (GA 9, 483). Pre jej oboznámenosť a
prístupnosť budeme analyzovať práve túto jej podobu z Wegmarken. Dovoľuje nám to
hlavne ten fakt, že to, ako sa ešte len ukáže, pre nás podstatné, tzn. ek-sistentnosť slobody
a podstatnosť nebytnosti pravdy (Unwesen) možno nájsť už v druhej verzii O bytnosti
pravdy z roku 1930. V tomto kontexte je potrebné sa minimálne v strohosti zoznámiť s
rozlíšením spomínaných štyroch verzií.
Prvá verzia sa datuje do 14. júla 1930 ako verejná prednáška v Karlsruhe. Ide o
verziu, ktorá má rozsah necelých dvanásť strán a chýbajú v nej podstatné myšlienky, ktoré
tvoria jadro „finálnej“ podoby textu. Nie sú v nej rozpracované napr. pojmy ek-sistentnej
slobody, či vôbec onen „skok“ do obratu (WdW, 193) v onom rozhraní pravdy ako
skrytosti a neskrytosti. Svojím pojmoslovím, ako napr. väzba (Bindung), nechať sa viazať
(Sichbindenlassen), či záväznosť (Verbindlichkeit) skôr nadväzuje na spisy Základné
problémy metafyziky, či O bytnosti dôvodu. V druhej verzii, ktorá bola prednášaná v
Brémach 8. októbra toho istého roku, je už možné nájsť terminológiu ek-sistentnej slobody
(ako vystavovanie sa- Sichaussetzen), a zároveň jej spojitosť s odkrytosťou. Sloboda je tu
chápaná už v pojmoch odkrývajúceho nechania byť (Freiheit als das entbergende
Seinlassen) (GA 80.1, 365). Rozhodujúce je, že v tejto verzii možno nájsť podstatnosť
nebytnosti, ktorá náleží plne k bytnosti. Existencia je už i tu chápaná ako státie vo vlastnej
nepravde (In-der-eingentlichen-Unwahrheit-stehen). Sloboda je ponímaná ako otvorenosť
k tajomstvu. (GA 80.1, 370). To podstatné, tzn. onen skok, ktorý určuje charakter obratu
ako pravdy v zmysle rozhrania skrytosti a neskrytosti, tzn. to, čo v konečnom dôsledku
určuje i podobu ontologickej diferencie, ako výnosu odkrývajúceho prechodu bytia a
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skrývajúceho príchodu súcna (GA 11, 73), je možné nachádzať už i v druhej verzii z roku
1930. Tretia verzia, ktorá je datovaná ako verejná prednáška 11. decembra 1930, je takisto
v tom bytostnom pre nás zarovno s druhou verziou. Štvrtá verzia, ktorú Heidegger
prepracoval na Turíce roku 1940 nesie už výraznú podobu so zverejnenou podobou z roku
1943, avšak, ako dokladá vydavateľ je v nej možné nájsť určité charakteristické odchýlky
(80.1, 547).
b.
Ak prijmeme možnosť rozličnosti prístupu Heideggerovho myslenia k otázke po bytí v
jeho podobe fundamentálnej ontológie a dejinnosti bytia, potom je možné z takéhoto
porozumenia vyvodiť pre pojem slobody jeho zásadnú úlohu v rámci takto
diferencovaného prístupu k Heideggerovej filozofii. V tejto kapitole pôjde o to,
vyzdvihnúť hlavne dva aspekty dôležitosti pojmu slobody, a to z pozadia konceptu pravdy,
resp. jej bytnosti.
V prvom rade sa jedná o postulovanie hierarchického charakteru Heideggerovho
premýšľania otázky po bytí v jeho fundamentálne-ontologickom spôsobe. Hierarchická
štruktúra, ktorú možno pozorovať v rozpracovaní rôznych konceptov fundamentálnej
ontológie,151 a pri ktorej je dôležité jej opieranie sa o trojité vrstvenie pojmu bytnosti, 152
bude v tomto príspevku ukázaná na Heideggerovom koncipovaní pravdy. Jej význačnosť
spočíva v tom, že práve z nej, v jej bytostnej spojitosti s pojmom slobody, dochádza k
prekonaniu takéhoto hierarchického myslenia a posunu k prístupu myslenia dejinnosti
bytia. Tento posun, ktorý sa nazýva i obratom (Kehre) sa najmarkantnejšie ukazuje v texte
O bytnosti pravdy, preto bude i nasledujúci príspevok zameraný v podstatnej časti na
tematizáciu spomenutých súvislostí práve z neho.
Je to onen hierarchický charakter Heideggerovho myslenia, o ktorom možno súdiť
ako o dôvode „zlyhania“ plného vypracovania rozvrhu Bytia a času, a teda o opustení
fundamentálne-ontologického prístupu. Heideggerovi sa v konečnom dôsledku nedarí
odôvodniť/odvodiť rozmanitosť bytia z jedného jediného konceptu. 153Ak je tomu tak,
151
152
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Jedná sa napr. o pojmy slobody (existenciálna/transcendentálna), pravdy, či konceptu založenia
jednotlivých ontických vied prostredníctvom ich základných pojmov v regionálnych ontológiach.
Bytnosť ako čo (Was/quidditas), umožnenie – podmienka možnosti a dôvod/základ umožnenia. (WdW,
177)
Schmidt v Grund und Freiheit, zmieňuje analýzu zlyhania Bytia a času od Rentscha, ktorý hovorí o
Heideggerovskom Quasi-subjektu, alebo od Römerovej, ktorá usudzuje, že takýto jeden horizont, by v
konečnom dôsledku v konfrontácii s rozmanitosťou rozumenia bytia a času strácal výpovednú hodnotu.
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potom sa ukazuje i druhá možnosť vyzdvihnutia dôležitosti slobody, ktorá síce úzko súvisí
s tou prvou, jej rozličnosť sa však ukazuje v tendencii centrálnosti videnia tohto pojmu. Ide
o už spomenutú centrálnosť transcendentálneho pojmu slobody v obrate (Umschlag)
nevedeného k dejinnosti bytia, ale skôr k metontológii ako metafyzike sveta.
Prekonanie hierarchického myslenia, ukazujúceho sa v konexii myslenia slobody a
pravdy, umožňuje vidieť slobodu nielen ako most medzi obidvomi prístupmi otázky po
bytí, tzn. nielen ako to, na čom je možné ukázať prechod jedného k druhému, ale zároveň
umožňuje i samostatné myslenie slobody, ktoré v jeho úplnom aktualizovaní vyžaduje
obidva prístupy a z takto demonštrovanej výnimočnosti v sebe skrýva možnosť
nasledujúceho rozvinutia. V tejto kapitole pôjde teda o to, poukázať z textu O bytnosti
pravdy, ktorý sa radí k „obratu“ myslenia do dejinnosti bytia, na možnosť význačnosti
slobody, ktorá sa nevydáva tým istým smerom. Prirodzeným pokračovaním takejto
význačnosti je text O bytnosti ľudskej slobody (GA 31), kde Heidegger slobodu určuje ako
základ možnosti pobytu, a takisto rozvinutie možnosti fenomenologickej metafyziky u
Tengelyiho.
Aby teda prinajmenšom vyvstalo uvedenie tohto druhého charakteru dôležitosti
slobody, bude musieť byť najprv pojednané o tom prvom, ktorý sa znateľne ukazuje skrz
bytostnú súvzťažnosť slobody a pravdy v texte O bytnosti pravdy. Pre porozumenie tohto
ústredného textu, v ktorom sa opúšťa fundamentálne-ontologické myslenie, je
neodmysliteľná predchodná tematizácia Heideggerovej teórie pravdy z Bytia a času. Z
tohto dôvodu sa v konkrétnom vypracovaní prvého charakteru dôležitosti slobody musí
najprv pojednať o fundamentálne-ontologickom koncipovaní pravdy, po ktorom až bude
nasledovať to, ktoré kontštruuje Heidegger v texte O bytnosti pravdy. Okrem primárneho
textu bude k pochopeniu tohto rámca využitý i von Herrmanov výklad z práce
Pravda/Sloboda/Dejiny (Wahrheit/Freiheit/Geschichte).

4.1 Fundamentálne-ontologický pojem pravdy
Pochopenie Heideggerovho pojmu pravdy v koncipovaní textu O bytnosti pravdy sa
nezaobíde bez stručného pojednania fundamentélne-ontologického pojmu pravdy. 154Ak sa
však vyslovuje takýto podmieňujúci vzťah porozumenia, potom sa musí jeho oprávnenosť
154

Porov. Schmidt, S.W.: Grund und Frieheit, s. 74-75.
Porov. von Herrmann, F.-W.: Wahrheit/Freiheit/Geschichte, s. 10.
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náležite doložiť. V prípade pravdy takéto opodstatnenie nespočíva len na akomsi
generačnom dôvode v zmysle chronologického progresu myslenia, ale hlavne i v
systematickom podklade, ktorý spočíva v ukázaní súvislostí v rámci ustanovenia pojmu tak
vo fundamentálne-ontologickom, ako i v „prelomovom“ období Heideggerovho myslenia.
Tento súvis možno najmarkantnejšie predviesť na trojitej štruktúre vnútorného
podmieňovania pravdy, resp. jej bytnosti.

4.1.1 Predikatívna pravda
Vo zvyčajnom filozofickom diškurze má pravda svoje miesto pojednania v otázkach
logiky, či teórie poznania. Takéto miesto Heidegger charakterizuje ako miesto výpovede,
pričom ide o miesto správnosti v zmysle súhlasnosti súdu s predmetom, o ktorom sa v ňom
súdi. Heidegger datuje prístup k pojednaniu pravdy ako správnosti, resp. súhlasnosti
(adekvácie) až k Aristotelovmu De interpretatione, pričom pre ďalšie objasnenie jeho
pôvodnejšieho založenia je mu dôležité práve spracovanie otázky pravdy Tomášom
Akvinským v Quaestiones Disputatae de Veritate. I v tradičnom scholastickom pojme
pravdy ako adequatio rei et intellectum sa ukazuje určitá podmienenosť predikatívnej
pravdy. Tomuto založeniu výpovednej pravdy sa Heidegger venuje podrobnejšie v texte O
bytnosti pravdy.
V strohosti možno konštatovať, že zo zvyčajného porozumenia toho pravdivého
Heidegger usudzuje, že vec (Sache) je pravdivá vtedy, keď sedí (stimmt) s tým, čo sa o nej
hovorí v jej pojme bytnosti. Z takéhoto zvyčajného porozumenia sa usudzuje o bytnosti
pravdy ako o súhlase/zhode (Übereinstimmung). Dôležité je však zdôrazniť, že „pravdivé“
sa nehovorí len o veci (napr. o zlate – je pravé, echt), ale i o vete, resp. výpovedi. Z toho
potom možno v rámci zvyčajného chápania pravdy ako súhlase myslieť dvojakosť jej typu:
ako súhlase o pravde veci (Sachwahrheit) a ako súhlase o pravde vety (Satzwahrheit). Keď
Heidegger v rámci definovania predikatívnej pravdy kritizuje toto pojatie v tom smere, že
pôvodným miestom pravdy nie je výpoveď, potom tomu možno rozumieť jednak v rámci
štruktúry podmieňovania pravdy v založení predpredikatívneho a ontologického, jednak
však i tak, že v pravde ako adekvácii sa uprednostňuje len jeden typ, totiž pravda vety a
opomína sa ona pravda veci. V tomto opomínaní sa zároveň obchádza založenie pravdy
vety v pravde veci. To, ako sa toto založenie konštituuje v rámci tradičného pojmu pravdy
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ako súhlase, Heidegger ukazuje na dvojakom rozlíšení scholastického veritas est
adaequatio rei et intellectus.
Pravda v scholastickom ponímaní (Quaestiones Disputatae de Veritate) má dve
formy adekvácie. V prvom rade sa jedná o prirovnanie sa (Angleichung) veci k intelektu
(adaequatio rei ad intellectum), v ktorom sa zobrazuje pravda veci. Druhou formou je
prirovnanie sa intelektu na vec (adaequation intellecti ad rem), kde zaznieva pravda
súdenia, poznania, a teda i pravda vety. Skrz odhalenie zdanlivosti jednoduchého obrátenia
intelektu a veci v dvoch formách adekvátnej pravdy, sa ukáže i nevyhnutná fundovanosť
pravdy vety v pravde veci. V tradičnom metafyzickom ponímaní je nutné rozlišovať medzi
súcnom stvoreným (ens creatum) a súcnom nestvoreným (ens increatum), tzn. medzi tým
stvoreným a stvoriteľom. Všetko stvorené je vo svojom stvorení (existentia a essentia)
pravdivé práve vtedy, keď odpovedá stvoriteľskej idei, tzn. v naplnení svojej určenosti.
Týmto sa v rámci poriadku bytia vysvetľuje pravda veci. K tomu, aby sa dosiahlo
porozumenie pravdy vety, je potrebné rozlíšiť dva pojmy intelektu v oboch formách
adekvácie. V prirovnaní sa veci na intelekt, ide o intelekt božský, zatiaľ čo prirovnanie sa
intelektu na vec označuje intelekt ľudský. Zdanlivosť jednoduchého obrátenia členov v
definícii pravdy ako adekvácie, sa teda odkrýva v rozlíšení týchto dvoch typov intelektu. K
poodhaleniu podmienenosti v rámci pravdy ako súhlasnosti je potom nutné ešte
neopomenúť fakt zaradenia samotného ľudského intelektu medzi ens creatum. V rámci
tohto zaradenia je ľudský intelekt pravdivý práve vtedy, keď napĺňa svoje určenie, ktorým
mu je prirovnanie sa na veci, tzn. vypovedanie o veciach. Jedine v tomto svojom
pravdivom určení je mu umožnená i pravda výpovedná totiž intellectus ad rem. Z tohto
kontextu je už potom možné definovať dvojaké umožnenie vetnej pravdy v pravde veci. V
prvom rade musia veci pravdivo súhlasiť so svojou stvoriteľskou ideou v božskom
intelekte, aby vôbec táto ich pravdivosť mohla byť predikovaná, v druhom rade však i
ľudský intelekt na to, aby mohol predikovať musí napĺňať toto svoje určenie stvoriteľskej
idei.
Ako východisko vlastného spracovania predikatívnej pravdy si Heidegger kladie
priamu otázku po tom, čo by malo vo vzťahu, z ktorého sa vyvodzuje pravdivosť, súhlasiť.
V tomto bode je potrebné, ako zdôrazňuje von Herrmann, spomenúť Heideggerov
fenomenologický náhľad na vec opierajúci sa hlavne o Husserlov názor „k veciam
samým“.155 To, čo v adekvácii súhlasí, v prípade napr. súdu „obraz za mnou je nakrivo“,
155
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nie je to myslené s tým skutočným, tzn. verifikácia sa nedeje skrz faktické overenie
vypovedaného, ale skôr tak, že vzťah medzi poznaným a vecou v súhlasnosti sa riadi skrz
porovnanie toho, či je v predstavovanej výpovedi o veci samotná vec predstavená tak, ako
je sama osebe, tzn. ako sa sama javí. V predstavovanej veci sa tak výpoveď vzťahuje na
vec samú, aj keď nie priamo reálne, či stelesnene (leibhaftig). Von Herrmann pritom
poznamenáva, že sa jedná o to isté „čo“, ktoré je dané v rôznych „ako“. 156 „Ako“ buď v
zmysle živo vnímajúceho, alebo „ako“ predstavovaného, čo vo fenomenologicky
ponímanom intencionálnom predmete je síce vec inak daná, predsa však vec sama.
Z takéhoto fenomenologického chápania sa Heideggerovi otvára možnosť
ontologizovania pojmu pravdy, ktoré v jeho porozumení nie je ničím progresívnym, ale
skôr v zmysle deštrukcie filozofických pojmov obnovením vzťahu myslenia bytia zo
súvislosti s pravdou. Toto Heidegger ukazuje napr. na spojitosti pravdy a bytia u
predsokratika Parmenida (SuZ, 213). Keďže i predikatívna pravda je pravdou súcna tak,
ako sa javí, potom je možno hovoriť v Heideggerovom ponímaní o pravde výpovedi ako o
určitom spôsobe odkrytosti (Entdecktheit) bytia súcna. Predikatívna odkrytosť súcna však
úzko súvisí s teoretickým postojom, ktorý, ako vyplýva z analýz bytia vnútrosvetského
súcna v Bytí a čase, nie je jediným, a hlavne nie primárnym vzťahom k súcnu. Práve v
otvorení priestoru pred-teoretického vzťahu k súcnu a v jeho ontologickom predpokladaní
sa i otvára pôvodnejšia štruktúra pravdy, ktorá je v rámci sunáležitosti pravdy a bytia pre
otázku po pravde ontologicky „adekvátnejšia“.
4.1.2 Ontická pravda
V § 33 Bytia a času hovorí Heidegger o výpovedi v troch významoch: výpoveď ako
ukazovanie, výpoveď ako predikácia a výpoveď ako zdieľanie (mitteilen). Pre deskripciu
hierarchickej štruktúry vnútri pravdy je dôležitý práve posun medzi prvým a druhým
významom výpovede. Prvý význam Heidegger určuje ako ukazovanie v tom zmysle, že
necháva vidieť súcno tak, ako sa samo ukazuje (SuZ, 154). Súcno sa ukazuje primárne v
spôsobe príručnosti. Predikovanie, resp. teoretické opisovanie sveta je vždy už niečím
odvodeným v zmysle primárnosti praktického zaobchádzania človeka so svetom. 157 Bez
toho, aby bol tematizovaný problém pred-predikatívneho v rámci rozumenia reči, 158 je
156
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potrebné z hľadiska stanoveného kontextu zdôrazniť, že v súlade s fundamentálneontologickým rozvrhom má príručnosť prednosť pred výskytovosťou, a teda to, ako sa
súcno prvotne odkrýva, nie je v jeho vyskytovaní, ale v praktickom zaobchádzaní,
príručnosti. V tomto zmysle potom môže Heidegger tvrdiť, že každá predikácia je tým, čím
je, len na základe ukazovania, a teda sama nič neodkrýva, ale ako určovanie je v istom
zmysle obmedzením (SuZ, 155). Ako sa už ukázalo v druhej kapitole, prakticky
rozumejúci výklad súcna, tj. taký, ktorý súcno vidí „ako“ príručné, napr. kladivo ako
nástroj/prostriedok (Zeug), je iného ontologického charakteru ako súcno, ktoré sa vidí
„ako“ výskytové, napr. vo výpovedi jeho vlastnosti. V oboch prípadoch je „ako“ súcna vo
svete rozličného spôsobu, pričom to primárne Heidegger nazýva existenciálnehermneutickým, a to odvodené apofantickým. Pre postup hierarchickej štruktúry je dôležité
zdôrazniť, že apofantické „ako“ je možné len základe toho hermeneutického.
Tú istú štruktúru predpokladania potom možno nájsť u Heideggera i v texte O
bytnosti dôvodu. V ňom Heidegger zdôrazňuje, že pravda vety (Satzwahrheit) nie je
pôvodná, ale odvodená, nakoľko to, o čom ona predikuje už musí byť pre túto predikáciu
zjavné (offenbar). Možnosť predikatívnej pravdy je tak založená v predpredikatívnej
zjavnosti súcna, ktorú v tomto texte Heidegger nazýva i ontickou pravdou (vorprädikative
Offenbarkeit von Seiendem – die ontische Wahrheit) (WdG, 130). Zaujímavý je postreh
toho, že zatiaľ čo v Bytí a čase je táto predpredikatívna pravda potom ešte založená v
odomknutosti pobytu (Erschlossenheit), v O bytnosti dôvodu je i samotná odomknutosť
pobytu vnímaná ako ontická pravda (WdW, 131). Vzniká teda otázka posunu dôležitosti
odomknutosti pobytu vo vnútornom podmieňovaní štruktúry pravdy. I keď text O bytnosti
dôvodu nenáleží ešte do periódy myslenia dejinnosti bytia, možno o ňom súdiť ako o
prechodnom texte. Táto jeho prechodnosť sa už čiastočne ukázala v predchádzajúcej
kapitole, a to pri tematizácii jeho metontologickej významnosti.

4.1.3 Odomknutosť pobytu
Ako už bolo tematizované, v primárnosti sa pobyt nevzťahuje k súcnu v teoretickom
postoji, ale skôr v praktickom každodennom zaobchádzaní, tzn. že súcno sa ukazuje v jeho
bytí príručnosti skôr ako prostriedok (Zeug), než v bytí výskytovosti ako vec (Ding).
Pripomeňme, že v Bytí a čase sa v zameraní sa na skúmanie súcna prostriedku v bytí
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príručnosti prechádza k tematizovaniu fenoménu sveta v rámci ontologickej štruktúry
bytia-vo-svete. K prostriedku náležia súvislosti odkazovania (Verweisungzusammenhang),
ktoré konštituujú v štruktúre „k...aby“ (um...zu) celok prostriedku, z ktorého sa potom
ukazuje bytnosť v priemernej každodennosti bezprostredne stretávajúceho súcna ako
príručnosti (Zuhandenheit) v odlišnosti od súcna v bytí „iba výskytovosti“ (nur
Vorhandenheit). Bytie príručného súcna je tak v štruktúre odkazovania (Verweisung), a v
tomto zmysle je i v jeho bytí odkázané (ist verwiesen). Túto odkázanosť Heidegger určuje
ako dostatočnosť (Bewandnis) (SuZ, 84). Dostatočnosť je bytím príručného súcna v tom
zmysle, že vnútrosvetské súcno do jeho dostatočnosti uvoľňuje, a v tomto zmysle je celok
dostatočnosti ontologicky skôr (früher), je už vždy predznačený. Dostatočnosť ako služba
k niečomu odkazuje na taký spôsob bytia, ktorý už nie je príručným, ale existenciou v tom
zmysle, že mu v jeho bytí ide o toto jeho bytie samo (SuZ, 84).
Týmto sa sledovanie štruktúry vnútorného podmieňovania pravdy dostáva k
tematizovaniu pravdy ako odomknutosti (Erschlossenheit). Príručné súcno je v pravde
odkrytosti (Entdecktheit) ako vnútrosvetské súcno umožnené jedine v rámci sveta, ktorý
však náleží do štruktúry bytia-vo-svete ako celok významov. Existencia a jej možnosti
apriórne náležia k porozumeniu sveta (Weltverständnis). V tomto zmysle sa ukazuje
odomknutosť existencie ako najpôvodnejší fenomén pravdy. Bližšie určenie odomknutosti
pobytu bolo v druhej kapitole tematizované hlavne skrz základné konštitúcie „tu“ (da)
pobytu ako rozpoloženia, rozumenia, výkladu a reči. V rámci tohto kontextu je
rozhodujúce zdôrazniť, že odkrývajúco-vykladajúce počínanie k súcnu (sein bei) je možné
len vtedy, keď si existencia otvára skrz vrhnutý rozvrh svoju odomknutosť bytia-vosvete.159 V tom sa ukazuje i celková štruktúra bytia pobytu ako starosti v jednote: „byť v
predstihu pred sebou vždy už vo (svete) ako bytiu-u (vnútrosvetsky vystupujúceho súcna)
(Sich-vorweg-schon-sein-in-(der-Welt)

als

Sein-bei

(innerweltlich

begegnendem

Seienden))“ (SuZ, 192).
V takto rozvinutom pojme pôvodnej pravdy ako odomknutosti pobytu sa dá
vyvodiť jej nevyhnutné naviazanie na výkon pobytu. V „tu“ odomknutosti, ako zdôrazňuje
von Herrmann, je však potrebné zohľadniť zároveň i jeho dvojitú dimenziu tak, ako
ekstatický, tak zároveň i horizontálny charakter. „Tu“ odomknutosti nie je len „tu“
existencie, ale i odomknutosti všetkého bytia vôbec. 160 Avšak i v tomto zohľadnení stále
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zostáva otázkou, do akej miery je fundamentálne-ontologické koncipovanie pravdy viazané
na svoj konečný bod odomknutosti pobytu a týmto spôsobom vo svojom ustanovení
limitované. Ako sa už v predchádzajúcom ukázalo, posun možno vidieť napr. v texte O
bytnosti dôvodu, kde Heidegger ontologickú diferenciu ako onticko-ontologické
rozvetvenie pravdy, ktoré je význačnosťou pobytu v zmysle skrz porozumenie bytiu sa
vzťahujúc k súcnu, nenecháva zakladať len v pobyte, ale naopak ona diferencia, môcť
rozlišovať, je pôvodom vlastnej možnosti bytnosti pobytu. 161 Tento základ (Grund)
ontologickej diferencie poukazuje práve na problematiku transcendencie a slobody (WdG,
134-135). Súvislosť pojmov transcendencie, slobody, sveta, či základu/dôvodu náleží do
tematiky metontológie, ktorú sme sa v priebehu tejto práce snažili interpretovať práve ako
obdobie medzi fundamentálne-ontologickým sklonom myslenia a tým, v ktorom dochádza
k obratu, k mysleniu bytia z neho samého. Práve na pojme pravdy z textu O bytnosti
dôvodu sa nám táto odlišnosť má vyjaviť. Zatiaľ čo sa Heidegger vo fundamentálneontologickom pojme pravdy v načrtnutej trojitej štruktúre vnútorného podmieňovania
pravdy zastavuje, v texte O bytnosti pravdy túto štruktúru presahuje a to tak, že skrz pojem
ek-sistentnej slobody „odkrýva“ bytostnú pravdu ako nepravdu, a tým smeruje i k
prekročeniu hierarchického spôsobu myslenia.

4.2 O bytnosti pravdy
Z hľadiska toho najpodstatnejšieho sa posun v koncepte pravdy v O bytnosti pravdy črtá
hlavne v dvoch rysoch. V prvom rade ide o dôležitosť slobody, kde sa sloboda ukazuje ako
bytnosť pravdy, avšak nie už vo fundamentálnom zmysle rozvrhovania sa do svojích
najvlastnejších možností (autenticita a odhodlanosť), ale ako ek-sistentné vpustenie sa k
odkrytosti súcna (ek-sistentes Sich-Einlassen auf die Entborgenheit). V rámci takéhoto
rozvrhu sa zároveň objavuje častejšie i terminológia otvorenia, resp. otvorenosti, či státia v
otvorení (Öffnen, Offenheit, Offenständigkeit). Druhým podstatným rysom je zdôraznenie
vyrovnanosti v rámci dištinkcie pravdy a nepravdy162, resp. skrytosti a neskrytosti. 163Zatiaľ
čo sa v fundamentálne-ontologickom pojme síce hovorí o nepravde (a to v rámci všetkých
161
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troch podmieňovacích rovín pravdy – nepravda ako zakrytosť (Verschlossenheit),
predpredikatívna zahalenosť (vorprädikative Verdecktheit) a nesprávnosť (Falschheit)164)
ako tomu, čo náleží k pravde, jej miesto je vždy určené na základe pravdy. Toto sa však v
texte O bytnosti pravdy posunie k tematizovaniu nepravdy ako tomu, čo bytnosť pravdy
ešte predchádza, a v tomto zmysle je nebytnosťou (Unwesen). Tézou tejto kapitoly je
ukázanie nezastupiteľnosti konceptu slobody v tomto prechode z neskrytosti k skrytosti
bytia, a teda i k prvému kroku k prístupu dejinnosti bytia ako rozvinutia otázky po bytí.
Jedná sa teda o sunáležitosť prvého a druhého rysu, z ktorej sa vyvodí nielen prekonanie
fundamentálne-ontologického, hierarchického spôsobu otázky po bytí, ale zároveň i
výnimočnosť slobody ako prechodu, ktorý dištinkciu nielen umožňuje, ale zároveň i spája.
Vyvstanie tejto dôležitosti a načrtnutie potenciálneho rozvinutia je možné jedine skrz
poodhalenie spomenutých dvoch podstatných čŕt pravdy v texte O bytnosti pravdy.

4.2.1 Ek-sistentná sloboda
Bolo povedané, že objasnenie fundamentálne-ontologickej pravdy je predpokladom k
porozumeniu konceptu pravdy z O bytnosti pravdy. Toto tvrdenie bolo podložené vo
výskyte obdobného hierarchického podmieňovania vo vnútri pravdy. V otázke o bytnosti
pravdy túto hierarchickú štruktúru Heidegger zmieňuje hneď na začiatku textu, a to v
poznámke o trojakom rozumení bytnosti: ako „čo“, umožňovanie, resp. podmienka
možnosti a nakoniec ako dôvod/základ tohto umožnenia (WdW, 177). Tejto štruktúre
potom odpovedá v texte i postupné založenie pravdy, resp. jej bytnosti od pravdy ako
súhlasnosti (Übereinstimmung) cez jej podmienku možnosti v počínaní, ktoré stojí
otvorene k súcnu (Offenständigkeit des Verhalten) až k dôvodu, resp. základu takéhoto v
otvorenosti stojacieho počínania k súcnu, ktorým je ek-sistentná sloboda. Pre postup textu
je potrebné sa v krátkosti venovať tomuto trojakému rozvrhu vo vnútri pravdy.
Pravda, ktorá odpovedá zvyčajnému chápaniu pravdy, tzn. pravda výpovede, je
charakterizovaná ako súhlasnosť. Korešpondenčnosť medzi výpoveďou a vecou je
hľadaným „čo“ bytnosti pravdy. Avšak, ak ide o prirovnanie výpovede k veci
(Angleichung), ktoré v žiadnom prípade nie je rovné zrovnaniu oboch (Gleichwerden),
potom je potrebné sa spýtať na spôsob vzťahu výpovede a veci, aby vyvstalo to, čo sa
vlastne v onom súhlase súhlasí. Predstavujúca výpoveď hovorí vo vypovedanom o
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predstavenej veci tak, ako ona je. V zdôraznení tohto „tak-ako“ sa Heideggerovi ukazuje
správne chápanie predstavovania výpovede, a to ako pred-stavovanie (WdW, 184).
Výpoveď

si stavia vec

pred seba tým spôsobom, že

ju necháva vyvstať

(Entgegenstehenlassen) ako predmet (Gegenstand). Takéto nechanie vyvstania veci ako
predmetu, tzn. oproti (entgegen) sa uskutočňuje v rámci otvorenosti, ktorú predstavovanie
preberá, a teda samo netvorí. To, čo týmto Heidegger mieni, nemá ďaleko od
predpredikatívnej zjavnosti súcna, ktorá bola tematizovaná v rámci fundamentálneontologickej pravdy. Výkon vzťahu predstavovania je vždy už počínanie. Počínanie stojí v
otvorenosti k súcnu (verhalten ist offenständig zum Seiendem), pričom takéto počínanie je
rôzneho charakteru. Heidegger hovorí o pojednávaní (Handeln), vykonávaní (Verrichten),
či pracovaní (Werken) ako o počínaní, ktoré sa stavia do otvorenosti určitej oblasti, v rámci
ktorej sa súcno ukazuje tak, ako je a čo je, a vďaka tomu môže byť aj o ňom vypovedané.
V tejto súvislosti potom Heidegger môže hovoriť o návode, resp. vykázaní (Weisung), z
ktorého je možné vypovedanie, a ktoré pochádza z onoho státia v otvorenosti počínania.
Podľa tohto vykázania sa vypovedanie riadi, správa (sich richten) a z neho je možná i
výpovedná správnosť (Richtigkeit). Výpoveď si svoju správnosť zapožičiava od počínania,
ktoré stojí v otvorenosti (WdW, 185).
Avšak i takéto v otvorené počínanie má svoj základ. Jedine v uvoľnení sa (sich
freigeben) k otvorenosti pre nejaké zjavujúce sa (Offenbares) je možné sa k tomuto i
počínať. Vypovedajúce počínanie je možné len v slobodnom bytí pre to zjavujúcu sa v
otvorenosti. Toto slobodné bytie, ktoré je chápané v onom uvoľňovaní sa pre otvorenosť
zjavujúceho sa Heidegger odkazuje na doposiaľ netematizovanú bytnosť slobody. Je to
teda sloboda, ktorá je základom umožnenia pravdy ako správnosti.
Predtým, než sa Heidegger pustí do pozitívneho určenia takto chápanej slobody v
rámci štrukturálneho podmieňovania vnútri pravdy, pokúša sa tento pojem slobody
vymedziť negatívne. V prvom rade nie je takáto sloboda v spojení s pravdou vyjadrením
samozrejmosti nenúteného konania, ktorú ako podmienku v zmysle slobody vôle k súdeniu
tematizuje už Descartes.165 Heidegger zdôrazňuje, že sa nejedná o takúto samozrejmosť z
toho dôvodu, že sloboda ako bytnosti pravdy nemieni „výkon“ pravdy, ale jej posledný
základ, sloboda „je“ bytnosťou pravdy (WdW, 186). Slobodu ako bytnosť pravdy takisto
nemožno ponímať v subjektivite subjektu, tzn. tak, že pravda je v slobode človeka
vystavená jeho ľubovôli. Hlavným predpokladom takéhoto súdu o svojvoľnosti pravdy v
165
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jej spojení so slobodou je to, že sloboda sa chápe ako vlastnosť človeka. V texte O bytnosti
ľudskej slobody, ktorý je nielen časovo príbuzný textu O bytnosti pravdy, Heidegger
poukazuje na to, že človek je len správcom slobody, čo sa mu v tomto texte darí ukázať na
základe otázky vzťahu medzi kauzalitou a slobodou (GA 31, 134). Tejto otázke sa budeme
venovať bližšie v nasledujúcej kapitole.
Ak teda sloboda ako bytnosť pravdy nemá byť chápaná v jej zvyčajnom význame
(negatívna a pozitívna sloboda), potom je potrebné bytnosť slobody bližšie vymedziť.
Tomu sa Heidegger venuje v 4. časti textu, ktorý z toho dôvodu nesie i názov „Bytnosť
slobody“, a ktorému je potrebné sa podrobnejšie venovať na to, aby vyvstala táto bytnosť
slobody. V prvom odseku tejto časti Heidegger zdôrazňuje, že k uchopeniu nezvyčajnému
pojmu slobody je potrebná pripravenosť k premene myslenia, ktorá potom odkazuje k
skrytému bytostnému základu človeka. Z toho vyplývajúc je sloboda len vtedy základom
umožnenia správnosti, pokiaľ sa jej dostáva jej vlastnej bytnosti z jedinečnej bytostnej
pravdy. Čo sa týmto bližšie myslí, sa pokúša Heidegger objasniť na základe pojmu „nechať
byť“ (Seinlassen). Z predošlého je zrejmé, že sloboda získava na dôležitosti v tom zmysle,
že to zjavné je pre výpoveď otvorené vždy skrz otvorené počínanie voči súcnu. Inak
povedané je sloboda tým, čo necháva v určitej zjavenej otvorenosti vždy to-ktoré súcno
byť. Heideggerov koncept slobody ukazujúcej sa ako „nechať byť“ v O bytnosti pravdy, je
možné chápať tiež ako určité rozšírenie fundamentálne-ontologického konceptu
Bewendenlassen (s niečím vystačiť, resp. nechať súcno ako súcno), ktoré v rámci Bytí a
času necháva príručné súcno zjaviť v jeho významových súvislostiach. V pojme „nechať
byť“ sa rozširuje pôsobnosť tohto pojmu z toho-ktorého významového celku až na súcno v
celku.166 Už z tejto naznačenej príbuznosti vyplýva, že sa v pojme „nechať byť“ nemieni
akási ľahostajnosť voči súcnu, ale skôr jej pravý opak. Preto v postupe textu Heidegger
bližšie určuje slobodu ako „nechať byť“ zároveň i ako vpustenie sa na súcno (Sicheinlassen auf das Seiende). Toto je ďalej určené i ako vpustenie sa do otvorenosti, resp.
neskrytosti (Unverborgenheit), či odkrytosti (Entborgenheit) súcna. Aby sa však predišlo i
ďalšiemu nepochopeniu, upozorňuje Heidegger na to, že „vpustenie sa“ sa v odkrytosti
súcno nerozpúšťa, skôr ide o to, že sa prejavuje ako odstúpenie (Zurücktreten) pred súcno,
aby sa ono zjavilo tak ako, resp. čo je. Až v tomto zmysle je možné pochopiť pojem eksistentnej slobody, ktorá sa vzťahuje na toto vystavovanie (aussetzen) sa onoho „nechať
byť“ voči súcnu. Sloboda je vystavujúceho, ek-sistentného charakteru. Hľadaná bytnosť
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slobody v kontexte bytnosti pravdy sa teda ukazuje ako vystavenie sa do odkrytosti
súcna167 (WdW, 189).
Po tomto zhustenom sledovaní Heideggerovho myšlienkového postupu k bytnosti
slobody, v ktorom v rámci postupu textu bolo úmyselne opomenuté problematizovanie
dejinnosti, je dôležité ešte zdôrazniť posun v koncipovaní nepravdy. Ak je sloboda ako
bytnosť pravdy chápaná v zmysle „nechať byť“, potom je možné, aby k tomuto skrz
slobodu nedošlo, tzn. že sa nenechá bytie súcna zjaviť tak, ako a čo je. V tomto zmysle je
možné hovoriť o zakrytí súcna, avšak dôležitosť posunu spočíva v tom, že sloboda je
ponímaná ako ešte pred človekom, pretože jedine z nej ako ek-sistentnej vystavenosti do
odkrytosti súcna, otvorenosti pobytu človek existuje. Sloboda nie je vlastnosťou človeka,
ale je tomu skôr naopak. V pristúpení k takejto premene myslenia sa otvára i otázka
revidovania miesta nepravdy v problematike bytnosti pravdy. Nepravda už nemôže byť
viac chápaná ako nejaká neschopnosť človeka, pretože ona sama patrí k bytnosti pravdy a
tou človek voľne nedisponuje, ale má skôr v nej svoj bytostný základ (Wesengrund)
(WdW, 191).

4.2.2 Skrytosť a neskrytosť
V texte O bytnosti pravdy Heidegger premýšľa o dvoch spôsoboch nepravdy – skrytosť
(Verborgenheit) a pomýlenosť (Irre). V súlade so zámerom tejto kapitoly bude venovaný
priestor prvému spôsobu bytostnej nepravdy, tzn. skrytosti. K tematizovaniu nepravdy ako
skrytosti sa Heidegger dostáva skrz určenie celej bytnosti pravdy, do ktorej oba spôsoby
nepravdy nenáležia len v zmysle vyplnenia akéhosi nedostatku, ale skôr podstatne. V eksistentnom odkrývajúcom „nechaní byť“ sloboda vždy už každé jedno počínanie voči
súcnu naladila. Práve táto naladenosť súcna v celku, ktorá určuje každý spôsob odkrytosti
súcna, ukazuje na predznačenosť, ktorá náleží súcnu v celku voči tomu-ktorému spôsobu
odkrytosti súcna. Dôležitým je, že toto „v celku“ nie je totožné so súčtom poznaného
(vedecky), resp. oboznámeného (predvedecky) súcna. Práve z hľadiska poznaného a
oboznámeného súcna sa ono „v celku“ javí ako „to neuchopiteľné“, „neurčité“, či
167

Tieto koncepty možno ešte stále chápať v transcendentálnom význame, napr. ono „Sich-einlassen“, ktoré
umožňuje odkrytosť súcna, možno prirovnať k transcendentálnemu pojmu „Sich-bindenlassen“. O tejto
konexii svedčí to, že v druhej verzii prednášky O bytnosti pravdy z 8. októbra 1930 Heidegger hovorí o
bytnosti pravdy ako o slobode v pojmosloví väzby (Bindung), vyvstaniu záväznosti (Entgegenhalten von
Verbindlichkeit), s ktorými sme sa už zoznámili pri textoch O bytnosti dôvodu, či Základné problémy
metafyziky (GA 80.1, 355-356). K „bytostnému“ posunu dochádza v druhej časti textu, kde sa začína
tematizovať problematiky nebytnosti, nepravdy a rozhranie skrytosti a neskrytosti (80.1, 360-377).
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„nevypočitateľné“ (WdW, 193). Odkryté súcno je vždy len v jednom spôsobe naladenia, čo
znamená súčasne, že každý naladený spôsob odkrytosti súcna je konečný, a odkazuje tak
na to, že sú možné i iné spôsoby odkrytosti, ktoré zostávajú zakryté. Z toho vyplýva
zároveň, že „nechať byť“, v ktorom sa ukazuje jeden spôsob odkrytia súcna, je simultánne
zakrytím súcna v celku. Ek-sistentná sloboda ako nechať byť sa tak ocitá v dvojakom
vzťahu, jednak vo vzťahu k odkrytosti, v ktorej necháva bytie jednotlivého súcna vyvstať,
na druhej strane však je i vo vzťahu k skrytosti, v ktorej sa skrz odkrytie súcna zakrýva
súcno v celku. Pri odhalení tohto dvojakého vzťahu ek-sistentnej slobody na konci 5. časti
textu Heidegger poznamenáva pod čiarou, že práve na tomto mieste, tzn. medzi 5. a 6.
časťou dochádza k skoku do obratu (der Sprung in die Kehre)(WdW, 193). Presne na
tomto mieste možno nájsť hľadanú dôležitosť slobody v rámci rozličnosti prístupu
Heideggerovho myslenia k otázke po bytí. To, v akom zmysle však dochádza zároveň i k
prekonaniu hierarchického spôsobu myslenia, je nevyhnutné ešte dôkladnejšie objasniť.
Skrytosť zo stanoveného kontextu nemožno viac ponímať ako následok neskrytosti,
ale skôr ako vlastnú ne-pravdu. Bytostná skrytosť je v tomto porozumení „pôvodnejšie“ v
dvojakom zmysle. Ne-pravda je pôvodnejšia ako akákoľvek zjavnosť toho-ktorého súcna.
Bytostná skrytosť je tiež pôvodnejšia ako samotné „nechať byť“, ktoré sa odkrývajúc v
skrytosti drží, a teda k nej i vzťahuje. Aký charakter nesie tento vzťah slobody ako „nechať
byť“ voči skrytosti? Sloboda vzťahujúc sa k skrytosti túto ne-pravdu uchováva
(verwahren) tým spôsobom, že ju skrýva. V duplikovaní ne-pravdy ako skrytej skrytosti, v
ktorej sa napĺňa vzťah slobody ako „nechať byť“ voči zakrytiu súcna v celku, je možné
nakoniec vykázať i prekonanie hierarchického spôsobu Heideggerovho myslenia.
Zakrytie zakrytia Heidegger určuje ako tajomstvo (Geheimnis), ktoré je ustanovené
ako ne-bytnosť (Un-wesen) pravdy. Tomuto zápornému „nie“ v bytnosti je potrebné
rozumieť nie v negácii bytnosti pravdy, ale skôr v predchodnom charaktere, tzn. ako predbytnosti (Vor-wesen). Toto „nie“ ako „pred“ odkazuje k „ešte nie“ (noch nicht) zakúsenej
oblasti pravdy bytia. Skrytosť je pôvodnejšia ako odkrytosť súcna, súčasne je však
slobodou uchovávaná ako tajomstvo. Ak by totiž skrytosti bola postulovaná len jej
predchodnosť, potom by sa tým ešte onen hierarchický charakter nepredstihol. Dôležitým
je zdôraznenie spojenia „ešte nie“ a „ne-bytnosti“. Skrytosť nie je ďalšou bytnosťou v rade
vnútorného podmieňovania pravdy, jej „nie“ bytnosti spočíva v pred-bytnosti ako „ešte
nie“ odkrytosti súcna. Už len čisto z formálneho hľadiska sa zamedzuje ďalšiemu
hierarchickému postupu v podmieňovaní tým, že skrytosť je v jej vzťahu k slobode
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uchovávaná v skrytosti, a teda ako tajomstvo. Tajomstvo, skrytú skrytosť, nemožno viac
podmieňovať v bytnosti, jej pred-bytnosť ako „ešte nie“ bytnosti akékoľvek bytostné
zakladanie predchádza, nie však spôsobom bytnosti, keďže sa jedná o ne-bytnosť. Je
takisto nutné zdôrazniť, že v prekonaní hierarchického, resp. fundamenentálneontologického spôsobu myslenia, sa toto myslenie samo neruší, ide skôr o iný sklon k
otázke po bytí, obrat k dejinnosti bytia, do ktorého to prekonané svojím spôsobom náleží.
Dôležitosť slobody ako vzťahu k skrytosti dopĺňa Heidegger druhým spôsobom
nepravdy, pomýlenosťou. Vzťah voči skrytosti podlieha zabudnutiu a priklonením sa
človeka k tomu bežnému (das Gangbare). V zabudnutí tajomstva a priklonení sa k tomu
bežnému sa pobyt neurčuje len ako ek-sistentný, ale zároveň i ako insistentný. Podstatným
na tomto druhom vzťahu k nepravde je, že zabudnutím tajomstva sa toto tajomstvo
nestráca a to, že je človek insistentný vychádza z jeho ek-sistentného spôsobu bytia (WdW,
196). V rámci rozvrhu a zámeru tohto príspevku postačí práve len podotknutie druhého
spôsobu nepravdy náležiacej takisto k problematike bytostnej pravdy.

4.3 Metafyzické väzby
Tengelyi sa vo svojej rozsiahlej práci Svet a nekonečnosť snaží načrtnúť možnosť nového,
resp. iného typu metafyziky, ktorý prekračuje jej ontoteologické základy, a tak sa i
uvoľňuje od tradičnej metafyzickej kritiky (mimo iného i Kantovej kritiky) (WU, 20).
Mieni, že práve v metontologickom rozvrhu svojho myslenia je Heidegger najbližšie
netradičnému poňatiu metafyziky, ktorá nie je určená v ontoteologických základoch, ale vo
fenomenológii sveta (WU, 262) Z toho vychádzajúc možno vnímať práve pojem slobody
ako otvorenie prístupu k fenomenologickej metafyzike. Tým sa popri dôležitosti slobody v
prekonaní hierarchického myslenia ukazuje i jej druhý postulovaný charakter dôležitosti.
Je zjavné, že tento druhý charakter ďalekosiahle prevyšuje dôležitosť slobody ako mostu
medzi Heideggerovým fundamentálne-ontologickým prístupom a premýšľaním dejinnosti
bytia. Je však takisto zrejmé, že v rozvrhnutom kontexte by sloboda ako otvorenie prístupu
k netradičnému pojatiu metafyziky nevyvstala bez objasnenia významu slobody v jej
konexii s bytnosťou pravdy. V očividnosti propedeutického aspektu slobody a v nutnosti
jeho ďalšieho exponovania vychádza najavo správny prístup k fenoménu slobody u
Heideggera. Ten nechce ani ponímať Heideggerovo myslenie v celkovom prístupe slobody,
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tzn. jeho filozofiu bytia vidieť ako filozofiu slobody, ako je tomu u Figalovej
Fenomenológii slobody, avšak nechce sa ani výhradne špecifikovať na časovo obmedzené
skúmanie pojmu slobody (1927-1930), tzn. istým spôsobom sa úmyselne vyhýbať
celkovým konsekvenciám.168 Ide teda o to, ukázať na podstatnosť slobody a jej možné
rozvinutie. O slobode v jej význačnosti Heidegger premýšľa v texte O bytnosti ľudskej
slobody (GA 31), ktorej sa budeme venovať v nasledujúcej kapitole. Ako sa ukáže,
Heidegger tu koncipuje slobodu ako predchádzajúcu pojmu bytia, a to v tom zmysle, že
sloboda je základom možnosti pobytu, a teda i k nemu prislúchajúcemu porozumeniu bytiu
(Seinsverständnis). Významná časť tohto textu sa venuje vyrovnaniu sa s Kantovým
pojmom slobody, ktorý nás nasmeruje ďalej k pojednaniu Tengelyiho konceptu parciálnej
kauzality ako vyrovnaniu sa s paralelitou slobody u Kanta. Touto súvislosťou sa ukáže
bytostnosť slobody ako kategórie skúsenosti pre koncept fenomenologickej metafyziky,
ktorej je práve Heideggerova metontológia jedným z prameňov.
Analýzou textu O bytnosti pravdy sme objasnili prekonanie hierarchického spôsobu
myslenia a zároveň poukázali na podstatnosť konceptu slobody v rámci tohto prekonania.
Ako už bolo v predchádzajúcej kapitole ukázané, i v koncepte slobody ako Grund des
Grundes možno nájsť paralely k prekonaniu hierarchické spôsobu myslenia. Tie sa ukazujú
hlavne v pojme Abgrundu ktorý je vlastným výrazom slobody ako Grund des Grundes. V
špecifickej interpretácii sme naznačili, že tento koncept je vo veľkej dôležitosti i pre
Tengelyiho. Nejde však len o to, že sa v ňom ukazuje protichodnosť voči princípom
ontoteologického založenia metafyziky, v zmysle jeho skúmania posledných dôvodov, a
tým i príbuznosť k fenomenologickej metafyzike, u ktorej ide o posledné danosti ako
praskutočnosti (Urtatsachen), ale zároveň ide i o podstatnosť aspektu „bezmocnosti“ a
„hlbiny“169 v koncepte slobody ako parciálnej kauzality, ktorý odkazuje v konečnom
dôsledku na to rozhodujúce v bytnosti skúsenosti. Prekonanie hierarchického spôsobu
myslenia úzko súvisí s rozvinutím, resp. premenením ontologickej diferencie. Zatiaľ čo v
texte O bytnosti pravdy sa ukázalo toto premenenie v podobe rozhrania pravdy do skrytosti
a neskrytosti, vo fenomenologickej metafyzike, ktorá nadväzuje na Heideggerovo
metontologické obdobie, sa ukazujú možnosti rozvinutia ontologickej diferencie do jej
kozmologickej podoby. Týmto súvislostiam sa budeme venovať vo zvyšných dvoch
168
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Rozdielnosť dvojakého prístupu k fenoménu slobody u Heideggera je možné nájsť v Schmidtovej
dizertácii Grund und Freiheit, pričom je v nej v „opozite“ k Figalovi zvolený špecificky, časovo
ohraničený prístup. Porov. Schmidt, S.W.: Grund und Freiheit, s. 41-42.
Pojem bezmoci (Ohnmacht) a hlbinu, priepasti (Abgrund) dáva Heidegger do súvislosti v samotnom
závere textu O bytnosti dôvodu (WdG, 174-175).
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kapitolách. V predstavení problematiky bytnosti pravdy sa nám môže objasniť analogický
súvis: na jednej strane Grund des Grundes odkazujúci k Abgrundu, na strane druhej vzťah
pravdy k podstatnej nepravde, ktorý nás navádza práve na „obrat“ v jeho inakosti
rozvinutia ako tematizácie podstatnosti slobody v metafyzickom myslení.
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5. Iná cesta k tomu istému cieľu – Heideggerovo vyrovnanie sa s
Kantom
Vyrovnanie sa s Kantovým pojmom slobody Heidegger tematizuje v texte prednášok O
bytnosti ľudskej slobody (GA 31). Tento text, vznikajúci v letnoch semestri 1930, ktorý je
teda súbežný s prednáškou O bytnosti pravdy170, možno badať v indirektnej súvislosti s
čerstvo otvorenou debatou ohľadom povahy Heideggerovho myslenia. Počínajúc rokom
2014 vydané texty tzv. „Čiernych zošitov“ 171 v rámci súborného vydania Heideggerovho
diela (GA 94-97172) sa podávajú v ich interpretácii ako doloženie antisemitického
charakteru Heideggerovho myslenia. Jedná sa hlavne o interpretáciu vydavateľa týchto
zošitov Petra Trawnyho, ktorá sa o takéto spojenie pokúša. Nepriamosť súvisu s nami
skúmanou problematikou spočíva v tom, že zošity v ich kompletnom počte (34 zošitov)
nám nie sú prístupné. Prvé vydanie (GA 94) začína ako Premýšľania II, čo poukazuje na
chýbajúci prvý zošit. Čo sa s týmto prvým zošitom stalo nie je známe, avšak ako sa
domnieva von Herrmann v autorite Heideggerovho osobného asistenta a ako toho, ktorý je
poverený k vydávaniu súborného diela, sa Heidegger tohto prvého zošitu sám zbavil. Von
Herrmann má za to, že obsahoval poznámky k plánovanému prepracovaniu knihy Bytí
a čas, a to práve na základe prednášky O bytnosti ľudskej slobody. V tomto von
Herrmannovom predpoklade je pre nás vo veľkej dôležitosti, že sa tu jedná o premenenie
vecnej súvislosť „bytia a času“ do súvislosti „bytia a slobody“. 173 V interpretačnom sklone
tejto práce nám totiž ide práve o to, poukázať na možnosť takéhoto rozvinutia filozofie zo
slobody, ktorá bude v tejto práci prezentovaná v jej konkrécii Tengelyiho
fenomenologickej metafyziky.
Kladne je možné vyvolanú diskusiu o antisemitickej povahe Heideggerovho
myslenia hodnotiť v tom ohľade, že do určitej miery nanovo oživila záujem o
170
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172

173

Jej prvá verzia sa datuje 14. júla 1930 v Karlsruhe (GA 80.1, 329)
Heidegger tieto zošity zaraďuje na koniec svojho súborného vydania. Jedná sa o súkromné poznámky, v
ktorých tvorbe sa Heidegger inspiroval Nietzschem a jeho „pozostalosti“, tzn. tým verejne
nepublikovaným. Porov. Novák, A.: Filosof a jeho stín: K Heideggerovým Schwarze Hefte (1931-1938),
s. 21.
Vydávanie doposiaľ nezverejnených tvrdení z Heideggerových osobných poznámok – zošitov je
naplánované až do Gesamtausgabe 102. Jedná sa o 34 zošitov, ktoré sú delené na 14 zošitov s názvom
„Premýšľania“ (Überlegungen), 9 názvom „Poznámky“ (Anmerkungen), dva ako „Štyri zošity“ (Vier
Hefte), dva ako „Vigílie“, jeden ako „Notturno“, dva ako znamenia (Winke) a štyri ako „Predbežné“
(Vorläufiges). Porov. Trawny, P.: Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung, s. 13.
Porov. von Herrmann, F-W.: Pravda o myšlení Martina Heideggera, s. 40; von Herrmann, F.-W., Alfieri
F.: Martin Heidegger. Die Wahrheit über die Schwarze Hefte, s. 34.
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Heideggerovu filozofiu. Je však samozrejme pochybné, do akej miery sú motívy tejto
diskusie oprávnené. Vydavateľ Peter Trawny v jeho Heidegger a mýtos židovského
svetového spiknutia, ktorú ako vydavateľ podkladá v jej špecifickej interpretácii k vydaniu
„Čiernych zošitov“, dementuje všeobecný názor o tom, že Heidegger antisemitom nebol. 174
Zavádza pojem „antisemitizmus z myslenia dejinnosti bytia“ (seinsgeschichtlicher
Antisemitismus),175 ktorý v konečnom dôsledku bazíruje na súvislosti „disponujúcej
zhotoviteľnosti“

(Machenschaft)

a

svetového

židovstva

(Weltjudentum).

Motív

Machenschaft je také určenie bytia súcna (ako metafyzickej pozície), ktoré vychádza z
pozície premýšľania dejinnosti bytia a je ho preto potrebné odlíšiť od tradičného
nahliadania dejín filozofie, či myslenia.176 Význačnosťou takéhoto premýšľania je to, že
bytie súcna sa v každej dejinnej epoche metafyziky podáva a zároveň i odopiera. 177
Dôležité v tomto kontexte je poznamenať, že bytie súcna ako Machenschaft sa v pravde
podáva v podobe matematicko-kalkulujúcej (das Rechnen) predstavujúcej racionality.178
Mám za to, že je pochybné stožňovať odsúdenie na jednej strane dávania židov do
spojitosti s prázdnou racionalitou a počítajúcou schopnosťou (leere Rationalität und
Rechnenfähigkeit), a teda nachádzať určitú spojitosť medzi Machenschaft a jej podoby
pravdy, na strane druhej bytostne určovať celý projekt myslenia bytia z dejinnosti ako
antisemitizmus.

5.1 Sloboda ako základ možnosti pobytu
V texte O bytnosti ľudskej slobody sa Heidegger zmieňuje o alternatívnej ceste, ktorá vedie
k bytostnému pojmu slobody v zmysle jej určenia ako základu možnosti pobytu (Grund
der Möglichkeit des Daseins). Namiesto toho, aby takto chápaný pojem slobody objasnil
na základe transcendencie, tzn. v kontexte filozofického rozpracovania tohto obdobia, ako
tomu tak je napr. v textoch Metafyzické základy logiky, alebo O bytnosti dôvodu, volí
Heidegger inú stratégiu, o ktorej hovorí, že je inou cestou k tomu istému cieľu. Touto
cestou je Heideggerov dialóg s Kantom,179 pričom ten sa ozrejmuje v spojení kauzality a
174

175
176
177
178
179

Odkazuje pritom napr. na Safranského obsiahlu Heideggerovu biografiu. Porov. Trawny, P.: Heidegger
und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung, s. 10; Safranski, R.: Ein Meister aus Deutschland.
Heidegger und seine Zeit, s. 297.
Porov. Trawny, P.: Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung, s. 11.
Novák, A.: Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger, s. 12.
Tamt. s. 13.
Tamt. s. 14.
Dôležitý limit tejto cesty spočíva v Heideggerovom špecifickom interpretačnom sklone, v ktorom, ako to
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slobody z kontextu otázky toho, či je sloboda problémom kauzality, alebo kauzalita
problémom slobody. Zatiaľ čo u Kanta spadá sloboda pod pojem kauzality, u Heideggera
je sloboda ako Grund des Grundes tým, v čom sa kauzalita zakladá.
K otvoreniu tejto otázky sa Heidegger dostáva skrz prípravné pojednanie, ktoré
tvorí prvú časť prednášok O bytnosti ľudskej slobody. I keď sa môže zdať, že táto prvá časť
má „len“ akýsi propedeutický charakter, jej podstatnosť sa ukazuje v tom, že „uvádza“
pôvodný pojem slobody, ktorý samotné vyrovnanie sa s Kantom svojou významnosťou
prevyšuje. Heidegger v postupe textu pracuje s viacerými pojmami slobody, a to za účelom
dopracovania sa k slobode v jej bytnosti ako základu možnosti pobytu. K takto chápanému
pojmu slobody Heidegger postupuje skrz myšlienkovú reťaz, ktorá prechádza zo zvyčajne
chápanej ľudskej slobody až k slobode, ktorá stojí v základe možnosti pobytu. Je ju možné
nájsť v § 13 tohto textu: ľudská sloboda – negatívna sloboda – pozitívna sloboda –
autonómia – absolútna spontaneita – kauzalita – pohyb – súcno – súcno ako také – otázka
ti to on – bytie – stála prítomnosť (beständige Anwesenheit) – čas – bytie a čas – človek –
pobyt – sloboda (GA 31, 131).
V rámci tejto prvej časti textu pracuje Heidegger s otázkou po bytí (Seinsfrage)
s ohľadom na súvislosť dvoch otázok, vedúcej otázky (Leitfrage) a základnej otázky
(Grundfrage). Koncept slobody ako základ možnosti pobytu vyvstáva v rozhraní práve
týchto dvoch otázok. Pod vedúcou otázkou rozumie Heidegger anticky chápanú otázku po
bytí v podobe to ti on. Skrz vedúcu otázku sa mu otvára cestu k pojednaniu o pojme úsia,
ktorý je pre neho gréckym výrazom bytia, a v ktorom sa vyjadruje porozumenie bytiu
(Seinsverständnis) ako stálej prítomnosti (beständige Anwesenheit). Chápanie bytiu ako
stálej prítomnosti vo filozofii Heidegger dokladá skrz analýzu Aristotelovej filozofie. V
detailnom rozpracovaní ukazuje ako sa počiatočné členenie bytia na tak-bytie (Sosein), čobytie (Wassein), výskytové bytie (Vorhandensein) a pravdivé bytie (Wahrsein) (GA 31,
42) dá previesť na chápanie bytia ako stálej prítomnosti v Aristotelovej fyzike a
metafyzike. Ide o analýzu pohybu (Bewegung – so und so sein;

GA 31,

62-66),

substancie (Wassein; GA 31, 62-66), skutočnosti (energeia, ergon, Hergestelltheit,
Fertigkeit, hylemorfizmus; GA 31, 66-73), a nakoniec pravdy (die Entborgenheit des
Einfaches, odkrytosť bytia ako to jednoduché v zmysle toho najvlastnejšieho na súcne,
obzvlášť GA 99-106).
predstavuje v texte Kant a problém metafyziky, mu ide o to predložiť skrz „to povedané“ (das Gesagte)
to, čo ešte povedané nebolo (das Ungesagte) (GA 3, 201).
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V konexii takto chápaného bytia ako prítomnosti vyvstáva pre Heideggera základná
otázka. Jedná sa o také spytovanie, ktoré sa zameriava na bytostnú súvislosť bytia a času.
V čom sa zakladá toto pochopenie bytia v prítomnosti, ktoré je možné doložiť nielen v
antike, ale dokonca je v Heideggerovom videní aj v zavŕšení metafyziky u Hegla (GA 31,
109-122)? Aká je súvislosť medzi bytím a časom, ktorá sa neukazuje len v metafyzike, ale
i vo vulgárnom chápaní bytiu? Takto položené otázky Heidegger smeruje k bytnosti
človeka. Človek tu však už nie je chápaný ako jedinec, ktorý by mohol byť skúmaný
prírodnými, či humanitnými vedami. Človek, ku ktorému smeruje základné spytovanie
bytia a času, je miesto bytia, da-sein. Bytie je mu v blízkosti (in der Nähe)(GA 31, 130).
Človek ako miesto bytia v konexii so základnou otázkou nie je tým istým človekom, ktorý
je ako súcno medzi súcnom zahrnutý vo vedúcej otázke. Hlavná kritika Heideggera na
Kanta potom spočíva v tom, že ten nevidel vlastný problém slobody, nakoľko zostáva v
chápaní tradičnej vedúcej otázky metafyziky, totiž „Čo je súcno?“ a neprekračuje tak k
základnej otázky „Čo je bytie?“, čo zároveň v tomto kontexte pre Heideggera znamená
spýtať sa i po možnosti založenia zjavnosti bytia (Offenbarkeit des Seins) (GA 31, 203).
Z tomto kontexte získava sloboda v rámci takto chápanej bytnosti človeka celkom
význačné miesto. Bytnosť slobody sa ukáže v jej pravom svetle jedine vtedy, keď bude
vnímaná ako základ možnosti pobytu. Heidegger tak bytnosť slobody stavia ešte pred
bytím a časom. Na významnosť takéhoto bytostného postavenia slobody poukazuje i von
Hermann,180 pričom dáva do priamej súvislosti text O bytnosti ľudskej slobody s textom O
bytnosti pravdy, ktoré vznikajú v tom istom čase. Bytnosť pravdy sa ukazuje ako eksistentná sloboda, a ak je takáto bytostná sloboda ešte pred bytím a časom, potom vyvstáva
i prednosť pravdy pred časom, a tak i prekonanie fundamentálnej ontológie.
Slobodu, ktorá je ešte pred bytím a časom, nemožno viac chápať len v súvislosť
problematiky vedúcej a základnej otázky, nakoľko stojí ešte pred nimi (GA 31, 134).
Pojem slobody predchádza pojmu bytia, a to v tom zmysle, že sloboda je základom
možnosti pobytu, a teda i k nemu prislúchajúcemu porozumeniu bytiu. Ak je však sloboda
základom možnosti pobytu, potom ju v žiadnom prípade nemožno chápať ako vlastnosť
človeka. Sloboda musí byť dokonca ešte pred človekom, čím sa Heidegger dostáva k
tvrdeniu, že človek je len správcom slobody (Verwalter der Freiheit)(GA 31, 134). V tomto
180

Porov. von Herrmann, F.-W.: Wahrheit – Freiheit – Geschichte, s. 6. Takto odhalená súvislosť úzko
naväzuje na v uvedení už spomenuté chýbanie prvého zošitu zo zbierky Schwarze Hefte, ktorý podľa von
Herrmannovej domienky pojednával o premenení vecnej súvislosti z bytia a času na bytie a slobodu.
Chýbajúci zošiť je možné približne datovať do obdobia vzniku prednášok O bytnosti ľudskej slobody. Tie
sú z letného semestra 1930, pričom druhý zošit Schwarze Hefte začína októbrom 1931 (GA 94, 1).
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zmysle sa problematika slobody obracia z toho, že sloboda je vlastnosťou človeka na to, že
človek je možnosťou slobody. Z pojmu slobody ako základu možnosti pobytu vzniká
mnoho otázok týkajúcich sa vzájomných súvislostí medzi základom, slobodou a pobytom,
s ktorými sa Heidegger zaoberal v „metontologických“ textoch. Na tomto mieste tzn. v
texte O bytnosti ľudskej slobody sa s nimi nevyrovnáva skrz metontologické pojednanie,
volí skôr cestu dialógu s Kantom, ktorá je od svojich začiatkov rozvinutá v rozhraní otázky
vzájomného vzťahu medzi slobodou a kauzalitou, v pýtaní sa na to, či je sloboda skutočne
problémom kauzality, alebo je tomu naopak, a kauzalita ja problémom slobody. V tomto
zmysle Heideggerovo vyrovnanie sa s Kantovým pojmom slobody bytostne náleží do
„metontologického“ obdobia, čo sa ukáže hlavne v užití napr. už rozpracovaných
konceptov „tvorby-sveta“. Okrem toho je toto vyrovnanie sa podkladom a vstupom k
poslednej kapitole tejto práce, v ktorej sa predostrie na Heideggera nadväzujúce
Tengelyiho vyrovnanie sa s Kantom.

5.2 Kantov pojem slobody ako kauzality
Ak chceme uchopiť Heideggerovo vyrovnanie sa s Kantom a vyzdvihnúť tak jeho
špecifiká, ktoré ho v konečnom dôsledku vyúsťujú do prekonania (hlbšieho založenia)
tohto pojmu v Heideggerovom transcendentálnom pojatí slobody ako Grund des Grundes,
potom sa musíme odvážiť bližšie nazrieť do samotného Kanta. S prekonaním Kantovho
pojmu v jeho transcendentálnom zmysle Heidegger prekonáva, v zmysle nie zanechania,
ale hlbšieho zakladania i svoj existenciálny pojem slobody, ktorý v rámci štruktúr
existenciálu sveta, v zmysle jeho konštitutíva v pobytovosti, je takisto možno chápať ako
transcendentálnu štruktúru v Kantovom zmysle transcendentálnej filozofie. Tá spočíva v
transcendentálnych formách (buď apriórnych formách názoru, alebo transcendentálnej
analytike ako napr. kategórii, resp. analógie skúsenosti), ktoré sú podmienkou možnosti
skúsenosti. V podobnom zmysle možno chápať i Heideggerovu fundamentálnu ontológiu,
ktorá je síce na jednej strane v odlišnosti ku Kantovej transcendentálnej filozofii naviazaná
na existenciálne štruktúry a hlavne základné ustanovenie bytia-vo-svete, na strane druhej
však vykladá, resp. určuje v tejto odkázanosti na pobyt a existenciu bytie v jeho
porozumení. Porozumenie bytiu zo štruktúr existencie môže byť teda chápané v
transcendentálnom kontexte podmienky možnosti. Najlepšie sa toto potom ukazuje v
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koncepte existenciálnej slobody, resp. onom bytí pobytu ako bytia možnosti, a teda jeho
schopnosti rozvrhovať sa do autentických, vlastných, či neautentických možností.
Významové súvislosti sveta a k tomu sa viažúci spôsob, akým on je v ustanovení bytia-vosvete prístupný v rozvrhu, siahajú až k podstatnému „kvôli“, čo sa v konečnom dôsledku
zakladá práve na onom chápaní seba ako bytia z možností.181
V tejto konexii možno vidieť naviazanie na Kanta a jeho pojem slobody ako
spontaneity – tzn. onej slobody byť zvláštnym pričinením zo seba, čiže konexiu zakladania
sa zo seba, rozvrhovania svojho bytia, a teda sebaurčenia. Hypotéza, ktorá sa má ukázať,
spočíva na tom spojení, že ak Heidegger prekonáva Kantov pojem slobody ako akejsi
zvláštnej kauzality, potom je toto prekonanie nielen,

ale v prvom rade zároveň i

prekonanie fundamentálne-ontologického sklonu myslenia. Túto myšlienku možno
podložiť v dvoch bodoch. V prvom rade sa Heidegger v Kantbuch snaží práve o priblíženie
ontologickej roviny tzn. otázky po bytí s Kantovou transcendentálnou filozofiou. Z tohto
priblíženia vyplýva potom i druhý bod ospravedlnenia predikovanej tézy, a teda to, že ak i
Heidegger hovorí o prekonaní Kanta, potom sa jedná vždy Heideggerovského Kanta. Ako
však už bolo v predchádzajúcom spomenuté, aby nám vôbec i vyvstalo toto vyrovnanie sa
Heideggera s Kantom, čoho podmienkou je i určitý odstup k nemu, je potrebné sa odvážiť
sledovať tematiku Kantovej koncepcie slobody minimálne v jej hlavných obrysoch z Kanta
samotného.
Samotný pojem slobody u Kanta možno rozdeliť na otázku jej možnosti a ďalej na
jej skutočnosť. Zatiaľ čo možnosť slobody náleží do Kantovej teoretickej filozofie,
skutočnosť slobody je záležitosťou praktickej filozofie. Prvý pojem zodpovedá
spontaneite, ako možnosti začať od seba, a teda určitého pojmu slobody, ktorý sa vymyká z
kauzálneho radu podmienok. Druhý pojem slobody je záležitosťou autonómie ako
nezávislosti vôle dať sebe samej zákon. Je zjavné, že práve vzťah medzi týmito dvomi je
pre náležité uchopenie Kantovho konceptu slobody vo veľkej dôležitosti. Tento vzťah
spočíva v umožňujúcej podmienke, tzn. možnosti slobody v zmysle toho, že začať od seba
je tým, čo vôbec umožňuje byť sebe samému zákonom. To, že sa v praktickom pojme
slobody ako autonómie vôle hovorí o jej nezávislosti na „prírodných zákonoch“ ešte
neznamená, že sloboda ako taká prestáva byť kauzalitou, pretože ak je ona vôbec
umožnená zo seba, potom sa deje jedine v rozmedzí kontextu kauzality. Príslušnosť ku
181

V tomto je potom možné nachádzať stopy rozličnosti myslenia bytia z neho samého a bytia zo súcna. Vo
fundamentálne-ontologickom sklone myslenia sa bytie rozumie v „apriorite“ pobytovosti a nijak inak.
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kauzalite, ktorá sa v praktickom pojme slobody dá vyvodiť z jej možnosti ako spontaneity,
a ktorá teda zaručuje jej zákonnosť zvláštneho druhu, je potom tým, čo Heidegger vidí
problematicky a čo je i hlavným bodom jeho kritiky.
Je zjavné, že práve v praktickej filozofii, v ktorej je autonómia vôle kladená
zároveň s mravnými zákonmi, resp. s kategorickým imperatívom, je dané ospravedlnenie
užitia rozumu, ktoré je v jeho teoretickom spôsobe Kantom podrobený kritike. Z toho
dôvodu možno hovoriť i o špecifickej metafyzike. A práve táto záležitosť príklonu k
metafyzike mravov ako možnosti metafyzického užitia rozumu, ktorý sa však nemôže
vzťahovať na to teoretické, sa stáva do určitej pre Tengelyiho koncept fenomenologickej
metafyziky zaujímavá. To sa odzrkadľuje v Tengelyiho záujme o teleológiu konania
(sloboda

ako

parciálna

kauzalita)

ako

jednej

z

tendencií

súhlasnosti

(Einstimmigkeitstendenzen), ktorá je potom pre nás dôležitým bodom prekríženia sa troch
pozícii – Kanta, Heideggera a Tengelyiho.
Možnosť Kantovej praktickej filozofii predchádza jeho teoretická filozofia, ktorá je
v jej trasncendentálnej variante kritikou tradičnej metafyziky. Kantova filozofia sa v
obvyklom úze považuje za strednú cestu medzi racionalizmom a empirizmom. Tým sa
odkazuje na úvod Kritiky čistého rozumu, v ktorých Kant síce jasne tvrdí, že všetko naše
poznanie začína skúsenosťou, nevyčerpáva sa však v nej (KČR, B 1). Ono pridávanie
niečoho sama zo seba, ktoré je vo forme apriori (pred skúsenosťou) odlišné od aposteriori
(zo skúsenosti), je tým, kde možno hľadať korene transcendentálne pojatej filozofie. Z
tejto jednoduchej, avšak pre pochopenie Kantovej filozofie, a tým pádom i jeho konceptu
slobody veľmi dôležitej idei, možno vyzdvihnúť dva postrehy. Prvý spočíva už v
spomenutom rozvinutí transcendentálneho myslenia ako toho, čo skúma nutné formy
myslenia, resp. názoru k možnosti poznania. Je zjavné, že na cesta epistemologického
skúmania transcendentálnej estetiky (formy názoru priestoru a času) a transcendentálnej
analytiky sa Kant dostáva skrz otvorenie otázky možnosti metafyziky v sklone pýtania sa
po syntetických súdoch apriori, ktoré v konečnom dôsledku ústí do transcendentálnej
dialektiky ako nutného sporu metafyzického myslenia rozumu.
Bytostná konexia transcendentálnej filozofie v rámci dvojitého prameňa poznania v
zmyslovosti a rozvažovaní, tzn. ona korelácia vety „myšlienka bez obsahu je prázdna“, s
vetou „názor bez pojmu je slepý“, má platnosť jedine v referencii na druhý postreh plynúci
z jednoduchej idei Kantovej filozofie. Tá spočíva v tom, že ľudské poznanie je odkázané
(prijímajúce) v rámci intuitus derivatus. S touto odkázanosťou na skúsenosť a
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odvodenosťou názoru súvisí jeho odlišnosť s intuitus originarius, pôvodným názorom,
ktorý veci nevidí vo formách názoru, tzn. ako javy, ale ako samé osebe. Druhý postreh teda
spočíva v podstatnosti rozličnosti medzi vecou osebe a javom. Všetko, čo prichádza do
skúsenosti, musí byť bezpodmienečne javom a ako také je naše poznanie už vždy v
limitoch formy samotného nazerania (priestoru a času). Tieto formy Kant potom získava
tým spôsobom, že najprv izoluje zmyslovosť, a to tým spôsobom, že odškrtáva v prvom
rade rozvažovanie, ktoré myslí v pojmoch. Zo zostatkového empirického názoru oddeľuje
potom to, čo patrí k počitku (Empfindung) (tu sa ukazuje ona odkázanosť) od toho, čo je
čistým názorom a iba formou javu. Toto je potom tým, čo umožňuje zmyslovosť apriórne
(KČR, B 36).
Pre ilustráciu uveďme jeden z dôkazov apriority priestoru: Kant tvrdí, že priestor je
nutnou formou názoru z toho dôvodu, že je základom všetkých vonkajších názorov. Dôkaz
spočíva v tom, že zatiaľ čo si nikdy nemôžem predstavovať to, kde priestor nie je, môžem
si však predstaviť, že v priestore nie sú žiadne predmety (KČR, B39). To znamená, že kým
si jednu konkrétnu miestnosť (ako priestorovú predstavu) môžem odmyslieť, priestor ako
taký sa odmyslieť takto nedá. Priestor nemôže byť chápaný zo vzťahu medzi predstavami,
pretože každá predstava je už v rámci priestoru nazeraná. Ak by sme totiž priestor chceli
myslieť čisto iba z vonkajšej skúsenosti, potom s odmyslením si vonkajšej skúsenosti by
musel byť odmyslený i priestor, čomu však nie je tak. Zároveň i v čistej predstave
nejakého priestoru (napr. mieste niekde vo vesmíre) sa naša predstava neriadi počitkami.

5.2.1 Analógie skúsenosti
Pre samotné objasnenie kozmologickej antinómie týkajúcej sa slobody z kauzality je
dôležitým si priblížiť transcendentálnu analytiku, a to v jej konkrétnom pojme analógie
skúsenosti. To, čo Kant požaduje od transcendentálnej estetiky, tzn. apriórne, od skúsenosti
očistené princípy vnímania, podobne chce i od transcendentálnej analytiky. V nej ide o to
nájsť čisté pojmy, ktoré v rozvažovaní vnemy premýšľajú, pretože ako už bolo v
predchádzajúcom spomenuté, názor bez pojmu je slepý, k poznaniu je potrebné myslieť. V
strohosti

povedané

Kant

postupuje

nasledovne:

rozvažovanie

(Verstand)

je

charakterizované v mohutnosti súdenia, súdenie je však ako také možné jedine skrz pojmy
(KČR, B 94), všetky súdy sú však funkciami jednoty, z ktorých sa potom ako foriem
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rozvažovania Kant dostáva ku kategóriám mysleni ako čistých pojmov syntézy, ktoré
rozvažovanie v sebe obsahuje apriori. Napr. z kvantity rozvažovania v súdoch (obecné,
čiastočné, jedinečné) (KČR, B 95) Kant postupuje v rámci tabuľky kategórií ku kvantite
celosti, mnohosti a jednoty (KČR, B 106).
Pre sledovanú problematiku transcendentálnej slobody je však vo veľkej dôležitosti
tematika analógií skúsenosti, ktoré v princípe hovoria o skúsenosti ako o tom, čo sa musí
riadiť k tomu, aby vôbec mohla nastať, určitou syntetickou jednotou, resp. nutným
spojením vnemov. Ich princíp v druhom vydaní teda znie: „Skúsenosť je možná len
prostredníctvom predstavy nutného spojenia vnemov“ (KČR, B 218). V prvom vydaní
potom táto všeobecná zásada má formu: „Všetky javy, čo do svojej existencie, sú apriórne
podriadené pravidlám určenia ich vzájomného vzťahu v jednom čase“. (KČR, A 177).
Dôležité je zdôrazniť v danej súvislosti nasledovné: Skúsenosť je vždy už empirickým
poznaním, v tomto zmysle je odkázaná na vnemy, a hlavne teda na ich syntézu, ktorá
vytvára z rozmanitosti vnemov určitú jednotu. Zo samotných vnemov neplynie nutnosť ich
spojenia, a teda k onej rozmanitosti, v ktorej sa oni podávajú v priestore a čase, musia byť
javy predstavené v určitej nutnosti ich spojenia v čase. Keďže však čas nie je vnímateľný,
sú predstavy už vždy v módoch času, ktoré sa rozlišujú do troch: trvanie, následnosť a
súčasnosť (KČR, B 219). Ide teda o určité pravidlá, ktoré predchádzajú a umožňujú všetky
časové vzťahy medzi javmi. Pre našu sledovanú problematiku je potrebné priblížiť
analógiu skúsenosti vzťahu javov v čase ako následnosti.
Táto druhá analógia znie: „Všetky javy sa dejú podľa zákona spojenia príčiny a
účinku“ (KČR, B 232). V pozorovaní javov nasledujúcich po sebe nie je tento ich vzťah
„pôvodne“ z vnímania určený ako nutný, tzn. že táto ich následnosť z vnímania nezískava
akúkoľvek nutnosť. Ak máme použiť Kantov príklad s loďou plávajúcom dole tokom
(KCŘ, B 237), potom v tomto pohybe lode sa z vnímania neurčuje následnosť skôr a
neskôr. Nutnosť, ktorá je v aprehencii javovej rozmanitosti určená, pochádza až z čistého
rozvažovacieho pojmu vzťahu príčiny a účinku, ktorý potom zodpovedá zákonu kauzality.
Tomuto zákonu sa podriaďuje následnosť všetkých javov, a teda i všetkých zmien (KČR,
B, 234). Dôležité je zdôrazniť, že Kant podľa tohto pravidla analógie skúsenosti určuje
každú rozmanitosť javov (diania) v mysli v sukcesivite (následnosti). Na túto záležitosť sa
potom viaže i poradie v následnosti aprehencie vnemov. Z toho, že každá aprehencia
nejakej udalosti je v následnosti jedného vnemu na druhý môžeme vyvodiť, že je na
poradie v postupnosti viazaná (KCŘ, B 237). Ako príklad je tu daný kontrast z príkladu
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aprehencie lode s domom. Zatiaľ čo v prípade domu je irelevantné, či ho začneme
pozorovať z hora, alebo dola, v prípade lode plávajúcej z horného toku k dolnému tomu tak
nie je. Z toho Kant potom vyvodzuje, že keď vnímame niečo, čo sa deje, je zároveň s onou
nutnou následnosťou daná i nutnosť poradia po sebe nasledujúcich vnemov (KCŘ, B 238).
Práve táto záležitosť je potom vo veľkej dôležitosti pre negatívne riešenie antinómie
kozmologickej idei vzťahujúcej sa k problematike kauzality a slobody. Ukáže sa totiž, že
rozum postupuje vo svojej jednotiacej ideovej predstave proti poradiu následnosti, a
vyvodzuje z danosti daného zároveň i danosť rady jeho podmienok, čo v prípade javu
odlišného od veci osebe, porušuje pravidlo jeho umožňujúceho pravidla druhej analógie
skúsenosti.
Pre Heideggera je takisto dôležité na Kantovom podstatnom chápaní kauzality ako
analógie skúsenosti v prvom rade to, že je vzťahom, ktorý je vo svojej bytnosti časovým
vzťahom, a v tomto zmysle musí byť modus času následnosti (Folge) vopred predstavený
k tomu, aby bola vôbec umožnená skúsenosť vnútročasového deja (GA 31, 188). V
takomto určení je zároveň Heideggerovi významné zdôrazniť, že pravidlo následnosti v
súvislosti predchádzajúceho (das Vorangehende) a nasledujúceho (das Folgende) platí v
takom zmysle, že i to predchádzajúce samo odkazuje na niečo skoršie (ein Früheres),
ktorého ono samo je tým nasledujúcim (das Folgende).182 Okrem toho je na pojme
následnosti potrebné vyzdvihnúť, že to podstatné nespočíva v priebehu postupu
(Ablaufsvorgang), ale v smere postupu (Ablaufsrichtung). Pričom v tomto pojme sa
vystihuje to, že smer následnosti, jej poriadok, nie je vratný (umkehrbar) (GA 31, 195).

5.2.2 Kauzalita zo slobody
Predtým, než sa zameriame na špecifickú problematiku antinómie kozmologickej idei, je
potrebné sa pozrieť na koncept idei rozoberanej v Kritike čistého rozumu všeobecne. Idea
je v prvom rade hlavný pojem transcendentálnej dialektiky, ktorá ako už bolo v
predchádzajúcom spomenuté, nasleduje za preskúmaním transcendentálnej estetiky a
transcendentálnej analytiky. V tomto kontexte je dôležité poznamenať, že následnosť nie je
náhodná, a tak ako transcendentálna analytika nadväzuje na transcendentálnu estetiku,
182

„Dieses Verhätnis ist derart zeithaft, daß Kausalität als Ursachesein besagt: Vorangehen in der Zeit als
bestimmendes Folgenlassen dergestallt, daß dieses Vorangehende in seinem vorangehendem
Folgenlassen selbst eine Begebenheit und als sochle züruckbezogen ist auf ein Früheres, das es
bestimmt.“ (GA 31, 188)
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napr. v užití apriórnej formy názoru času pre rozvinutie k rozvažovaniu náležiacemu
konceptu analytiky skúsenosti v zmysle módu času, tak je tomu potom i v prípade
transcendentálnej dialektiky, kde sa zas pre problematiku antinómie kauzality a slobody
užíva už v rozvažovaní určená zásada, resp. pravidlo skúsenosti. Ako však Kant chápe
pojem idey? Je vhodné mať na pamäti, že sa jedná o transcendentálne idey, ktoré sa
čiastočne odlišujú od tých tradičných – ontologických, ktoré sú filozofickej tradícii známe
predo všetkých ako Platónov konštrukt.183 To, že sú tieto idey trasncendentálne znamená
pre Kanta hlavne to, že sa jedná o čisté rozumové pojmy, tzn. o také pojmy, ktorým
nezodpovedá žiaden predmet v skúsenosti (KČR, B 383). Druhým dôležitým momentom v
otázke transcendetálnych ideí je to, že sú konštruované rozumom ako absolútna totalita
podmienok, a to tak, že sa vzťahujú nutne k používaniu rozvažovania (KČR, B 384).
Význačné pre ideu je potom práve konexia týchto dvoch momentov, tzn. to, že rozum je vo
vzťahu k rozvažovaniu (druhý moment) a zároveň je to čistý pojem, tzn. že je v absencii
predmetu skúsenosti (prvý moment). Z kombinácie tohto význačného vzťahu, v ktorom
rozum konštruuje transcendentálne idey, vzniká jeho dialektika, kde napr. v prípade
antinómii ide o navzájom si protirečiace tvrdenia, ktoré obe sú platné.
Okrem tohto dôležitého aspektu transcendentálnych ideí, ktoré sú teda vlastným
pojednaním o možnosti metafyziky, pretože metafyzické otázky (napr. toho, či je svet
konečný, alebo nekonečný, resp. ona otázka o tom, či je človek slobodný, alebo podlieha
determinizmu prírodných zákonov) sú kladené v ideách rozumu, je patričné zdôrazniť
Kantom vypracovaný systém transcendentálnych ideí. Bytostnosť aspektu vypracovania
transcendentálnych ideí do systému sa odvíja od toho, že tento systém sa kryje s členením
tradičnej metafyzica specialis na psychológiu, kozmológiu a teológiu (KČR, B 391). Toto
krytie sa systému transcendentálnych ideí s členením tradičnej metafyziky oprávňuje k
posúdeniu Kantovej kritiky metafyziky v jej obmedzení sa práve len na jeden typ
metafyziky, ako argumentuje Tengelyi (WU, 131). Pre rozvedenie fenomenologickej
metafyziky, ktorá sa v jej podaní ukazuje ako metafyzika „očistená“ od tradičnej
ontoteologiky, je táto príslušnosť zvýznamnená.
K uchopeniu postupnosti v rámci následného rozoberania textu je vhodné
zopakovať to rozhodujúce: Heidegger sa vyrovnáva s Kantom, pričom toto vyrovnanie
zahŕňa vlastný koncept transcendentálnej slobody a s ňou súvisiacim prekročením jeho
183

Kant sa v Kritike čistého rozumu vyjadruje i k Platónovému pojmu ideí.V tomto posúdení sa ukazuje, že
Kant chce porozumieť Platónovi lepšie ako rozumel Platón sám sebe, čím sa do určitej merítku približuje
posúdeniu, ktoré na neho užíva sám Heidegger. Porov. (KČR, B369-370).
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vlastného fundamentálne-ontologického sklonu myslenia (v prekonaní sa pritom nemyslí
na odmietnutie, ale skôr hlbšie premyslenie, ktoré v konečnom dôsledku ústí do myslenia
dejinnosti bytia). Vyrovnania sa s Kantom sa sústredí na koncept slobody, ktorý patrí v
Kritike čistého rozumu do problematiky kauzality. Sloboda z kauzality však nie je jediným
pojmom slobody u Kanta, popri spontaneite Kant myslí i autonómiu vôle, ktorá už nepatrí
k teoretickej, ale k praktickej filozofii. V tejto konexii je zároveň dôležité poznamenať, že
autonómia sa zakladá v spontaneite. Práve toto zakladanie, bude ešte v ďalšom bližšie
ukázané. Transcendentálna sloboda hovorí o možnosti a praktická sloboda potom o
skutočnosti slobody.
Transcendentálny pojem slobody patrí ku kozmologickým ideám. Tie sú v rámci
systému všetkých ideí predmetom totality javov (svet) v rozličnosti k predmetu
psychológie ako mysliaceho subjektu a najvyššej podmienky možnosti všetkého (teológia)
(KČR, B 391). Problematika kauzality je v Kritike čistého rozumu obsiahnutá ako tretí
rozpor, popri otázkach napr. o tom, či je svet konečný alebo nekonečný. Téza tretej
antinómie znie: kauzalita podľa prírodných zákonov nie je jediná, podľa ktorej by sa dali
vysvetliť všetky javy sveta; antitéza potom znie: nie je žiadna sloboda, všetko sa deje
podľa prírodných zákonov (KČR, B 472- B473). Samotný rozpor spočíva v tom, že pre
obidve Kant podáva platný dôkaz, pričom pre nás je dôležité pozitívne riešenie sporu,
ktoré hľadá možnosť ich vzájomnosti (paralelita slobody).
Dôkaz tézy spočíva v nasledujúcich krokoch: ak neexistuje žiadna iná kauzalita,
než podľa prírodných zákonov, potom všetko, čo sa deje, je vždy už následkom niečoho,
tzn. i ono sa udialo. Každá kauzalita teda predpokladá predchádzajúce, čím sa vytvára rad
podmienok. Predchádzajúci stav totiž už sám je tým, čo sa stalo, tzn. že i nebol, pretože
keby bol vždy, nemohol by jeho následok vzniknúť, ale bol by vždy. V tomto bode je
rozhodujúce si všimnúť toho, že Kant rozlišuje medzi javom a vecou osebe,
predchádzajúci stav je javom a nie vecou osebe – čím sa ukazuje zároveň i negatívne
riešenie ako zdanlivý rozpor. Problém však spočíva v tom, že neexistuje akási úplnosť
rady, o ktorú kozmologická idea usiluje. Z toho dôvodu nemôže byť kauzalita podľa
prírodných zákonov jediná, ale je tu ešte i možnosť kauzality od seba ako absolútnej
spontaneity. Dôkaz antitézy zas spočíva v tom, že ak sa pripustí sloboda ako zvláštny druh
kauzality, tzn. taká, ktorá začína radu, potom sa musí pripustiť i to, že takáto kauzalita ide
proti samotnému kauzálnemu zákonu, je na strane bezzákonosti voči zákonnosti, a
podkopáva tak súvislú skúsenosti, na ktorej bazíruje.
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Najprv sa pozrime na negatívne rozhodnutie kozmologického sporu, ktoré spočíva
v odhalení prirodzeného klamu rozumu. Odhalenie klamu možno rozvinúť v dvoch
hlavných krokoch. Ten prvý sa funduje na rozličnosti, resp. rozumového nerozlíšenia veci
osebe a javu, a to vzhľadom na jeho úsudok o všetkých podmienkach, a teda i
nepodmienenom. Rozlíšenie sa teda rozumom ignoruje v aplikácii vždy platnej analytickej
vety, kde, ak je dané podmienené, je nám zadaný i regres v rade všetkých podmienok k
tomuto podmienenému (KČR, B 526). Problém teda nastáva v tom, že iba ak je
podmienené samo vecou osebe, potom je zadaný nielen regres, ale i spoluudanosť celého
radu podmienok. Avšak podmienené je dané v jave, nie je vecou osebe, a ako také je dané
len v syntéze priestoru a času, čo znamená že onen rad podmienok je daný jedine v regrese
a nemožno z neho usudzovať na celkovosť radu. Práve z tohto prvého možno prejsť na
druhý krok odhalenia klamu. Ten spočíva vo vynechaní časového poriadku v onej syntéze
medzi podmieneným a podmienkou, pričom analógia skúsenosti nám ukázala jej založenie
ako časového poriadku. Z toho vychádzajúc je potrebné mať na pamäti, že k časovému
obmedzeniu, ktoré patrí v tejto syntéze k oblasti javu, náleží zároveň nutne i sukcesia –
následnosť. V rámci tejto sukcesie nemožno predpokladať úplnosť radu podmienok,
pretože ten je daný v rámci empirickej syntézy len vtedy, ak sa i naozaj v regrese uskutoční
(KČR, B 529). Podmienené a podmienka teda nenáležia vždy k jednej rade, nakoľko javy
nie sú vecami osebe a priestor a čas nie sú formami existencie veciach samých osebe
(KCŘ, B 535).
Heidegger pokladá toto negatívne riešenie antinómie ako nerešpektovanie rozdielu
medzi čisto-logickým a onticko-faktickým (GA 31, 230).

Sloboda je vnímaná ako

nepodmienená kauzalita, a to vo vzťahu podmienky a podmieneného. Rozum sa dopúšťa
klamu z toho dôvodu, že nevidí rozdiel medzi čisto logickým a onticko-faktickým. Inak
povedané, rozum nevidí rozdiel medzi vecou o sebe (Ding an sich) a javom
(Erscheinung), čo vedie k nerešpektovaniu konečnosti poznania, tzn. toho, že ľudskému
konečnému poznaniu nie je absolútne poznanie v zmysle intuitus originarius prístupné. To,
že „to podmienené“ je dané, ešte neznamená nevyhnutne, že sú zároveň dané podmienky v
ich totalite, nakoľko daná jednota časových vzťahov podmieneného k jeho podmienke je
vždy iba sukcesívna a daná podľa poradia v čase. (GA 31, 231). Ľudské poznanie je
konečné v tom zmysle, že je prijímajúce predstavovanie (hinnehmendes Vorstellen) a ako
také v horizonte čistých foriem názoru priestoru a času, je viazané na časové vzťahy, tzn.
zároveň podľa poradia nacheinander. Práve dôraz na konečnosť ľudského poznania a jeho
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odkázanosť na predmet je tým, čo umožní Heideggerovi nielen kritiku spontaneity ako
nerešpektovanie ontologickej diferencie, nakoľko kauzalita je určením výskytového súcna,
a nie existencie, ale zároveň i jej hlbšie založenie v transcendentálnej slobode. Predtým
však, je potrebné pojednať o pozitívnom riešení autonómie, ktoré nám umožní vyvstanie
problematiky paralelity a parciality u Tengelyiho.

5.2.3 Paralelita slobody
Pre pojem slobody ako spontaneity je pozitívne riešenie tým rozhodujúcim. I v tomto
riešení nám pôjde o to vyzdvihnúť dva podstatné momenty, a to na jednej strane zakladania
praktickej slobody v tej transcendentálnej, na strane druhej potom samotnú paralelitu v
rámci tejto transcendentálnej slobody. Pozrime sa najprv na zakladanie praktickej slobody
v transcendentálnej. Transcendentálna sloboda spočíva, ako už bolo v rámci antinómie
naznačené, na možnosti zvláštnej kauzality, tzn. na takej možnosti, kde kauzalita podľa
prírodných zákonov nie je jediná. Kant vyzdvihuje, že ak by všetky javy boli určené v čase
podľa nutných zákonov niečím iným (tzn. ona rada podmienok prírodných zákonov),
potom by každý následok musel byť nutným, a teda nielen že by sa upustilo od
transcendentálnej slobody ako spontaneity v zmysle začať od seba, ale i od praktickej
slobody. I keď sa síce táto myšlienka zdá byť na prvý pohľad zjavná, totiž, že to, ak všetko
je len v nutnosti prírodných zákonov, potom i ľudské sebaurčenie – už v zmysle byť vo
vôli sebe samému zákonom, je vylúčené, ako však v rámci rozriešenia túto dedukciu Kant
odôvodňuje? K praktickej slobode v Kritike čistého rozumu náleží pojem „sollen“, tzn. to,
že niečo by sa malo stať. To, že niečo „má byť“ pre Kanta vyjadruje určitý druh nutnosti,
resp. imperatívu, ktorý sa nedá nájsť v prírode. Kant uvádza príklad toho, že rozvažovanie
môže poznať na prírode, čo v nej bolo, či bude, avšak ono „má byť“ v nej nedáva význam.
Nemožno sa totiž pýtať, aké by mal mať kruh vlastnosti, resp. aký by mal byť beh prírody.
Práve v tomto „má byť“ sa zdá byť Kantova nutnosť rozumu v jeho praktickom užití
zachránená. V teoretickom užití je rozum podrobený kritike, ako určitej očiste k tomu, aby
sa mohla nutnosť vyjaviť nie v jej metafyzických pojmoch, ktoré sa nutne ocitajú v
rozporoch, ale v užití praktického imperatívu, zákonu, ktorý je zároveň autonómiou.
Praktická sloboda teda predpokladá ono „má byť“, ktorá zas poukazuje na fakt toho, že
síce i keď sa niečo nestalo, malo sa to nejako stať, tzn. odkazuje sa tu na nejaký fakt
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chcenia, ktorý Heidegger považuje za dôkaz praktického zákona. To, že napr. prírodné
zákony „prebili“ kauzalitu zvláštneho druhu, tzn. že ona nemohla začať udalosť sama od
seba, toto „malo by byť“ nerušia (KČR, B 562). K pochopeniu stačí uviesť v dnešnej dobe
opäť raz prevládajúci „materialistický“, reps. empirický výklad ľudského konania napr. v
podobe neurovedeckého určovania rozhodnutia. Ak totiž prijmeme predpoklad toho, že
„všetko“ je vysvetliteľné pomocou kauzálneho vzťahu, tzn. s každým podmieneným je
zároveň daná celá rada podmienok (Kantova prvá téza), potom je zbytočné hovoriť
o rozhodovaní,184 resp. o slobode ako o sebaurčení. Poukážme na príklad súdobého
diskurzu o závislosti. Nora Volkow ako vedúca amarického NIDA (National Institut on
Drug Abuse) zastáva a dokladá na snímkach z brain scan (PET a MRI),185 že závislosť je
chorobou mozgu, a teda že konanie závislého je ochudobnené o slobodu vôle. 186 Tento
príklad teda dokladá onú hľadanú spojitosť medzi transcendentálnou a praktickou
slobodou. Na príklade konceptu „choroby mozgu“ sa ukazuje, ako sa stráca i koncept
„malo by“, pretože ak je niekto chorý, nemožno mu dávať príkaz, dokonca požadovať od
neho ani dať si zákon sebe samému (autonómia vôle), pričom pre túto spojitosť je dôležité
poznamenať, že za chorobou sa skrýva nutnosť konania podľa kauzálneho radu – droga
ako príčina vyvoláva v mozgu nutne účinok. Ak teda pripustíme tento predpoklad
deterministického výkladu,187 potom nemá zmysel hovoriť o praktickej slobode.
Po vykázaní súvislosti medzi praktickou a transcendentálnou slobodou, je už možné
prejsť k druhému dôležitému bodu Kantovho konceptu transcendentálnej slobody, ktorý
spočíva v jej paralelite. Tento bod je pre postup skúmanej tematiky, ktorá chce vyvrcholiť v
korelácii troch pozícii – Heideggera, Kanta a Tengelyiho vo veľkej dôležitosti, nakoľko
Tengelyiho pozícia sa stavia voči Kantovej paralelite ako typus slobody parciálnej
kauzality. V tomto zmysle možno hovoriť o príklone Tengelyiho k Heideggerovmu
konceptu, na strane druhej však Tengelyi síce hovorí o parciálnej, predsa len kauzalite, čím
sa zas odkláňa od Heideggerovho konceptu, ktorý kategóriu kauzality nutne nazerá v
spôsobe bytia výskytovosti, čo je nerešpektovaním zvláštnosti ľudského spôsobu bytia,
ktoré sa vyznačuje práve porozumením bytiu.188
184
185
186
187
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So spochybnením rozhodovania sa zároveň ohrozuje i dôležitosť konceptu zodpovednosti.
Skratky PET-MRI: Positron emission tomography–magnetic resonance imaging (pozitronová emisná
tomografia – zobrazovanie magnetickou rezonanciou)
Porov. Volkow, N.: Addiction is a disease of Free Will. Huffington Post (2015). Dostupné na
http://www.huffingtonpost.com/nora-volkow/addiction-is-a-disease-of_b_7561200.html
Voči tomuto základnému axiómu sa stavia napr. americký neurovedec Marc Lewis, ktorý poukazuje na to,
že postihnutým sa týmto výkladom skôr škodí ako pomáha. S odobraním sebaurčenia sa odoberá i
plnohodnotnosť života. Porov. Lewis, M.: The biology of desire: Why addiction is not a disease.
Porozumenie bytiu je náležitosťou, ku ktorej sa Heidegger doznáva nie len v dobe fundamentálne-
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Paralelita spočíva na Kantovej otázke o tom, či účinok, ktorý je nepochybne v
rámci zásad transcendentálnej analytiky určený z prírody, nemôže byť zároveň spoluurčený zo slobody ako príčiny, ktorá v tomto porozumení musí byť mimo oblasť javu
(KČR, B 564). V tomto zmysle Kant začína hovoriť o inteligibilnej príčine, ktorá sama nie
je určená skrz javy a ani sama nie je javom, je však príčinou v oblasti javov. Kant nezabúda
podotknúť, že toto je možné jedine vtedy, keď sa podmienené ako účinok a spolu s ním
rada podmienok vníma ako to, čo sú, totiž ako predstavy, resp. javy a nie veci osebe.
Odhalená „neúplnosť“ rady podmienok, ktorá sa ukazuje jedine vtedy, keď sú ako javy v
čase, tzn. nie sú už vždy v úplnosti dané, otvára tak miesto pre takúto inteligibilnú príčinu.
Ak by totiž boli vecami samými osebe, tzn. neboli by v apriórnych formách, resp. v
analytike skúsenosti ohraničené (sukcesivita), potom by, ako Kant hovorí, nebolo možno
slobodu zachrániť (KČR, 564). Jednoduchšie podané ide Kantovi v myšlienke paralelity
ukázať to, že zatiaľ čo napr. v posadení sa na stoličku je toto dianie zaradené v rade
podmienok a ako také je v kauzálnych súvislostiach (napr. moje svaly fungujú podľa
určitých zákonitostí, štruktúra stoličky, miestnosti má tiež svoju pravidelnosť, ktorá
materiálne vôbec umožňuje samotné posadenie sa), to však samo sebou nevylučuje úplne
možnosť paralelnej kauzality, ktorá by na ten istý účinok, v tomto prípade posadenie sa,
mala tiež svoje zapríčinenie. Aby však samotná táto paralelná kauzalita nebola sama v rade
podmienok, musí byť inteligibilného charakteru, a v tomto zmysle musí začať práve od
seba. V možnosti paralelity slobody ide teda Kantovi práve o to zlúčiť prírodu so slobodou
(KČR, B 565).
V rozvedení zvláštnej kauzality sa ukazuje určitá paralelita v druhom význame. Tá
vychádza z bytnosti tejto kauzality samej a spočíva na paralelnosti v tom zmysle, že na
jednej strane možno hovoriť inteligibilnej strane kauzality, ktorá je podľa jej jednania
vecou samej osebe, na strane druhej musí byť zároveň i senzibilného charakteru, tzn. musí
byť z jej možnosti mať účinok v zmyslovom svete (KČR, B 566). Z toho vychádzajúc
možno u Kanta hovoriť o teórii dvoch svetov, kde človek je na jednej strane vo svete
inteligibilného charakteru, ktorý síce, keďže nie je v oblasti javov, ale je na strane veci o
sebe, nemôže byť v správnom zmysle poznaný, ale skôr myslený (asi tak, ako je myslená v
transcendentálnej dedukcii jej apercepcia „Ja myslím“), na strane druhej potom v
empirickom svete, v ktorom podlieha zákonom prírody.
Heidegger zdôrazňuje, že na inteligibilnom charaktere možno rozlíšiť dvojakosť
ontologického spôsobu myslenia, ale počas celého jeho myslenia.

157

významu. Podľa Heideggera tak u Kanta tento charakter neznamená len to, že je prístupný
inteligencii, ale zároveň i to, že je sám o sebe inteligenciou (GA 31, 249). Práve z tohto
dvojitého významu možno vyvodiť, že človek si v rámci zaradenia medzi prírodné veci
(Naturding) zasluhuje určitú výnimočnosť, pričom je potrebné zdôrazniť, že sa má na
mysli človek ako bytosť vo svete (Weltwesen), tzn. v kozmologickom, a nie morálnom
zmysle. Jeho výnimočnosť spočíva v tom, že je schopný poznať sám seba. Toto
„Sichselbsterkennen“ však znamená číru apercepciu, pričom číre (blosse) je nutne chápať v
zmysle čistého („rein“), tzn. nenáležiace k zmyslovosti. Apercepcia odkazuje k
sebaurčeniu, nie z receptivity, ale skrz seba sama. Takáto inteligibilná schopnosť je rozum,
pre ktorý neplatí predtým, či potom, tzn. že nie je v čase. Rozum je príčinou osebe, a v
tomto zmysle je čistou kauzalitou. Z toho vychádza, že pozitívne riešenie antinómie, ktoré
sa pýta po možnej jednote dvoch spôsobov kauzalít sa fakticky ukazuje v človeku ako
bytosti vo svete a ako rozumnej živej bytosti (GA 31, 258).
Spomenutý dvojitý význam paralelity v jej súvislosti slobody ako spontaneity
umožňuje založenie slobody ako autonómie. V prípade spontaneity tak možno hovoriť o
možnosti slobody, o možnosti vôbec začať nejakú radu zo seba sama, o možnosti takého
účinku, ktorý je v paralelnosti, v kombinácii na jednej strane zaradený do rady v rámci
prírody, a teda je v rámci kauzality jej zákonov jej účinkom, paralelne však účinkom
kauzality zvláštneho druhu. To, že je táto kauzalita zvláštneho druhu, ešte neznamená, že
by bolo nezákonnosťou (ako ju Kant dáva do tretej antinómie kozmologických ideí transcendentálna sloboda/bezzákonosť – príroda/ zákonnosť v predvedení (KČR, B 293)),
skôr práve ako kauzalita má svoju zákonnosť. Jedná sa o takú zákonnosť, resp. zákon,
ktorý si dáva vôľa ako praktický rozum vo vlastnosti slobody od seba sama, tzn.
autonómne od prírodnej nevyhnutnosti. Autonómia teda v založení do spontaneity
neznamená v rámci Kantovej praktickej filozofie nič iné, než schopnosť vôle dať sebe
samej zákon, inak povedané, byť slobodnou (ZMM, 77). Pre Kanta znamená toto dávanie
sebe samému zákon práve to, mať v maxime konania ako subjektívneho princípu za
predmet seba sama i ako všeobecný zákon. Práve toto je potom prvé znenie kategorického
imperatívu a zákon, o ktorom sa v autonómii hovorí, je morálnym zákonom. Aby sa teda
objasnila autonómia vôle ako vlastnosť jej slobody, je potrebné rozvinúť Kantov pojem
morálneho zákonu.
Ten spočíva v prvom rade už v Kritike čistého rozumu spomenutom objavení novej
nutnosti, ktorá nenáleží do prírody, totiž onej nutnosti „sollen“. Ak však toto „mal by si“
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nemá byť zo skúsenosti, ale skôr má byť od nej čisté (apriori), potom ho nemožno práve z
oblasti javu zo skúsenosti odvodzovať. Ide o to nájsť taký morálny pojem, ktorý Kant
vyjadruje vo výraze „dobrej vôle“, ktorá je neobmedzene dobrá, čo sa, ako hovorí prvá
veta Základov metafyziky mravov, nedá nájsť nikde vo svete a ani mimo neho (ZMM, 16).
V tomto pojme dobrej vôle možno hovoriť o jej aspekte rozumu osebe, pričom vôľa ako
taká, nie je ničím iným než praktickým rozumom, tzn. dávaní sebe zákon (ZMM, 38). Z
oného aspektu osebe, kde vo vôli ide o predstavu zákonu, ktorý však je zákonom
všeobecným, platný pre všetky rozumové bytosti a ktorý, ak má byť morálnym zákonom,
musí byť osebe, tzn. nie podmienený buď v zámere, alebo účinku, či v prostriedku, ale
musí byť účelom samým osebe, sa Kantovi ukazuje dôležitý antagonizmus medzi
náklonnosťou a povinnosťou. V náklonnosti nie je vôľa dobrá osebe, pretože náklonnosť
so sebou nesie jej podmienenosť. Jedine v povinnosti, kde sa nenazerá na následky, na
zámer, ale ide o úctu k zákonu vzniká morálny obsah (ZMM, 28). Pre priblíženie stačí
uviesť Kantov známy príklad s udržiavaním si života. Pokiaľ človek žije v zdraví a v
pôžitku, udržiavanie takéhoto života nemá v sebe morálny obsah. Ten prichádza až v
povinnosti, ktorá udržuje život i v nepriaznivých podmienkach (ZMM, 23).
Z teórie dvoch svetov, tzn. z onej možnosti transcendentálnej slobody, kde človek je
akoby obyvateľom dvoch svetov, na jednej strane vecí osebe, na strane druhej javov, na
jednej strane predstave objektívneho zákona, ktorý v schopnosti rozumu vytvára ono
neobmedzene „dobré“, na strane druhej v maxime konania ako subjektívneho princípu,
potom možno vyvodiť pojem povinnosť. Ak by totiž bola vôľa čisto v súlade s rozumom,
ktorý jej predkladá predstavu zákona, potom by bola neobmedzene dobrá a bola by v
súhlase so zákonom (identite subjektívneho a objektívneho – napr. božská vôľa), tomu
však na základe teórie dvoch svetov nie je. Ľudská vôľa totiž nie je určovaná čisto z
rozumu, ale necháva sa afikovať i náklonnosťou, a teda jej subjektívne konanie nie je vždy
v súlade so všeobecným zákonom rozumu. Z toho dôvodu je v onom vzťahu, ktorý nie je
identický, tzn. rozum- vôľa, potrebné donucovanie, ktoré Kant nazýva i príkazom, resp.
imperatívom (ZMM, 39). V následnosti na to Kant rozlišuje medzi hypotetickými a
kategorickými imperatívmi, pričom tie prvé sú prostriedkom k nejakému dobru, nemajú
účel osebe, tie druhé naopak nie sú prostriedkom a sú účelom samom v sebe. Z tohto
možno vyvodiť i druhé znenie kategorického imperatívu,189 ktoré spočíva v tom, že človek
189

Pre úplnosť ešte raz explicitne to prvé: „konaj iba podľa tej maximy, o ktorej zároveň môžeš chcieť, aby
sa stala všeobecným zákonom“ (KČR, 48).
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a každá rozumná bytosť existuje ako účel sám osebe, a nie ako prostriedok (ZMM, 56).
Je zrejmé, že toto stručné predstavenie Kantovej praktickej filozofie zostáva na
povrchu, ako také však v rámci súvislostí, o ktorej v tejto práci ide, postačuje. Je tomu tak
hlavne z dvoch dôvodov. Ten prvý súvisí s Heideggerovou kritikou Kanta, kde práve
kritika, prekonanie, resp. hlbšie založenie slobody ako zvláštnej kauzality, tzn. spontaneity
so sebou nesie zároveň i druhý typ Kantovho pojmu slobody tzn. autonómie. Tým, že
Heidegger

hlbšie

zakladá

spontaneitu,

nemusíme

sa

totiž

v

rozvinutí

jeho

transcendentálneho pojmu slobody nutne zaoberať autonómiou, nakoľko tá padá zároveň s
podmienkou svojej možnosti, tzn. kozmologickou slobodou. Heidegger vidí dôkaz
kategorického imperatívu vo „fakte“ (Tatsache/Faktum) chcení. O akom chcení, resp.
sollen, tu Heidegger hovorí? Ide o také chcenie, ktoré odkazuje na to, že každý chce „malo
by byť“ svojho tu-bytia/pobytu (jeder, der wirklich will, will nichts anderes als das Sollen
seines Da-seins) (GA 31, 289). V tomto zmysle je sloboda skutočné chcenie toho, čo by sa
malo (das Gesollte) (GA 31, 296). Ako zdôrazňuje Tengelyi, Heidegger v texte O bytnosti
dôvodu nachádza prístup i pre Kantov pojem autonómie, kde ho chápe, ako už v
predchádzajúcej kapitole zdôraznenom, zakladaní v podobe „pôvodného viazania“
náležiaceho ku Kantovmu dať si zákon190 (WU, 388). Tengelyi v jeho interpretácii
Heideggerovho vyrovnania sa s Kantom zdôrazňuje, že to sporné, to, čo Heideggerovi
prekáža, teda nie je ani tak spontaneita, či autonómia, ale práve paralelita medzi prírodnou
kauzalitou a kauzalitou zo slobody, ktorá sa viaže na redukovanie sveta so zmyslovomateriálnou prírodou (Natur vo význame prírody) a inteligibilnou prirodzenosťou (Natur
vo význame prirodzenosti). V transcendencii prírody si sloboda ponecháva pojem
prírody/prirodzenosti. Tengelyi zdôrazňuje, že Heideggerovi nesúhlasí identifickácia sveta
s Natur, čo odkazuje k potrebe hlbšieho založenie slobody v zmysle Grund des Grundes
(WU, 388-389).
Po druhé sa týmto odkazuje i na Tengelyiho vyrovnanie sa s Kantovým pojmom
slobody, ktoré je už v rámci priblíženia sa Kantovmu pojmu slobody dosiahnuteľné. Ako sa
už v interpretácii Heideggera ukázalo, Tengelyimu ide v prvom rade o kritiku paralelity
slobody, tzn. v tomto kontexte takej predstavy, ktorá účinok necháva zapríčiňovať v rámci
prírodnej kauzality i kauzalitou zo seba. To, ako túto ideu premieňa do parciálnosti
kauzality, kde význam nejakého účinku je vždy otvorený, tzn. nikdy nie pevne stanovený
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„Vorgängiges Zugestehen von Verbindlichkeit aber ist ursprüngliches Sichbinden, Bindung als für sich
verbindlich sein lassen, d.h. Kantisch, sich ein Gesetz geben.“ (GA 31, 302-303).
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(príklad Oidipovho činu), už budeme môcť na základe tohto stručného predstavenia s
oprávnením predostrieť. Pre doplnenie je vhodné poznamenať, že Tengelyi vo Svete a
nekonečne tematizuje i iné kritické body vzťahujúce sa ku Kantovmu pojmu slobody.
Postačí uviesť dva z nich. Kantova teória konania z povinnosti so sebou nesie konflikt
povinností (WU, 378).191 Ako príklad je možné uviesť konflikt, ktorý spomína Sartre v
texte Existencializmus je humanizmus. Mladý muž má dilemu v oblasti dvoch moralít,
povinností, buď má ísť na vojnu, alebo sa postarať o svoju matku. 192 Druhá
komplikovanosť potom súvisí s naviazanosťou slobody na autonómiu. Sloboda je vlastnosť
vôle dať sebe samej zákon. Tento zákon je identický s morálnym zákonom. Je to teda
naviazanosť slobody na koncept dobra. Avšak ako Tengelyi poznamenáva, už Schelling si
všíma, že človek si volí i zlo (WU, 377).193 Ako teda v tomto kontexte rozumieť takémuto
svojvoľnému rozhodnutiu sa pre niečo zlé?
Nám sa v predstavených súvislostiach ukázalo, že Heideggerovou hlavnou kritikou
Kanta je zredukované chápanie slobody ako problému kauzality, ktorá je základnou
kategóriou výskytového bytia. Tak možnosť, ako i skutočnosť slobody nie sú uchopené v
probléme metafyziky (GA 31, 301). Kauzalita ako určenie bytia patrí k výskytovému bytiu,
a to na tom základe, že v rámci konečnosti poznania je ako analógia skúsenosti odkázaná
na predmet. Predmetnosť v zmysle zjavnosti súcna (Offenbarkeit von Seiendem) je však
podľa Heideggera možná len na základe predchodného uznania záväznosti (vorgängige
Zugestehen von Verbindlichkeit) (GA 31, 302). Záväznosť, resp. nechať sa viazať
(Sichbindenlassen), resp. väzba (Bindung) je jedným z momentov základného diania
tvorby sveta (Grundgeschehen der Weltbildung), ktoré umožňuje sloboda ako
transcendencia. Z takejto myšlienkovej súvislosti je možné vyvodiť i dôvod
Heideggerovho založenia kauzality v slobode. Sloboda ako základ možnosti pobytu je
zároveň i základ porozumenia bytiu. Objasnenie slobody ako základu kauzality je súčasne
objasnením slobody ako podmienky možnosti určenia bytia súcna, resp. porozumenia
bytiu. Z tohto dôvodu ide o inú cestu, ktorá vedie k tomu istému cieľu.
V súvislosti s týmto záverom však nemožno opomenúť limity rozličnosti cesty k
bytostnej slobode. Jedná sa síce o inú cestu, avšak táto inakosť sa bez rozvinutia
191
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V zdôraznení fenoménu „kolízie povinnosti“ sa Tengelyi opiera o Nicolai Hartmanna, ktorý zas naväzuje
na Hegla. (WU, 378).
Porov. Sartre, J.P.: Existencialism is humanism, s. 31.
Ako uvádza Inga Römer, už v začiatkoch svojej filozofickej cesty v zaoberaní sa Kantovou kritickou
filozofiu nachádzal Tengelyi fenomén zla ako problém, pre ktorý nevidel u Kanta riešenie. Porov. Römer,
I.: Contributions on Lászlo Tengelyi, s. 117.
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metontologického pojmu slobody nezaobíde. Heidegger sa síce snaží vyvodiť prekročenie
kauzálneho pojmu slobody z neho samého, v konečnom dôsledku, a to hlavne s odkazom
na tvorbu sveta a záväznosť, zostáva pochopenie založenia kauzality zo slobody závislé na
transcendentálnom pojme slobody, ktorý, ako sa ukázalo, Heidegger rozpracováva v
Metafyzických základoch logiky, Základných pojmoch metafyziky, či O bytnosti dôvodu.
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6. Fenomenologická metafyzika – Tengelyi, Kant, Heidegger
V tejto poslednej kapitole nám pôjde o to, predstaviť fenomenologickú metafyziku (6.1) a s
ohľadom na takto vyložené súvislosti vyzdvihnúť význam konceptu slobody v rámci jej
základného rozvrhu. Sloboda ako parciálna kauzalita (6.2) je koncept, ktorý v sebe zhrňuje
viacero motívov

rozoberaných v tejto práci a z toho dôvodu jej i patrí záverečné

umiestnenie. Toto pojednanie o slobode zároveň dosvedčí jej kardinálnosť v rámci
metafyzického myslenia, a umožní tak bližšie sprístupniť jej bytostné postavenie v
podklade premien ontologickej diferencie. Predpokladom oboznámenia sa s jej
význačnosťou je jej zaradenosť v rámci „systému“ fenomenologickej metafyziky, čo
odkazuje na potrebu zamerať sa v prvom rade na strohé predstavenie tejto netradičnej
podoby metafyziky.

6.1 Uvedenie do fenomenologickej metafyziky
Na úvod je vhodné poznamenať, že Tengelyiho koncept fenomenologickej metafyziky je
vo svojej šírke ovplyvnený, či vedený mnohými prameňmi.194 Už v predchádzajúcom bolo
zmienené, že práve dva sa javia pre nami otvorený diškurz ako najdôležitejšie. Okrem už z
časti rozoberanej väzby na Heideggerov pojem metontológie, je k patričnému pochopeniu
tohto konceptu nutná Husserlova idea metafyziky praskúsenosti (Urtatsachen)195. Je
zjavné, že už i tieto dve náväznosti so sebou nesú sieť ďalších väzieb, z ktorých stačí
spomenúť Tengelyiho prirovnanie Husserlovej metafyziky praskutočností k Aristotelovej
metafyziky, v dejinách filozofie (rozumej tradície ontoteologickej metafyziky) čiastočne
opomenutej katholou-protologickej v rozličnosti k katholou-tinologickej (z ktorej nakoniec
vychádza idea ontoteológie)(WU, 98) a ďalej koncept slobody vo vyrovnaní sa Heideggera
194
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Ako poznamenáva Inga Römer, žiačka Lászla Tengelyiho, vplyv na projekt fenomenologickej metafyziky
možno spozorovať i v Tengelyiho knihe Neue Phänomenologie in Frankreich. V nej totiž Tengelyi
vyzdvihuje prístup francúzskeho fenomenológa Jean-Luca Mariona k možnosti iného typu metafyziky,
odlišujúceho sa od toho ontoteologického. Porov. Römer, I.: Contributions on László Tengelyi, s. 119.
Tengelyiho v jeho nadväznosti na francúzskych fenomenológov možno radiť k tejto tretej podobe
fenomenologickej tradície. Vyrovnávajúc sa s Husserlom a Heideggerom Tengelyi podáva koncept
fenomenologickej metafyziky, ktorá nesie význačné črty tretej podoby fenomenológie. Marion rozlišuje
tri formy fenomenologickej redukcie. Redukciu na transcendentalitu, redukciu na existencialitu a v
konečnom dôsledku redukciu na danosť fenoménu. V tejto tretej podobe fenomenológie sú centrálne
pojmy udalosti, danosti, požiadavky, proti-intencionalite vedomia. Ukáže sa, že s týmito pojmami pracuje
i Tengelyi v jeho rozvrhu fenomenologickej metafyziky. Porov. Gondek, H-D., Tengelyi, L.: Neue
Phänomenologie in Frankreich, s. 40.
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s Kantom. Čo sa týka samotného primárneho textu, v priblížení fenomenologickej
metafyziky, sa budeme opierať v prvom rade o Tengelyiho text Svet a nekonečno (WU).196
Jedná sa o komplexné dielo, ktoré pozostáva zo súboru autorových dlhodobých štúdií
datujúcich sa vo svojich začiatkoch až k roku 2004, ako autor v doslove udáva (WU, 581).
Z tohto dôvodu, ktorý naznačuje bohatosť obsahovej plnosti v rámci nielen
fenomenologického, ale i filozoficky -dejinného, či metafyzicky-matematického štúdia, je
nasledovné uvedenie nutne skromným limitovaním, ktorého cieľom je na jednej strane
zasadenie do pojednávaných súvislostí, na strane druhej vzbudenie ďalších záujmov, ktoré
by tak v nádeji mali otvoriť podrobnejšie a ďalekosiahlejšie štúdium tohto „nového“
konceptu fenomenologickej metafyziky.197
Ak teda chceme začať s priblížením si Husserlovej metafyziky praskutočností tak,
ako ich chápe Tengelyi, potom je potrebné ponajprv rozlíšiť medzi Aristotelovou katholouprotologickou a od scholastiky až k novoveku sa rozvíjajúcou katholou-tinologickou
podobou metafyziky. Dôsledná diferenciácia by si vyžadovala predstavenie širokého
kontextu dejín západného myslenia, čo sa v tomto uvedení v zrejmosti nemôže
podniknúť.198 Pre nami stanovený cieľ nám postačí rozličnosť spomenutých dvoch typoch
metafyziky priblížiť skrz pre Heideggera základnú metafyzickú otázku: „Prečo vôbec
niečo je a nie je skôr?“
Vo Svete a nekonečno sa táto otázka rozvádza pri objasnení vyvstania kathologickotinologického

typu

metafyziky

z

toho

kathologicko-protologického

v

citovaní

stredovekého mysliteľa Sigera Brabantského (WU, 91). Práve tomu sa podľa Tengelyiho
darí zahrnúť Boha ako prvé súcno pod všeobecné súcno (ens commune), a tým odlišujúc sa
od predchádzajúcich stredovekých mysliteľov (Tomáš Akvinský, Eckhart, Augustínus),
otvára cestu k metafyzike ako všeobecnej vede, ktorá už nenecháva miesto pre také súcno,
ktoré by bolo „za“ súcnom v celku. Týmto spôsobom sa voči spomenutej základnej otázke
metafyziky do určitej miery zaisťuje (WU, 91). Otázka po celku súcna totiž u spomínaného
mysliteľa zahŕňa v sebe i Boha, a je identická s otázkou „Prečo Boh je a nie je skôr nič?“
Pre Božskú existenciu však nie je žiadnej príčiny (WU, 91).
196
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Výklad bude čiastočne doplnený i Tengelyiho textom Skúsenosť a výraz (EA).
V tejto záverečnej časti sa tak má naplniť jeden, v úvode rozlíšený, význam pojmu „motívu“. Uvedenie
Tengelyiho idei fenomenologickej metafyziky a k nej podstatne náležiacej kategórie slobody ako
parciálnej kauzality má byť podnetom k metafyzickému mysleniu tohto fenomenologického spôsobu v
jeho odlišnosti voči metafyzike v podaní analytickej filozofie, či tzv. „špekulatívneho realizmu“ (napr.
Alain Badiou, Gilles Delueze). Porov. Römer, I.: Contributions on László Tengelyi, s. 127.
Pre Tengelyiho koncept je objasnenie tejto dejinnosti nevyhnutným predpokladom (totiž v ukázaní
možnosti i iného spôsobu metafyzického myslenia odlišného od ontoteologiky), preto mu i venuje
obsiahlu prvú časť Sveta a nekonečna s názvom Metafyzika a ontoteológia (WU, 25-168).
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Metafyzika u Aristotela nesie dvojaký charakter - kathologické stojí pre všeobecný
spôsob myslenia a protologické pre jej prioritnosť (ersttheoretisch) (WU, 52). V tomto
kathologicko-protologickom význame metafyziky nie je teológia súčasťou všeobecnej
metafyziky ako jedna z jej špecializácií, ale skôr je všeobecná v tom zmysle, že pojednáva
o to prvom, a je teda prvou filozofiou (WU, 54). Teológia sa stáva jednotlivou disciplínou
až v premene metafyziky do jej kathologicko-tinologickej štruktúry, ktorú Tengelyi nazýva
scoticistickým obratom. V tomto obrate má na mysli, v jednoduchosti povedané, premenu
teórie analógie bytia k univocite. Ide teda o jeden pojem súcna, ktorý patrí v tom istom
zmysle nielen stvorenému, ale i stvoriteľovi (WU, 93). Tengelyi zdôrazňuje, že rozlíšenie
medzi prvým a všeobecným tak naberá nové rozmery, ktoré týmto spôsobom umožňujú
vzniku novému typu metafyziky. Pojmom tinológie má na mysli obrat k „niečomu“ (v
latinčine aliquid, v gréckej variante ti), tzn. k otázke po niečom ako takom (WU, 97).
Ontoteológia vzniká práve z tejto katologicko-tinologickej štruktúry. Tengelyi podáva
odôvodnenie tohto tvrdenia z Heideggerovho zmyslu ako toho, že Boh sa ako prvé súcno
zaraďuje pod pojem súcna ako takého, a je teda súčasťou všeobecného skúmania súcna ako
špeciálna otázka (WU, 98).
Po tomto stručnom predstavení dejinných súvislostí je už možné priblížiť
podobnosť, a zároveň rozlíšenie medzi Aristotelovým konceptom hypotetickej nutnosti
skutočného a Husserlovej nutnosti faktického. Podobnosť spočíva už v predchádzajúcom
naznačenej možnosti metafyziky, ktorá sa zakladá na nutnosti, avšak nie v spojení apriority
a nutnosti, ale skôr v reálnej nutnosti (Realnotwendigkeit). Hypotetická nutnosť u
Aristotela znamená podmienenosť nutnosti skutočného, ktorému je v jeho fakte skutočnosti
(energeia) tak odobraná možnosť nebytia. Jedná sa teda o nutnosť, ktorá patrí k súcnu
práve vďaka tomu, že je skutočné. V spise O nebi , ako ukazuje Tengelyi potom Aristoteles
zdôrazňuje, že možnosť nebytia je takémuto skutočnému súcnu vyňatá. 199 Pri tejto nutnosti
však ide o nutnosť nie úplnú, ale podmienenú (preto hypotetická), pretože sa v nej
vyjadruje tá myšlienka, že súcno je nutne len dovtedy, pokiaľ je (WU, 176). Dôležitosť
tejto myšlienky vidí Tengelyi práve v tom, že ona hypotetická nutnosť je tým chýbajúcim
členom väzby dvojakého pýtania sa Aristotelovej metafyziky, totiž otázke po súcne ako
199

„Z toho však nevyhnutne vyplýva, že protiklady existujú spolu v skutočnosti. No nie je pravda, ak povieme
teraz o veci, že je vlani, ani vlani nebolo pravdivé tvrdenie, že je teraz. Je teda nemožné, aby vec, ktorá v
určitom čase nie je, bola neskoršie večná. Neskoršie totiž bude mať aj možnosť nebyť, ibaže to nebude
možnosť nebyť v tom momente, keď je (lebo je v skutočnosti), ale možnosť nebyť minulého roku a v
minulom čase.“ Aristoteles: O nebi, 283b.
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takom a otázke po súcne nepremenlivom (WU, 177). 200 201 S týmto chýbajúcim členom sa
teda nemyslí na nutnosť skutočnosti v zmysle účinku pôsobiacej príčiny (tzn. kauzálny
determinizmus), ale skôr na úplné uskutočnenie možného (die vollendete Verwirklichung
des Möglichen) ako toho, čo dochádza k svojmu cieľu. Naznačuje sa tu nutnosť
skutočnosti v jej opozite k pohybu, nakoľko ona už nie je na ceste k možnostiam svojho
uskutočnenia, je skôr charakteristická istou nepohyblivosťou. Touto súvislosťou sa otvára
možnosť konexie všeobecnej črty súcna ako takého s tým už nepohyblivým, resp.
nemenným (WU, 175). Jedná sa tu o predstavenie takej nutnosti, ktorá sa neodvoláva na
kauzálny determinizmus, a v tomto zmysle nepodlieha Kantovej kritike, avšak zároveň
patrí tak prvému nepohyblivému, ako i všeobecne každému súcnu v zmysle uskutočnenia
istých možností.
Tengelyi považuje za dôležité predstavenie tohto Aristotelovho konceptu
hypotetickej nutnosti skutočnosti z toho dôvodu, pretože z nej sa mu umožňuje vstup do
Husserlovej nutnosti faktického. Ako zdôrazňuje ich podobnosť spočíva v určitej antagónii
k nutnosti kauzálneho deteremnizmu, totiž ich podmienenosť nie je v kauzálnej rade
(podmienené – podmienka), ale v podmienke určitej skutočnosti. Povaha tejto skutočnosti
je však v oboch prípadoch rozličná (WU, 189). Predtým, než sa táto odlišnosť ukáže, je
potrebné predstaviť Husserlovu koncepciu metafyziky náhodnej fakticity202, ktorú Tengelyi
pre koncept fenomenologickej metafyziky ďalej i rozširuje, čím sa v konečnom dôsledku
uvedie i ašpirovaná téma slobody ako jednej z kategórií skúsenosti, ktoré sa vyznačujú
tendenciami súhlasnosti. Sloboda konkrétne náleží ku horizontálnym kategóriám, ktoré sa
odlišujú voči kategóriám javu ako priestor a čas. Aby sa nám porozumenie týchto štruktúr
200

201

202

Toto spojenie je vo veľkej dôležitosti, pretože v ňom sa nie len umožňuje súvis medzi otázkou po súcne
ako takom (kathologická štruktúra) a prvoradom súcne (protologická štruktúra), ktoré v Heideggerovej
interpretácii možno považovať za pýtanie sa po tom zachvácujúcom, reps. obklopujúcom (Porov.
Podkapitola 3.2) (v Tengelyiho podaní by sa mohla ona spojitosť medzi pýtaním sa po súcne v celku a
pýtaním sa po prvom súcne nachádzať v podobnosti aspektu „večného“ bytia u Aristotela a nekonečnosti
sveta u Tengelyiho), a teda náleží k otázke po celku, ale zároveň sa z takéhoto kontextu ukazuje i
možnosť prechodu medzi týmito dvomi, medzi otázkou po súcne ako takom, po bytí (fundamentálne
ontologické pýtanie sa) a otázkou po súcne z hľadiska celku, z hľadiska sveta (metontologický sklon
myslenia). Týmto sa ukazuje, v akom spôsobe je problematika hypotetickej nutnosti, resp. u Husserla
faktickej nutnosti tým, čo bytostne náleží k premene ontologickej diferencie do tej kozmologickej, tzn. k
obratu skrývajúcemu možnosti fenomenologickej metafyziky.
Spojitosť sa ukazuje teda v tom, že kontingentné bytie, ktorému zodpovedá otázka bytia ako takého
vykazuje po určitú dobu tú istú nutnosť ako aktuálne večné bytie. Porov. Breuer, I.: Facticity, necessity
and contigency at Aristotle and Husserl, s. 137.
V tomto texte sa predstavenie bude väčšmi obmedzovať na samotný text Tengelyiho, pretože práve o jeho
recepciu a následné rozšírenie do fenomenologickej metafyziky tu práve ide. Toto obmedzenie však
samozrejme nevylučuje možnosť kritického čítania, ba naopak ho v širšom prevedení vyžaduje.
Preferovaný však bude hlavne akcent sveta v rámci metafyziky mimo ontoteológie, čo so sebou nesie
takisto požiadavok na budúce pojednanie o akcente nekonečnosti.
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a odlišností fenomenologickej metafyziky vôbec len otvorilo, je potrebné v prvom rade
poukázať na Husserlove praskutočnosti.
V

predchádzajúcom

už

bolo

spomenuté,

že

pre

Tengelyiho

koncept

fenomenologickej metafyziky možno určiť dva hlavné pramene v rámci fenomenologickej
tradície – jednak už z časti tematizovaný koncept Heideggerovej metontológie a jednak
Husserlovu metafyziku praskutočností. Pre objasnenie rozšírenia fenomenologickej
metafyziky, ktorá je v prípade komparácie spomenutých dvoch koreňov primárne
vychádzajúca práve z Husserla, je z toho dôvodu potrebné ono Husserlovo pojatie
metafyziky minimálne čiastočne exponovať. Okrem určitej podobnosti s Aristotelovým
kathologicko-protologickým typom metafyziky, ktorá Tengelyimu slúži nielen ako isté
ospravedlnenie fenomenologickej metafyziky v rámci dejín západného myslenia, ale
zároveň i ako apológia voči Kantovej kritiky, je možné vyzdvihnúť i paralelnosť tejto
Husserlovej koncepcie s oným Heideggerovým metafyzickým sklonom, na ktorú je v
rámci nami sledovanej problematiky náležité poukázať.
V Tengelyiho predvedení Husserlovej metafyziky praskutočností, ktorá sa vzťahuje
hlavne na texty z 30. rokov203, tzn. po Karteziánskych meditáciách,204 pričom Tengelyi
pracuje s textami Fenomenológie intersubjektivity (hlavne s treťou časťou 1929-1935, Nr.
21 a 22). Možno pozorovať hlavne dve diferencie, z ktorých objasnenie fenomenologickej
metafyzicky vyviera. To prvé sa dá nazvať dejinným a spočíva na idei celosti metafyziky,
s ktorou sme sa už v rámci Tengelyiho konceptu viac- menej mohli zoznámiť. Tradičný
spôsob metafyziky Husserl teda na jednej strane odmieta v rámci jeho náväznosti na Kanta
v podobe transcendentálnej fenomenológie, na strane druhej však odhaľuje, že nie celá
metafyzika musí byť nutne rovná onej „naivnej metafyzike“ (WU, 180).
S rozpoznaním prvej diferencie potom prichádza i možnosť tej druhej.
Transcendentálna fenomenológia, na ktorej strane stojí eidetická redukcia a bytostné
variácie, resp. Eidos je Husserlom ako prvá filozofia dávaná do vzťahu k filozofii druhej,
ktorá je záležitosťou metafyziky faktu ako odlišného spôsobu nutnosti od toho
vzťahujúceho sa k nutnosti bytnosti (Wesensnotwendigkeit). Možnosť metafyziky na
systematickej rovine sa teda u Husserla otvára vo vzťahu medzi Eidos a Faktum. Dôležité
je zdôrazniť, že v otvorení onoho vzťahu Husserl dospieva k určeniu eidetických
203

204

Pričom sa zdôrazňuje, že koncept fenomenologickej metafyziky možno datovať už do začiatkov 20.
rokov. (WU 182). Pojem náhodnej fakticity sa nachádza už v Karteziánskych meditáciách. Porov.
Husserl, E.: Cartesianische Meditationen, s. 160.
Avšak vyzdvihuje, že Husserl už v Karteziánskych meditáciách hovorí o rozličnosti medzi metafyzikou
vôbec a metafyzikou vo zvyčajnom zmysle ako špekulatívnom dobrodružstve (WU, 187).
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bytostných foriem (eidetische Wesensnotwendigkeiten), ktoré sú záležitosťou Husserlovej
transcendentálnej fenomenológie, pričom tento pojem transcendentálneho možno chápať v
Kantovom zmysle transcendentálneho pýtania sa po možnostiach objektívneho poznania 205
(smerovanie k podstatám v eidetickej redukcii), k tomu, že spočívajú na nutnosti faktu. 206
Fenomenológia je tak v rámci svojho systému závislá na určitých praskutočnostiach (WU,
184).
O čo konkrétne však Husserlovi ide? Ako zdôrazňuje Tengelyi, Husserl určuje ešte
v Karteziánskych meditáciách problémy metafyziky ako problémy náhodnej fakticity.
Jedná sa otázky smrti, osudu, ale i napr. možnosti pravého života, či zmyslu dejín (WU,
181, KM, 160). V textoch 21 a 22 z Fenomenológie intersubjektivity už Husserl prichádza i
k žiadanému prehĺbeniu metafyzického postoja. Pričom v prvom rade je potrebné povedať,
že „Eidos transcendentálneho ja je nemysliteľné bez transcendentálneho ja ako
faktického“ (FI, 385). Z toho je už potom krátka cesta k pojednaniu o posledných
skutočnostiach – praskutočnostiach, posledných nutnostiach, pranutnostiach (Tamt.).
Husserl tým má v prvom rade na mysli, že moja faktická schopnosť variácií bytnosti je
fundovaná v praštruktúre fakticity. Ďalej teda dodáva, že moje faktické ja nemôžem
prekročiť, a s ním ani v ňom zahrnuté spolubytie druhých až k absolútnej skutočnosti,
ktorá má v sebe samej svoj vlastný Grund a v jeho bezdôvodnom bytí svoju absolútnu
nevyhnutnosť (FI, 386).207 Husserl z toho ďalej vyvodzuje, že všetky nutnosti bytnosti sú
momenty jeho (absolútny Grund) faktu.
V porovnaní s tým, čo bolo v predchádzajúcom povedané o Heideggerovej
metontologickej filozofii, ktorú možno vnímať ako určité doplnenie (v zmysle bytostného
premenenia) v rámci revidovania fundamentálnej-ontológie, sa dá vyvodiť, že tak ako je
tomu u Heideggera, kde metontologický sklon myslenia vychádza zo zohľadnenia faktu
toho, že porozumenie bytiu je v podmienenosti faktického výskytu pobytu a s ním i
205

206

207

Husserl tvrdí, že ako sa hovorí o pojme transcendentálneho v Kantovom zmysle, totiž ako otázka po
možnosti objektívneho poznania, potom je i transcendentálna fenomenológia transcendentálnou
filozofiou. To znamená, že na rozdiel od Heideggera (v pojme slobody), sa Husserl ku Kantovmu pojmu
transcendentálneho skôr približuje. Husserl, E.: Erste Philosphie, Erster Teil, s. 386.
Petr Urban vo svojom texte Fenomenologie a interdisciplinarita súdi, že k najzralejšej podobe eidetickej
metódy dochádza Husserl v svojich prednáškach Phänomenologische Psychologie, z letného semestra
1925. Už i v tejto podobe je východiskom „eidetickej variácie“ fakticky sa vyskytujúci predmet, resp.
vnem, či názorná predstava. V prvom kroku ide o to preložiť tento vnem do ríše čistej fantázie, pričom je
potrebné tento predmet vnímať ako jeden z možných medzi inými možnosťami. V druhom kroku sa
vypracuváva multiplicita variácií za pomoci slobodnej fantazijnej variácie. Ďalším krokom je potom
„porovnávajúce krytie“, ktoré slúži skrz porovnávanie variantov k získaniu zotrvávajúcemu „invariantu“
resp. podstatnej štruktúry – eidos. Porov. Urban, P.: Fenomenologie a interdisciplinarita, s. 40.
Spojenie Grundu a bezdôvodnosti nesie podobnosť so spojením Grund des Grundes a Abgrundu v
Heideggerovom koncepte transcendentálnej slobody.
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celkového výskytu prírody (MAL, 199), tak i u Husserla je transcendentálna
fenomenológia v onom eidetickom skúmaní „závislá“ na fakte, a teda pojednáva na úkor
transcendentality o fakticite. Z odhaľujúcej sa podobnosti obratu k „faktu“ a „fakticite“,
ktorá tak ako u Heideggera, tak i u Husserla je tematizovaná v období konca 20.
(Heiddegger) a začiatku 30. rokoch (Husserl), sa naskytuje otázka o vnútornej možnosti
fenomenológie ako filozofickej disciplíny ako takej k realizovaniu takéhoto obratu k faktu.
Otázka sa teda pýta špecifickejšie na to, do akej miery fenomenológia ako veda o
fenoménoch zo svojej bytnosti odkazuje na tematizáciu fakticity. Je teda súčasťou
fenomenológie (v jej rôznych formách ako napr. fundamentálnej-ontológie alebo i
transcendentálnej fenomenológie) i fenomenologická metafyzika ako možnosť jej
vnútorného premenia? Tengelyi ukazuje, že v rozšírení Husserlovej koncepcie faktickej
nutnosti praskutočností, ktoré spočíva hlavne v tematizovaní kozmologickej diferencie 208
ako rozličnosti veci a sveta, ďalej však hlavne pre nami sledovanú tematiku slobody v
kategóriách skúseností ako experientáliách (v ich odlišnosti medzi kategóriami javu a
horizontálnymi kategóriami (WU, 328-329)) vyznačujúcimi sa tendenciami súhlasnosti, je
takáto metafyzická variácia fenomenológie možná.
Ešte predtým, než sa dostaneme k bližšiemu objasneniu tohto rozšírenia do
fenomenologickej metafyziky, je vhodné konkrétnejšie hovoriť o rozlíšení praskutočnosti
do ich štyroch skupín, a zároveň explikovať ešte raz vzťah k aristotelovej hypotetickej
nutnosti, pretože práve v tomto explikovaní sa ukáže potreba onoho Tengelyiho rozšírenia.
Otázku o tom, čo vlastne oné praskutočnosti sú, možno z Tengelyiho výkladu priblížiť v
pojednaní troch bodoch. Ten prvý spočíva v samotnom delení do štyroch skupín. V
takomto delení praskutočností sa otvára potom druhý bod, ktorý pojednáva o vzťahu k
tradičnej metafyzike, tzn. o tom, do akej miery je ono delenie kompatibilné s tradičným
delením metafyziky do disciplín. V treťom bode potom ide už o spomenuté vzťahovanie sa
k Aristotelovej hypotetickej nutnosti, ktorého náležité uchopenie je možné až na základe
predchodných rozlíšení, tzn. teda to systematické, resp. vnútorné do skupín a to vonkajšie
ako také, ktoré sa odlišuje s tradičným metafyzickým pýtaním sa.
208

Tengelyi sám onu rozličnosť explicitne nepomenuváva ako kozmologickú diferenciu. Pojem
kozmologickej diferencie možno nájsť i u Finka. Počiatok akejkoľvek múdrosti sveta je v rozdiele medzi
svetom a vnútrosvetským súcnom. Porov. Fink, E.: Alles und Nichts, s. 216. Ako Jakub Čapek
zdôrazňuje, u Finka však možno nájsť dva pojmy sveta: existenciálny a kozmický. Zatiaľ čo prvý hovorí
o fenoménoch ako javoch, ten druhý sa zameriava na vyjavovanie. Práve tento druhý pojem sveta je
potrebné chápať v rámci kozmologickej diferencie, ktorá je opakujúcim sa Finkovým motívom. Porov.
Čapek, J.: Pojetí fenoménu u Eugena Finka, s. 51-52. K pojmu sveta a kozmologickej diferencie sa
bližšie venuje napr. i kolektívna monografia Welt denken. Annäherungen an die Kosmologie Eugen Finks.
Porov. Nielsen, C., Sepp, H.R. (ed.): Welt denken. Annäherungen an die Kosmologie Eugen Finks.
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Aké sú teda spomínané štyri skupiny? Prvou medzi nimi je „ja“ ako prafaktum.
Jeho prvoradosť spočíva na tom, že Husserl sa dostáva k podmieňujúcej nutnosti skrz
cogito, tzn. to, že akonáhle som si seba vedomý, potom už som. Z „ja“ ako prafaktu možno
prejsť k druhej skupine, ktorá spočíva na vlastnení sveta (Welthabe). To, že som, nesie so
sebou zároveň i to, že mám svet. Ako sa v následnom ešte len ukáže, Tengelyimu ide v
rozšírení Husserlovej metafyziky faktického práve o to, onú prvoradosť cogita, nahradiť
nutnosťou skutočnosti sveta. Toto nahradenie sa negatívne deje vo vysporiadaní sa hlavne s
Kantovou transcendentálnou dedukciou kategórií, ktorú v tomto kontexte Tengelyi vidí ako
onú analytickú nutnosť pre syntetický základ skutočnosti. Kategórie skúsenosti, ktoré stoja
na apriórnom základe transcendentálnej apercepcie (totiž onej identity zostávajúceho seba)
sa tu obmieňa v skutočnosti sveta (WU, 397). K pojednaniu týchto súvislostí sa Tengelyi
dostáva vo vlastnom rozšírení metafyziky praskutočností, ktoré sa zameriava hlavne na
tendencie súhlasnosti, a k nim náležiace faktické nevyhnutnosti. Tematizácia nutnosti sveta
v jej prvoradosti v rámci praskutočností spočíva v pozitívnom význame na otvorení
kozmologickej diferencie. Z nej vyvodený záver o tom, že rozdiel medzi javiacou sa vecou
a horizontom sveta je základnou štruktúrou skúsenosti (WU, 425), je potom pozitívnym
tematizovaním sveta ako predmetu fenomenologickej metafyziky. Do tretej skupiny
praskutočností náleží intersubjektivita, ktorá hovorí, že každé ja v sebe intencionálne nesie
druhých. Práve táto skupina je tým významným v rámci rozličnosti Husserlovej
metafyziky s tradičnou metafyzikou (WU, 185-186), nakoľko zatiaľ čo štvrtá skupina,
ktorej predmet spočíva vo fakte dejinnej teleológie, a možno ju tak dávať do spojitosti s
ideou Boha (WU, 185), dopĺňa trojitú štruktúru metaphysica specialis, tzn. ja, svet a Boh
(psychológia, kozmológia a teológia), tematizácia intersubjektivity ako skupiny
praskutočností sa tomuto tradičnému deleniu metafyzického pýtania sa vymyká.
V tomto zmysle je možné sa priblížiť druhému bodu určenia praskutočností.
Tengelyi dáva veľký dôraz na rozličnosť praskutočnosti (Urtatsache) a príčinnosti
(Ursache). Príčina, resp. kauzalita v zmysle hľadania posledných zdôvodnení je
záležitosťou tradičnej metafyziky a naplno patrí do jej ontoteologickej bytnosti. Práve o
takúto metafyziku však vo fenomenológii nejde. V rámci tohto kontextu by sa dalo teda
povedať, že v onej otázke „Prečo vôbec niečo je a nie je skôr nič?“ nejde o otázku po
ultimátnej, konečnej príčine všetkého. Jedná sa skôr o otázku, ktorá otvára cestu k faktu
skutočnosti sveta (Weltwirklichkeit), ktorá je tým v rámci fenomenologickej metafyziky
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preferovaným209. Táto odlišnosť, ktorá sa ukazuje v sledovaní výhradne filozofickej
otázky, môže v rámci dejín filozofie svedčiť zároveň o zámene, resp. prehliadnutí, či
zabudnutí tejto skutočnosti, ak by sme chceli použiť Heiddeggerov žargón. V tomto zmysle
je možné hovoriť o Weltvergessenheit210 (WU, 303). Tengelyi hovorí o pokušení vidieť
praskutočnosti ako príčinnosti, pričom uvádza pre každú skupinu príklad takéhoto
„špekulatívneho dobrodružstva“ prvých príčin. Pre ekvivalent

prvej skupiny

praskutočností, ktorá sa zameriava na fakt seba, vidí Tengelyi katerazianismus, ale i
kantianizmus, hlavne v podobe transcendentálnej apercepcie, voči ktorej sa v rámci svojej
koncepcie „skutočnosti sveta“ ostro vymedzuje. K druhej skupine potom náleží k faktu
vlastneniu sveta (Welthabe) metafyzické (v tradičnom zmysle) vysvetľovania kreacionizmu
a učenia emanácie (WU, 187).
V rozličnosti medzi Urtatsache a Ursache ide hlavne o to, že nutnosť, ktorá patrí
praskutočnosti sa vymyká posledným zdôvodneniam a ide v nej skôr o posledné danosti
(Gegebenheiten). V tomto zmysle i nutnosť praskutočnosti nekorešponduje s nutnosti v
rámci kauzálnej reťaze, čo so sebou nesie určitú náhodilosti. I preto možno hovoriť o
takejto faktickej nutnosti ako náhodilej fakticite. Týmto odkazom je možné sa priblížiť k
tretiemu bodu určenia praskutočností, ktorý spočíva na podobnosti s Aristotelovou
hypotetickou nutnosťou. Podmienenosť v rámci nutnosti spočíva v tom, že i v tomto
prípade nie je nutnosťou v rámci kauzálnej reťaze, ale jedná sa o určitú závislosť na
fakticite.
Ako už bolo v predchádzajúcom spomenuté, jedným zo spôsobov ako chápať tieto
praskutočnosti ponúka Tengelyi v prirovnaní k Aristotelovi. Túto myšlienku by sme si
mohli priblížiť nasledovne: Hypotetická nutnosť odkazuje na hypotetické, podmienené
vykazovanie (dokazovanie): Ak je už svet, potom je tento svet už i nevyhnutne. Ak by bolo
všetko len podmienené – kontingentné (čo znamená, že by bolo absurdné vôbec hovoriť o
nejakej metafyzike nevyhnutného), potom by sa kľudne mohlo stať, že by nič nebolo.
Avšak je evidentné, že niečo je. Z toho dôvodu nemôže byť všetko len podmienené. Ak
totiž už niečo je, tak potom je i niečo nevyhnutne. Náhodnosť takejto fakticity teda spočíva
v tom, že to, čo je, by i nemuselo byť. Avšak ono je, a teda so sebou nesie túto
209
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V duchu filozofickým výrazom tohto premeneného charakteru pýtania sa by sa tak mohol ukazovať práve
„údiv“ nad skutočnosťou sveta ako tradične chápaný počiatok filozofie.
Pojem Weltvergessenheit užíva i Heidegger. Možno ho nájsť v 2. verzii prednášky O bytnosti pravdy.
Pojem „zabudnutosti sveta“ Človek je insistentný v zjavnosti súcna (dáva si mieru z neho) a prehliada
jeho ex-sistenciu v celku (GA 80.1, 371). Pojem zabudnutosti sveta možno nájsť u Finka, ktorý ho vníma
mimo iného práve ako dejinný osud ontológie. Porov. Fink, E.: Zur ontologischen frühgeschichte von
Raum – Zeit – Bewegung, s. 41.
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nevyhnutnosť prameniacu z náhodilej fakticity. V tomto bode je možné nájsť podobnosť s
Aristotelom. Je dôležité teda zdôrazniť, že takéto hypotetické – resp. v náhodilej fakticite
založené poukazovanie na nutnosť nespočíva v kauzálnej podmienenosti, ale odkazuje na
istú evidentnosť.
Tengelyi však zdôrazňuje, že v podmienenej nevyhnutnosti sa závislosť na fakticite
u Aristotela a Husserla odlišuje. Kde hľadať túto odlišnosť? U Aristotela, ako sa nám v
predstavení hypotetického vysvetľovania ukázalo, sa jedná o závislosť, ktorá je odkázaná
na jednotlivosť veci. Ide teda o odkázanosť na faktickú existenciu skutočného (WU, 189).
V myslení toho, že akonáhle niečo je, je už potom i nutne, sa skrýva určitá receptivita, voči
ktorej má podľa Tengelyiho Husserlov koncept, spoliehajúci sa na praskutočnosť cogita
výhodu performatívnosti (WU, 190). Receptivita, ktorá spočíva na odkázanosti na
skutočnosť súcneho a z neho prameniacej faktickej nutnosti, je tu obmenená do aktuálnej
výkonnosti seba, tzn. že ide o nahradenie akéhosi „vonkajšie pozorovania“ „vnútorným
performovaním“. Z tohto karteziánskeho zo seba performatívneho výkonu v podobe
„akonáhle som si seba vedomý, potom už i som“ sa z praskutočnosti faktu ja odvádzajú
zároveň i ostatné skupiny skutočností. Je zjavné, že tak Husserlovi, ako i Tengelyimu pôjde
v prvom rade v rámci odlišnosti fenomenologickej metafyziky o to, z oných praskutočností
netvoriť hneď substanciálny podklad, a teda prvé, či posledné príčiny. Ako už bolo v
predchádzajúcom spomenuté, ide Tengelyimu o akési rozšírenie tohto konceptu, pričom na
miesto cogita v zmysle performatívnosti sa stavia skutočnosť sveta. Dôležité je
poznamenať, že aby sa neocitol v podmienenosti na skutočnosti, tak ako sa to deje u
Aristotola, a zároveň, aby sa nejednalo čisto iba o akési prevrátenie v zmysle „subjektu“ do
„objektu“ (transcendentálna apercepcia sa nahradí svetom), odkazuje Tengelyiho
nevyhnutnosť skutočnosti sveta, resp. k nej náležiace tendencie súhlasnosti skúsenosti na
koncept rozvrhu a tvorby sveta (WU, 397), čím sa bezpochyby manifestuje Heideggerov
vplyv na rozvinutie fenomenologickej metafyziky.
V rámci náväznosti na Husserlov koncept metafyziky fakticity ako „druhej
filozofie“211 (WU, 182) hovorí Tengelyi o možnosti jej rozšírenia. Ak sa prijme diškurz
rozvrhu 4 skupín praskutočností v rámci tradičného trojitého členenia metaphysica
specialis, potom ono rozšírenie fenomenologickej metafyziky možno podľa Tengelyiho
nazvať i metaphysica generalis (WU, 191). Význam tohto názvu spočíva v metafyzickom
zameraní sa na praskutočnosť javenia sa samého. Z takéhoto skúmania je pre sledovaný
211

Prvá filozofia označuje transcendentálnu fenomenológiu.
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zámer tohto predstavenia potrebné vyzdvihnúť hlavne dva bytostné momenty – koncept
skutočnosti sveta, ktorý sa rozvíja hlavne v rámci kozmologickej diferencie, tzn.
tematizovanie skúsenosti veci (Dingerfahrung) a skutočnosti sveta (Weltwirklichkeit), a
zároveň základné kategórie javenia sa ako tendencie súhlasnosti, pričom z nich bude
priblížená teleológia jednania, resp. koncept slobody ako parciálnej kauzality.
Predtým, než prejdeme k tematizovaniu toho prvého, tzn. kozmologickej diferencie,
je vhodné objasniť „základy“ akejsi teórie o javení (WU, 191 - 200), na ktorých podklade
bude možné spomenuté dva momenty exponovať. Tieto základy si možno priblížiť na
vyznačnosti

troch

fenoménoch

v

javení

ako

takom:

„novosť

zmyslu“

(Gegenintentionalität), „modalizovateľnosť skúsenosti veci“ (Welthorizont) a „možnosť
sporu v skúsenosti“ (Einstimmigkeitstendenzen).
Prvý moment, ako význačný charakter javenia spočíva v rozlíšení štvorakého „er“,
a to Erscheinung (javenie) tzn. to, čo máme podrobiť metafyzickému pýtaniu sa, a čo je
teda oným rozšírením do metaphysica generalis, ďalej Ereignis, Erfahrung a Erlebnis.
Zatiaľ čo Erlebnis ako prežitok možno priradiť k toku vedomia, a teda k nemu náležiacej
intencionalite, Erfahrung ako skúsenosť je niečím, čo sa takémuto prežitku vedomia v
určitom zmysle vymyká, a zároveň je takisto neoddeliteľnou súčasťou javenia sa. To, čo
robí skúsenosť tým, že je „proti-intencionalite“ (Gegenintentionalität), je udalosť
(Ereignis), ktorá prináša niečo nové, a týmto spôsobom robí javenie zo seba, nakoľko
vedomie môže prekvapiť (WU, 191). Tengelyi v objasnení tohto momentu ponúka príklad
nápadu, ako toho, čo je zo seba ako spontánna tvorba zmyslu (spontane Sinnbildung) (WU,
193). Takisto však zdôrazňuje s odkazom na Jean-Luca Mariona212, že onou protiintencionalitou sa nemá myslieť akási protikladnosť voči intencionalite samotnej, ale má sa
skôr brať ako jej bytostný charakter213 (WU, 192). Dianie skúsenosti je tak v jeho základe
pre Tengelyiho taký proces, ktorý zo seba čas od času zahajuje nový zmysel (WU, 194).
Moment zdôraznenia spontaneity214 nielenže poukazuje na bytostnosť javenia sa, ale
212

213

214

Pojem proti-intencionality možno u Mariona radiť do súvislosti so saturálnym (nasýteným) fenoménom,
ktorý sa odhaľuje ako proti-skúsenosť. Tým sa však nemá na mysli ne-skúsenosť, ale skôr skúsenosť,
ktorá prekonáva podmienky skúsenosti predmetov, tak ako je tomu napr. u Kanta v zmysle kategórií
skúseností, alebo u Husserla v zmysle dávania zmyslu transcencendentálnym ja. Porov. Gondek, H-D.,
Tengelyi, L.: Neue Phänomenologie in Frankreich, s. 180-183.
Je možné vidieť v tomto zdôraznení opäť určité znaky Heideggerovej metontologickej koncepcie. Tá
spočíva v pojatí transcendencie ako toho, čo prekračuje za súcno (javenie sa) smerom k svetu, ktorý síce
nie je súcnom, ale je umožnením pre jeho jav.
Zdôraznením spontaneity javenia sa Tengelyi radí k tradícii súčasnej francúzskej fenomenológie (Marion,
Richir, Henry). Porov. Tengelyi, L.: New phenomenology in France, s. 301. V sprístupnení francúzskej
fenomenológie nemeckému publiku, Neue phänomenologie in Frankreich, je práve koncept udalosti
charakterizovaný ako spoločný základ tejto tretej podoby fenomenologickej tradície. Porov. Gondek, H-
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zároveň odhaľuje onen rys fenomenologickej metafyziky, ktorá ide proti jej
ontoteologickému ustanoveniu, v ktorom sa ohlasuje i zdôvodňujúca reťaz podmienok
smerom k posledným príčinám.
Taktiež v texte Skúsenosť a výraz možno nájsť Tengelyiho zohľadnenie aspektu
nového v rámci charakterizovania skúsenosti ako udalosti. K udalosti dochádza, keď
prichádza niečo nové do skúsenosti, čo predchádzajúce presvedčenie v určitosti preškrtáva.
Takéto nové však neznamená nevyhnutne obsahovú novosť, nové skutočnosti (Tatsache),
pretože ide o skúsenosti, ktoré predchodné domnienky skôr potvrdzujú ako vyvracajú.
Avšak v tomto bode Tengelyi zdôrazňuje, že i v takomto prípade ona skúsenosť so sebou
nesie niečo nové, pretože sa stáva „vlastnou skúsenosťou“ a v tomto zmysle ono „nové“
možno sústrediť skôr na zmysel výkonu (Vollzugssinn) ako na

„vedený obsah“

(Wissengehalt) (EA, 9). Zdôraznením význačnosti zmyslu výkonu vo fenoméne nového v
skúsenosti sa Tengelyi približuje Heideggerovej metóde formálnej indície. I v nej je totiž
na jednej strane suspendované na obsahovú plnosť, na strane druhej nasmerovanie na
vlastný výkon.
Odhalením tohto prvého charakteru metafyziky skúsenosti sa otvára cesta k
pojednaniu o jej kategóriách. Keďže Tengelyimu nejde primárne o tradičnú otázku o súcne
ako súcne (WU, 303), ale skôr o základné určenie diania skúsenosti, potom i kategórie je
vhodnejšie označovať ako experimentálie. Prvá medzi nimi je práve kategória skutočnosti
sveta. V nej sa prekonáva zabudnutosť sveta. Horizont sveta je tým, čo podkladá skúsenosť
veci. Pri prvotnom odhaľovaní tohto kozmologického rozlíšenia medzi skúsenosťou veci a
horizontom sveta sa Tengelyi opiera o Finkove tematizovanie modalizovateľnosti veci a
nemodalizovateľnosti sveta. Modalizovateľnosť veci so sebou nesie fenomén sklamania.
To je potom práve z toho možné, že takáto modalizovateľnosť veci, tzn. to, že sa môže
javiť v rôznych spôsoboch, pramení v tom, že v každej skúsenosti veci je nevýslovne
zakúsený i svet, ktorý sa tu javí ako ono „vždy viac“ (Überschuss). Nie je ťažké vidieť v
onom „vždy viac“ odkaz na Heideggera a jeho metontológiu v zmysle transcendentálneho
diania slobody. Dôležité je však poznamenať, že zatiaľ čo jednotlivá skúsenosť je
modalizovateľná do rôznych spôsobov, skúsenosť sveta, ktorá je vždy spoludaná
(mitgegeben) v každej jednotlivej skúsenosti je samotne už nemodalizovateľná (WU, 196).
Je zjavné, že Tengelyim interpretovaný Finkov záver z tejto dôležitej poznámky o
diferencii medzi vecou a k nej vždy náležiacemu svetu, t.j. ono označenie sveta ako ens
D., Tengelyi, L.: Neue Phänomenologie in Frankreich, s. 38.
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necessarium, je v rámci konceptu fenomenologickej metafyziky mimo ontoteológie
neprípustným (WU, 197). Tengelyimu je totiž prvým axiómom fenomenologickej
metafyziky diferencia sveta a veci,215 v ktorej sa opiera i o Heideggera, kde svet nie je
vecou, a teda ani nutným a nepodmieneným súcnom. V náväznosti na Husserla sa jedná
skôr o „podmienenú“, kontingentnú nutnosť, ktorá neprechádza do „metafyzických
špekulácií“ prvých a posledných príčin a zdôvodnení, a je v tej súvislosti skôr zas v
náväznosti na Heideggera Abgrundom.
Tretí fenomén, ktorý nám priblíži fenomenologickú metafyzica generalis, je
možnosť sporu v skúsenosti. Kategórie tendencií súhlasnosti vyjadrujú primárne ten fakt,
že ide o určenia vecí, ktoré nie sú pevne dané. Z toho, že medzi skupiny praskutočností
patrí i skupina intersubjektivity tzn. možnosť antagonizmu skúsenosti rôznych subjektov
vychádza, že skúsenosť nie je nazeraná len v odlišných uhloch pohľadu, ale zároveň so
sebou nesie i rôznosť spôsobu skúsenosti, ktoré sa nemusia vždy prekrývať (WU, 198). 216
Práve v tomto bode rozličnosti nielen toho, že sú rôzne pohľady na jednu vec, ale zároveň i
rôzne skúsenosti veci, pričom skúsenosť je to, ako sa nám vec podáva, je zdá sa dôležitým
odlíšením fenomenologickej metafyziky od hroziaceho relativizmu. K bližšiemu
uchopeniu konceptu tendencií súhlasnosti bude pojednané o jednej z nich, totiž slobode
ako teleológie konania. Predtým však je potrebné podrobnejšie pojednať o kozmologickej
diferencii, ktorá tematizuje „zabudnutý svet“ v dištinkcii skúsenosti veci a skutočnosti
sveta.
Fenomenologický pojem sveta možno označiť ako horizont horizontov, resp.
univerzálny horizont skúsenosti (WU, 393). Aby sa nám toto ohraničenie sveta objasnilo je
vhodné priblížiť si koncept kozmologickej diferencie. Vyvstaná skutočnosť sveta potom
umožní v jej faktickej existencii i nutnosť tendencií súhlasnosti. Konexia medzi
skutočnosťou sveta a tendencií súhlasnosti spočíva jednak v tom, že skutočnosť sveta je
ich celkovým výrazom, z čoho však potom zároveň vyplýva, že ak patrí skutočnosti sveta
faktická nutnosť, potom i tendencie súhlasnosti, ktoré tvoria skutočnosť sveta ako jej
celkový výraz, majú túto faktickú nutnosť, a odlišujú sa tak od empirických náhodilostí. 217
215

216

217

Je však zjavné, že i Fink nechápe svet ako súcno, ba práve kozmologická diferencia ako rozličnosť medzi
svetom a súcnom je jeho základným motívom. Preto je Tengelyiho interpretáciu o tom, že Fink ide príliš
ďaleko tým, že označuje svet ako ens necessarium, potrebné otvoriť otáznosti. Tengelyi odkazuje pritom
na Finkov text Všetko a nič, konkrétne na s. 239. V mojom čítaní tohto odkazu sa takáto identifikácia
sveta a ens necessarium neukazuje. Porov. Fink, E.: Alles und Nichts, s. 239.
V tomto zmysle odlišnosti Tengelyi hovorí o všeobecných štruktúrach ako produkte faktických tendencií
súhlasnosti, ktoré na rozdiel od Kantových kategórií nespočívajú na určujúcej súdnosti, ale skôr na tej
reflektujúcej.
Je vhodné poznamenať, že skutočnosť sveta v jej fakticite je nám vždy prístupná skrz skúsenosť, a teda i
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Ako už bolo v predchádzajúcom povedané, skutočnosť sveta je praskutočnosť, ktorú je
ešte len v rozpracovaní kozmologickej diferencie potrebné objasniť. Tendencie súhlasnosti
sú naopak kategórie skúsenosti, ktoré Tengelyi rozlišuje na dve hlavné skupiny: kategórie
javenia a horizontálne kategórie. To spoločné medzi nimi spočíva na tom, že obe sú
kategóriami reálneho sveta. Zatiaľ čo tradičné kategórie v ontológii pojednávajú o súcne
ako takom, kategórie skúsenosti v ich tendenciách súhlasnosti sa zameriavajú na javiace sa
v jeho horizonte sveta (WU, 330). Kategórie javenia sa určujú vec ako javiacu sa v javení.
Jedná sa napr. o kategórie telesne zakúšanej skúsenosti (Leibhaftigkeit), priestorovosť a
časovosť, konečnosť, nekonečnosť (WU, 328). Dôležitým je zdôrazniť, že nejde o
kategórie apriori, tak ako je tomu u Kanta, a s tým vychádzajúca nutnosť spočíva skôr na
skúsenosti žitého sveta.
Oproti tejto skupine kategórií skúsenosti Tengelyi pojednáva ešte i o horizontálnych
kategóriách, do ktorých náleží kauzalita a teleológia. Horizontálnymi sú z toho dôvodu, že
sa vzťahujú na odkazové súvislosti, ktoré vedú od jedného k druhému pohľadu na vec,
resp. na jej okolia (WU, 329). K objasneniu horizontálnych kategórií, medzi ktoré patrí i
sloboda

ako parciálna

kauzalita,

je potrebné

priblížiť

teóriu

o

odstieňovaní

(Abschattungslehre), ktorú je možno pokladať za vlastný výraz kozmologickej diferencie
ako skúsenosti veci a horizontu sveta.
Tengelyiho rozvrh fenomenologickej metafyziky je charakterizovaný trojakou
dualitou. V prvom rade sa jedná o dualitu sveta a nekonečna, pričom v rámci tohto
predstavenia sa zameriame na dualitu náležiacu k svetu, ktorá sa opiera o rozdiel medzi
vecou a svetom, a ponecháme tak stranou dualitu náležiacu k nekonečnu, opierajúcu sa o
matematické základy z Cantora (das Transfinite a Absolutunendliche). Dualita medzi
svetom a vecou je Tengelyim priamo dávaná do kontrastu s ontologickou diferenciou a to
výslovne s odkazom na Heideggera, ktorý v prednáške Čas a bytie hovorí o odpustení
mysleniu rozličnosť medzi bytím a súcnom a na jej miesto nechať vyvstať diferenciu
medzi vecou a svetom (WU, 300). V následnosti na to je potom i hlavnou otázkou
ona je v určitom predpoklade týchto tendencií súhlasnosti, pretože bez nich by nemohla vyvstať, oni sú
práve jej kategórie (WU 393-394). Tak ako je tomu u Kant, kde apriórne kategórie umožňujú vyvstať
javiacemu sa, tak je toto potom i s Tengelyiho experientáliami, ktoré tiež nutne náležia k skúsenosti, v
ktorej sa ohlasuje skutočnosť sveta. Keďže však u Tengelyiho kategórie nie sú viazané na apriórnosť,
nikdy nemôžme hovoriť o ich „konečnom“ výčte (v podobe tabulky). Ich nutnosť sa viaže na nutnosť
fakticity sveta, pričom svet je otvorený horizont (v zmysle toho nemodalizovateľného voči vždy
modalizovateľnej skúsenosti veci), ktorý tak, ako sa ešte v nasledujúcom ukáže, umožňuje aspekt „sporu“
a potenciálu „nového“ v nich. V analýze kategórie teleológie konania sa predstaví, ako tieto dva aspekty k
nej bytostne náležia a zároveň v akom zmysle do týchto súvislosti náleží Heideggerov pojem sveta, resp.
jeho metontologické myslenie.
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fenomenologickej metafyziky skôr otázka horizontu sveta, jej skutočnosti, faktickej
nutnosti, či kategórií skúsenosti, ktoré sa k nemu „nutne“ vzťahujú. Sústredenie sa na
súcno, ktoré sa tradične odvíja od Aristotela, je tak obmenené na problematiku sveta, a to v
sprítomnení zabudnutosti sveta, podobne ako tomu je u Heideggera v zabudnutosti bytia.
V jej jednoduchosti hovorí fenomenologické učenie o odstieňovaní to, že každá
nazeraná vec poskytuje vždy určitý aspekt. Toto odstieňovanie v onom určitom aspekte so
sebou nesie primárnu črtu javenia, ktorá bola vyjadrená v udalosti javenia sa ako potenciál
prekvapenia (WU, 306). Tengelyi považuje učenie o odstieňovaní ako začiatok myslenia.
Práve to je potom možné dať do kontrastu s cogitom, ktoré je u Descarta počiatkom
myslenia po metodickej skepse. Tengelyi vzťahuje javenia sa ku cogitu v tom zmysle, že
„ja“ sa sebe zjavujem zároveň s vecami vo svete, ktoré vidím, počujem, či cítím. Javím sa
sebe teda v tom, že vidím, že počujem, že cítím. 218 Myslenie, o ktoré tu ide nechce mať
počiatok v mysliacom subjektu ako abstraktnom bytí, ale ide práve o onen pojem
„telesného“ subjektu (leibliches Subjekt), ktorý je charakterizovaný tým, že zmyslové
javenie sa je predpokladom pre takéto telesné ja (WU, 307). Orientáciu fenomenologickej
metafyziky na konkrétne ja tak možno chápať i ako blízkosť k Heideggerovmu konceptu
formálnej indície, v ktorom ide podobne o prekonanie onoho „neosobného“, teoretického
subjektu, čo Tengelyi naznačuje i v opieraní sa o Heideggerovu kritiku v novovekých
dejinách filozofie sa ťahajúcu orientáciu na subjekt (cogito) vyznačujúcu sa tým, že takéto
„ja“ vôbec nie je kladené do otázky (GA 29/30, 84). Práve zdôraznenie onoho aspektu
javenia sa odkazuje na celok javenia sa ako sveta, ktoré náleží k subjektu v jeho
otvorenosti pre javenie (WU, 309).
V učení o odstieňovaní ide v prvom rade o to, že akýkoľvek nazeraný aspekt veci sa
ocitá v rôznych odkazových súvislostiach, ktoré majú tak pre koncept horizontu sveta
veľký význam. Kozmologickú diferenciu totiž možno chápať ako rozličnosť skúsenosti
veci a horizontu sveta, pričom jav vecí je vždy uprostred sveta, v ktorom každá vec
odkazuje na inú, a tým zároveň otvára cestu do nekonečna (WU, 411) (prvá, diaktrická 219
diferencia medzi svetom a nekonečnom). Tengelyi odkazuje na štyri odkazové súvislosti,
218
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Tengelyi zdôrazňuje, že je tomu síce tak, že faktická nutnosť skutočnosti sveta je v podmienke
performatívnej nutnosti, ktorá síce vychádza z cogita (ako bolo vyzdvihnuté pri rozličnosti Husserlovej a
Aristotelovej faktickej nutnosti), avšak výkonu „sebavedomia“, resp. seba-uvedomenia sa dostáva tejto
bytostnej úlohy vtedy, že sa tomuto cogitu vždy už niečo stalo v skúsenosti (Widerfahrnis des
Erscheinens) (WU, 394). Tu sa ukazuje v akom zmysle je pre Tengelyiho skutočnosť sveta kladená do
prvoradosti.
K pojmu diakritickej metódy sa Tengelyi v Svet a nekonečno podrobne nevyjadruje, avšak odkazuje na
svoj text Der Zwitterbegriff Lebensgeschichte, (Einleitung II. 3) – v jednoduchosti možno povedať, že sa
síce jedná o rozdiel, ktorý však v sebe nutne viaže členy odlišujúceho sa (WU, 301).
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ktoré sa vzťahujú na skúsenosť veci, a ktorých členenie má potom i význam v rámci
primárneho určenia kategórii skúsenosti v ich odlišnosti na kategórie javu a horizontálne
kategórie. Z tohto členenia sa ukážu horizontálne súvislosti pre fenomenologické
zameranie sa na svet, resp. skutočnosť sveta ako bytostné.
Odkazové súvislosti toho ktorého aspektu veci teda možno odlíšiť nasledovne (WU
309-310):
1. Zacielenie na jeden pohľad na vec zároveň znamená, že v korelácií s aspektami,
ktoré sú výslovne uchopené, sú i také, ktoré sú uchopené nevýslovne. Tento prvý
bod je v prvom rade vnútorným horizontom veci, a vyžaduje si akurát explikáciu.
Zároveň sa týka veci samej so všetkými jej aspektami. Jedná sa teda o vec v jej
názorovej danosti (anschauliche Gegebenheit).
2. Druhá súvislosť odstieňovania síce takisto patrí do vnútorného horizontu, tzn. je
takisto názorovo daná, ide však o prostredie (Umgebung), v ktorom je vec
bezprostredne uchopená. Táto súvislosť odkazuje na netematické pozadie
tematizovane uchopenej veci.
3. Tretia súvislosť síce patrí k veci, nejedná sa však už o názorovo dané aspekty, ale
skôr o samotné odkazovanie aspektov veci, kde jeden môže viesť k druhému,
avšak nie sú názorovo úplne dané a v tomto zmysle sú predstavy myslenia
(Denkvorstellungen – Leerintentionen). Napr. ide o druhú stranu stoličky, ktorá je
len domyslená z názorovo daného aspektu javiacej sa veci. Dôležité v tejto
súvislosti je, že celok týchto aspektov, ktoré na seba odkazujú tvorí pojem veci
(pričom Tengelyi zdôrazňuje, že sa nejedná len o súhrn aspektov, ale tento pojem v
sebe zahrňuje i samotné postupy odkazovania (Erfahrungswege), ktoré tak tvoria
určitý systém). Z takého poňatia veci zároveň možno dedukovať jej ideovosť v
Kantovom zmysle, tzn. že nielen svet, ale už i vec v jej úplnej danosti je „ideou“
(WU, 313). V Tengelyiho chápaní tak takéto fenomenologické poňatie veci už
nespočíva v predstave veci ako sebestačnej substancii, ktorá by tak bola nositeľom
určitých vlastností (WU, 312).
4. Posledná štvrtá súvislosť je vlastným výrazom konceptu sveta ako univerzálneho
horizontu, resp. horizontu horizontov. Pohľad na vec a s ňou súvisiace okolie
odkazuje na okolia, ktoré už nie sú poňaté, ktoré však poňaté byť môžu. K tejto
súvislosti patrí, tak ako v predošlom oná rozličnosť, medzi názorovo daným a
myslením predstavovaným. Zároveň však tieto súvislosti nenáležia bezprostredne
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k aspektom veci, tak ako je tomu v tretej súvislosti, ale k bezprostrednému okoliu
veci. Z tohto okolia sa dostávame k vzdialenejším okoliam, čo potom možno pojať
ako svet. Tengelyi však opäť považuje za dôležité zdôrazniť, že vnímať svet ako
celkové okolie veci možno len vtedy, keď sa takáto celkovosť uchopí ako
univerzálny horizont veci, čo presnejšie povedané znamená, že jeden a ten istým
celkový horizont veci patrí ku všetkým veciam (WU, 311). Avšak práve táto idea
všeobecného horizontu skúsenosti odkazuje na svet v predpoklade tendendenciami
súhlasnosti skúsenosti.
Aby sa nám tento predpoklad mohol ukázať, a aby sme vôbec mohli pristúpiť k tematizácii
slobody z jej kontextu ako horizontálnej kategórií skúsenosti, k tomu musíme ešte bližšie
objasniť súvislosti týkajúce sa tendencií súhlasnosti. Ako už bolo v predchádzajúcom
spomenuté Tengelyi chápe tendencie súhlasnosti ako obmenu kategórií, pričom sa odlišujú
práve v tom bode, že kategórie vypovedajú o súcne ako súcne, pričom tendencie
súhlasnosti sú u Tengelyiho Husserla význačnosťami kategórií sveta, tzn. že sa tu jedná o
zohľadnenie „kozmologickej diferencie“. Jednou z ich prvých všeobecných čŕt je možnosť
sporu v skúsenosti, ktoré odkazujú na to, že takéto kategórie nemožno stotožňovať s
Kantovým apriórnymi kategóriami, ale ide o produkty faktickej tendencie súhlasnosti. V
tomto zmysle Tengelyi nevyhradzuje pre fenomenologické kategórie ako je tomu u tých
Kantových určujúcu súdnosť, ale tú reflektujúcu, pričom tým rozširuje obmedzenie tohto
Kantovho pojmu na estetiku a teleológiu (WU, 198).220 221
V tomto kontexte je potrebné pojednať o hrozbe stotožnenia kategórií skúseností s
subjektívnym relativizmom. Ten Tengelyi odlišuje s fenomenologickým perspektivizmom
ako dôsledkom nekonečnej mnohosti aspektov vyplývajúcej z učenia o odstieňovaní.
Hlavný rozdiel sa javí spočívať v tom, že zatiaľ čo u subjektívneho relativizmu je tomu
tak, že jeden pohľad sa odlišuje od iného na jednu a tú istú vec, so samotnou touto vecou
220
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Rozlíšenie medzi súdnosťou určujúcou a reflektujúcou možno nájsť v úvode Kantovej Kritiky súdnosti.
Na tomto mieste Kant vysvetľuje, že súdnosť vôbec je schopnosť myslieť zvláštne v rámci obecného. Pri
určujúcej súdnosti ide o to, pri danom obecnom, tzn. pravidlá, kategórie to zvlástne do neho včleniť.
Avšak ak je dané len zvláštne, potom sa musí to obecné ešte len nájsť, pričom takúto súdnosť nazýva
Kant reflektujúcou (KS, 33). Tengelyiho kategórie skúsenosti nie sú predom a vždy už konečne dané. Sú
skôr otvorené skúsenosti, ktorá sama obsahuje potenciál nového a možnosť sporu, čím sa im ukladá práve
onen reflektujúci charakter.
Zdôraznením dôležitosti reflektujúcej súdnosti sa Tengelyi probližuje mysleniu Richira, ktorý vidí
fenomenologickú reflexiu ako rozjímanie (Besinnung) o nekonečnu, ktorému je kritická filozofia cudzia a
preto je vyzdvihnutá reflektujúca súdnosť ako to, čo vychádza z fenomenologického poľa zvláštneho a
hľadá k nemu to všeobecné. Porov. Gondek, H-D., Tengelyi, L.: Neue Phänomenologie in Frankreich, s.
50.
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však tieto spôsoby javenia nie sú stotožňované, u fenomenologického perspektivizmu, je
práve táto nekonečná mnohosť aspektov s vecou samou stotožňovaná (WU, 319). Tento
rozdiel si možno priblížiť v tom zmysle, že onen relativizmus nie je v svojom
perspektivizme dostatočne radikálny, pretože ešte stále zachováva onú jednu a tú istú vec,
čo znamená, že vec chápe ako substanciu. Práve tá je však vo fenomenologickej
metafyzike ponímaná skôr mnohosť aspektov, pohľadov (Abschattungsmannigfaltigkeit).
Tieto aspekty sú totiž v javení sa veci pre vec konštitutívne.222
Túto podstatnú odlišnosť si možno objasniť na Tengelyiho chápaní kauzality ako
tendencie súhlasnosti, ktorá sa odlišuje od Kantovej kauzality ako analógie skúsenosti.
Nesúhlas s Kantovým transcendentalizmom spočíva primárne v odmietnutí rozhodnutia
„apriori“ o tom, čo v skúsenosti môže nastať a čo nie. To totiž znemožňuje podľa
Tengelyiho, ktorý sa tým opiera o francúzskych fenomenológov (Marion 223, Richir224)
nechať sa prekvapiť udalosťou, čo vylučuje skúsenosť bez pravidla, poriadku, či jednoty.
Práve v tendenciách súhlasnosti sa však takýto potenciál prekvapenia nemusí apriori
vylučovať, a to z toho dôvodu, že ich nutnosť sa odvíja z faktických nutností a nie tých
apriórnych (WU, 358-359).
V tendenciách skúseností ide o to, že sú len tendenciami, teda to, že sa ich bytnosť
(Natur) môže náhle zmeniť, avšak to neznamená, že by sme predsa len neboli presvedčení
o tom, že je nám svet veci (Dingwelt) v skúsenosti prítomný. S tým, že do skúsenosti
prinášame požiadavku (Zumutung) zotrvalosti (durchhalten) na v nej kladenú vec (WU,
325) sa v Tengelyiho chápaní nesie apodiktickosť, ktorá sa vyrovnáva sebavedomiu, resp.
transcendentálnej apercepcii. V rámci priblíženia si tendencií skúsenosti je dôležité
poznamenať ich charakter kontingencie poznania (Erkenntniskontingez). Prístup k svetu je
vždy umožnený len cez skúsenosť, tzn. zároveň, že existencia sveta je v skúsenosti
predpokladaná len cez súhlasnosti v tejto skúsenosti, tá však nie je apriórne zaručená (WU,
222
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Tengelyi podáva i druhé explikovanie rozdielnosti s subjektínym relativizmom, ktoré spočíva na tom, že
tej ktorej subjektívnej perspektíve je vlastná potenciálna intersubjektivita, čo vyplýva práve z toho, že ak
sa vec stotožňuje s nekonečným množstvom aspektov, potom takéto poňatie obsahuje všetky možné
perspektívy. Fenomenologický perspektivizmus sa z toho dôvodu neobmedzuje na jednotlivý subjekt, ale
zahŕňa v sebe všetky možné spôsoby skúsenosti (WU, 319-320).
Podmienky možnosti skúsenosti ako apriori majú u Mariona negatívny nádych, nakoľko tak dávajú
javiacemu sa určitú hranicu, v rámci ktorej sa ono môže javiť. Fenomény sú tak podriadené podmienkam,
ktoré nevychádzajú z nich samých, ale zvonka a dochádza tak v rámci fenomenality k určitému
odzudzeniu fenoménov. Porov. Gondek, H-D., Tengelyi, L.: Neue Phänomenologie in Frankreich, s. 178.
Táto nadväznosť sa v prípade Richira ukazuje v tom, že udalosť so sebou nesie niečo nové, prekvapujúce,
nedúfané, čo odkazuje na spontánnu tvorbu zmyslu, ktorá sa v rámci Richirovej fenomenológie odlišuje
od symbolického zriaďovania zmyslu a náleží k fantázii ako archaickému registru života vedomia. Porov.
Gondek, H-D., Tengelyi, L.: Neue Phänomenologie in Frankreich, s. 37.
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323). Kontingenciou poznania sa teda neodkazuje k teórii poznania, ale ide

skôr o

súvislosti so skúsenostnou danosťou sveta, ktorá odporuje tomu, praskutočnosti odvádzať z
príčin (WU, 324). To, že vôbec možno hovoriť o kontingencii poznania, ktorá so sebou
nesie i možnosť sporu, tzn. zároveň i to, že vo fenomenológii sa v pojme sveta nepripúšťa
len rozličnosť vysvetlenia, ale zároveň i radikálnejšie rozličnosť prežitia (erleben) a zažitia
(erfahren) (WU, 359) sa zakladá na učení o odstieňovaní, z ktorého totiž možno dedukovať
nemožnosť celkového všestranného pohľadu na vec v jej skutočnosti.
Tento nevyhnutný „fenomenologický perspektivizmus“ dokladá potom náhľad o
strate názorovej danosti. Ako zdôrazňuje Tengelyi, je síce tomu tak, že jeden odtieň
odkazuje na druhý nový, avšak prechod z jedného k druhému, neprináša so sebou
rozšírenie jednostranného pohľadu do akéhosi všestranného. Týmto sa odkazuje na
Husserlovu tvrdenie: „Obohatenie na jednej strane ide ruka v ruke v ochudobnením na
druhej“225(WU, 321). Nemožnosť celkovosti so sebou nesie i náhodilosť odkazovania
jedného aspektu na druhý, tzn. že i kategórie skúsenosti sú „iba“ tendenciami súhlasnosti,
tzn. nikdy nie úplne (apriorne) isté. Ireversibilita, o ktorej hovorí Kant v Kritike čistého
rozumu, keď skúma analógiu skúsenosti príčiny a následku, o onej aprehenzii javu lode v
toku, so sebou nesie určitú súhlasnosť, ktorá nemusí byť hneď chápaná ako pravidlo
(Regel) (WU, 357). Pravidlo sa určuje v nutnosť spojenia predstáv, a to tak, že niečo, čo sa
deje, nasleduje za tým predchádzajúcim. Tengelyimu ide v tendenciách skúsenosti o to,
nazerať kauzalitu skôr z pohľadu fenomenologickej skúsenosti žitého sveta (v odlišnosti od
toho vedeckého), kde sa oná požiadavka, nárok (Zumuten, Ansinnen) kauzálnej súvislosti
nevzťahuje nevyhnutne na nutnosť apriority, ale skôr na náhodné, avšak predsa len
apodiktické praskutočnosti existencie sveta (WU, 360).
Z toho, že tendencie súhlasnosti nie sú nikdy úplne isté (v zmysle apriórnej
nutnosti), potom vyplýva i možnosť sporu. Práve ten je pre odlišnosť experimentálií ako
tendencií súhlasnosti od „transcendentálnych kategórií“ charakteristický. V ňom sa
nielenže umožňuje primárna črta javu v jeho potenciálu prekvapenia, ale zároveň i
pripravuje cesta k tomu chápať svet ako otvorené nekonečno. Svet ako nekonečná idea je v
tomto ponímaní dokladaná skrz konečne mnohé súhlasné skúsenosti (WU, 411). Z tohto
vzťahu však Tengelyimu vychádza, že ak je spojenie rozvrhu sveta ako nekonečnej idey
dokladané konečne mnohými skúsenosťami, potom je možné hovoriť o mnohých
rozvrhoch sveta. Práve to potom umožňuje spor medzi nimi, čím sa Tengelyi dostáva k
225

Husserl, E.: Ding und Raum (Husserliana, XVI), s. 114.
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pojmu dejinnosti. V spore rozvrhov sveta sa totiž dáva podnet k vzniku vždy nového (WU,
412). K uchopeniu tohto koncept je vhodné pojednať o koncepte slobody ako parciálnej
kauzality, ktorá na jednej strane vykazuje charakteristickú črtu sporu (a to sporu medzi
zamýšľaným a nezamýšľaným), na strane druhej však vedie vo svojom pojem „môcť začať
vždy od znova“ (ein immer wieder erneuertes Selbstanfangenkönnen) k metontologickému
chápaniu sveta ako tvorby sveta (Weltbildung), čím nadväzuje na hlbšie založenie slobody
ako transcendencie od Heideggera.226

6.2 Sloboda ako parciálna kauzalita
Vlastným pojmom slobody ako parciálnej kauzality Tengelyi sleduje tento koncept v
širšom zmysle, čo sa ukazuje na mnohosti rovín, v rámci ktorých slobodu premýšľa.
Vypracovanie týchto sfér chápania slobody ako fenomenologicky-metafyzického pojmu sa
opiera hlavne o vyrovnanie sa s Kantovými konceptom slobody a o určitú nadväznosť na
Heideggera. Z toho dôvodu je vhodné predtým, než prejdeme k bližšej deskripcii podôb
Tengelyim chápanej slobody, poukázať práve na oné dva hraničné body v určení tohto
poňatia, ktoré nám napomôžu k tomu, uchopiť jeho význačnosť nielen v rámci všeobecnej
diferenciácie koncepcií slobody, ale i v kontexte projektu fenomenologickej metafyziky.

6.2.1 Parcialita contra paralelita
Na seba nadväzujúce vrstvy formy slobody vychádzajú z polemizácie s Kantovým pojmom
paralelity slobody. Tá je v Kritike čistého rozumu určená ako problematika
transcendentálnej slobody v rámci antinómií kozmologických ideí. Náležitosť k takto
zaradenému pojmu určuje nepochybne i obmedzenie Tengelyiho vlastného rámca
226

A poukazuje tak na to, v akom zmysle tendencie súhlasnosti – sloboda podávajú niečo také ako jav sveta,
na strane druhej sú zároveň v ich nutnosti od jeho skutočnosti odvoditeľné. Tento dvojaký vzťah kategórii
skúsenosti ako tendencií skúsenosti k skutočnosti sveta ako ich celkového výrazu sa teda ukazuje
nasledovne: V prvom rade sa tendencie súhlasnosti skúsenosti neodvádzajú od praskutočnosti cogita
(nakoľko ten sám je odkázaný v jeho performatívnosti na to, že sa mu v skúsenosti niečo stane
(Widerfahrnis)). Ďalej však možno pozorovať dvojaký vzťah, ktorý spočíva v tom, že faktická nutnosti
tendencíí súhlasnosti sa neodvíja len v tom, že sú nutnou podmienkou možnosti pre skutočnosť sveta
(napr. slobodne sa rozhodnem niečo vykonať, čím toto vykonané získava faktickú nutnosť skutočného),
ale zároveň i z tej skutočnosti, že svet je zakúsený už vždy v každej skúsenosti veci, a teda je vôbec
nemodalizovateľný v tom vo veci modalizovateľnom, čím sa umožňuje „spor“ a „potenciál nového“ v
skúsenosti (na slobode sa to ukáže v jej parcialite a v tom, ako je táto odkazujúca na transcendenciu k
svetu v metontologickom význame, tzn. to v konaní zamýšlané je prekrížené v tom nezamýšľanom a
ukazuje tak na nutnosť „výzvy“, „požiadavku“ v opätovnom začatí zo seba).
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premýšľania slobody. Ako upozorňuje, koncept slobody sa už od začiatku zameriava na
teleológiu konania, čím sa vynecháva kontext slobody v jej etickom, či politickom nazeraní
(WU, 367). To, že mu v otázke slobody ide hlavne o metafyzické založenie teleológie
konania tkvie teda v onom určujúcom sklone z Kanta. Transcendentálny pojem slobody
ako spontaneita v jeho odlišnosti k praktickému pojmu ako autonómia, sa u Kanta viaže na
prírodnú kauzalitu, a to potom umožňuje určenie slobody ako kauzality zvláštneho druhu.
Ak ale i Tengelyi vykračuje od Kanta v tom, že pripúšťa pojmu slobody charakter
zapríčiňovania (a to ako iniciácie jednania), neznamená to už v samozrejmosti, že by
takýto pojem preberal v jeho celkovosti, ba práve naopak, celá jeho koncepcia sa
centralizuje v opozícii paralelnosti medzi význačnou a prírodnou kauzalitou. S
odmietnutím paralelnosti v bytostnom pozorovaní prekrižovania sa dvoch rôznych línií
determinácie jednania, totiž tej náležiacej k teleológii konania a tej k prírodným
mechanizmom, sa práveže len ustanovuje parciálnosť kauzality zo slobody. V tomto
neuznaní paralelity, ktoré vo svojich základoch so sebou prináša i širší kontext neprijatia
inteligibilnej príčiny, a s ňou inteligibilného sveta v jeho odlišnosti voči senzibilnému, tzn.
i ono vymedzenie sa voči transcendentálnej sfére apercepcie, sa Tengelyi

približuje

Heideggerovmu vyrovnaniu sa s Kantovým pojmom slobody, a to v takom zmysle, že
spontaneitu slobody, ktorá nutne odkazuje na kauzalitu, chce hlbšie založiť. Objasnenie
takéhoto hlbšieho založenia má poskytnúť nasledujúci výklad, ktorý sa riadi touto
myšlienkovou reťazou: odmietnutie paralelity v prekrižovaní sa determinujúcich línií –
sloboda len ako spolupríčina (Mitursache) - zasiahnutie jednej línie do druhej umožnené v
požiadavke – nutnosť odpovede tak či onak na túto požiadavku/ výzvu/ apel – voľba pre a
proti – s jedným svetom viažúca sa časovosť, a teda umožnenie znova zasiahnuť do rady –
hlbšie založenie slobody chápané z Heideggera.
Odmietnutie Kantovho pojmu slobody v jeho povahe paralelity dvoch
heteronómnych príčin dokladá Tengelyi špecifickosťou ľudského konania, ktoré sa
vyznačuje práve tým, že jednanie môže viesť k dôsledkom, ktoré neboli pôvodne
konajúcim zamýšľané (WU, 367-368). Pre ilustrovanie takejto situácie poukazuje na
všeobecne známy čin Oidipa, ktorý na rázcestí v domnienke pomstenia sa cudzincovi,
nezabíja len tohto cudzinca, ale neskôr sa mu odhaľuje jeho čin ako otcovražda. K
uchopeniu vnútornej logiky pojmu slobody ako parciálnej kauzality sú práve „všeobecné“
dôsledky tohto príkladu vo veľkej dôležitosti. Ukazuje sa na ňom totiž, že iniciátor konania
nikdy nie je jediným iniciátorom, ale vždy už spoluiniciátor svojho konania. Z tohto
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dôsledku možno vyvodiť prvú črtu bytnosti Tengelyiho slobody. Odmietnutie paralelity
slobody nenesie so sebou i odmietnutie jej členov, tzn. „zvláštnej kauzality ako začať od
seba“ a prírodnej kauzality, to, čo sa tu dementuje je skôr ich vzájomný vzťah, ktorý
spočíva na teórií dvoch svetov (inteligibilného – mimo času a toho empirického). Na
miesto toho sa črtajú v rámci ľudského jednania spomínané dve línie determinácie ako do
seba navzájom zasahujúce, ba dokonca prekrižujúce sa.
Je zjavné, že vyzdvihnutím parciality kauzality ako spolu-príčiny skrz fenomén
nechcených konzekvencií, kde jednajúci je len spoluiniciátor, a to v tom zmysle, že vždy
už musí konať v spolupáchaní (Komplizenschaft) so skutočnosťou, sleduje Tengelyi
hlbšie založenie slobody v rámci rozvrhu myslenia fenomenologickej metafyziky.
Opustením pozície dvoch svetov, totiž zostáva len jeden svet, ktorý je skutočnosťou. S
inteligibilným svetom, ktorý má svoj index u Kanta v slobode ako inteligibilnej príčine, sa
zanecháva zároveň i transcendentálna apercepcia a k nej náležiaca aprorita. Vo fenoméne
nechcených dôsledkov jednajúceho sa totiž ukazuje, že nutnosť fakticity, resp. faktickej
skutočnosti so sebou nesie i možnosť sporu, a nie jeho vylúčenie, ako je tomu v nutnosti
apriórnej. Bytostný charakter javenia v jeho dianí ako možnosti prekvapenia v
protichodnosti, resp. Gegenintentionalität toku vedomia, sa teda umožňuje uchopiť až v
kategóriách skúsenosti ako tendenciách súhlasnosti, ktoré onen konflikt v rámci ich
nutnosti z fakticity na rozdiel od apriórnych, transcendentálnych kategórií umožňujú,
pretože tie druhé ako podmienky možnosti javiaceho sa už vždy ono javiace vopred určujú.
I z toho dôvodu nie je žiadnou náhodou, že Tengelyi v rámci vznikajúcej otázky po
povahe teleológie konania ako heteronómnej línie determinácie, v ktorej už nebude mať
miesto Kantova moralita v onom „mal by si“, tzn. v pojme povinnosti, odkazuje na
filozofiu skúsenosti cudzieho u porúrskeho fenomenológa Bernhardta Waldenfelsa. Ide o
zameranie sa na požiadavku, výzvu či apel (Anspruch)227, ktorá je tu preferovaná na
rozdiel od povinnosti (Pflicht), resp. malo by byť (Sollensforderungen). V responsívnej
fenomenológii Waldenfels poukazuje na to, že cudzí v jeho nároku je tým, ktorý prelamuje
kruh cieľov intencionality, resp. pravidiel konštituovaného zmyslu. Nárok, či výzva
227

Koncept požiadavku (Anspruch), či výzvy možno nájsť takisto napr. vo filozofii Jean-Luca Mariona, na
ktorú v mnohých ohľadoch Tengelyi nadväzuje. U Mariona sa jedná o redukciu všetkých požiadavkou,
výzvy na čistú formu apelu, ktorá spočíva v tom, že sám seba nachádzam už vždy vo výzve (bez ohľadu
na určité zvláštnosti, napr. odpovednosť voči druhým, či bytiu), pričom túto redukciu, ako zdôrazňuje
Tengelyi, je potrebné chápať ako tretiu redukciu, ktorá prekračuje tak redukciu na predmetnosť, ako i
redukciu na bytie a odkazuje na fenomenológiu dania. Porov. Gondek, H-D., Tengelyi, L.: Neue
Phänomenologie in Frankreich, s. 158-160.
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narušuje bežný chod zmyslu a pravidiel, a v tom prináša niečo nové. 228 Odpovedanie,
ktoré je odpovedanie na výzvu, sa vyznačuje určitým špecifikom nevyhnutnosti, a práve tá
je pre Tengelyiho relevantná. Špecifická črta determinácie na strane teleológie konania sa
vyznačuje v nutnosti odpovedi na požiadavku, pretože, i žiadna odpoveď je už odpoveďou
(WU, 380).229
Ak Tengelyi odmietne paralelitu konania, čo už i len v onom jednoduchom
pozorovaní spojenia teleológie s mechanizmom pôsobenia sveta, potom s tým zároveň
opúšťa i Kantov praktický pojem slobody ako autonómie, tzn. ono dať sebe samému
zákon. Problematizácia spojenia sa Tengelyimu ukazuje už i v bližšom prihliadnutí k
vnútornej logike paralelity, a to i v prípade, že by sme odhliadli od spomenutého
prekrižovania oboch línií determinácie. V okamžiku, keď sa začne iniciatíva konania, nie
je ešte žiadna paralelita prítomná, avšak akonáhle sa dajú udalosti do pohybu, ustanovuje
sa pojem spolu-príčiny konajúceho v jeho bezmocnosti s ohľadom k dôsledku konania. To
je vystavené pôsobiacim mechanizmom sveta, a vtedy sa teda taktiež nejedná viac
o paralelitu. Z tohto pozorovanie je vskutku na mieste sa spýtať, kde sa táto paralelita
nachádza.
Ak prijmeme kritiku teórie dvoch svetov, ktorá umožňuje paralelitu, a ktorá je v
rámci Kantovho systému Kritiky čistého rozumu pozitívnym riešením sporu tretej
antinómie

kozmologických

ideí

stavajúcej

voči

sebe

tézu

nutnosti

kauzality

prostredníctvom slobody voči antitéze výlučnosti kauzality podľa prírodných zákonov
(KČR, B 472 – B 473), potom kritizujeme i v Kritike čistého rozumu načrtnutú možnosť
transcendentálnej slobody. Takto rozvrhnutá možnosť slobody, ktorej cieľom je možnosť
takého účinku, ktoré bude pochádzať z prírody (z senzibilného hľadiska), a zároveň zo
slobody (z inteligibilného hľadiska), je ako možnosť predpokladom skutočnosti slobody
ako autonómie. Ak teda odmietneme Kantov transcendentálny pojem slobody, opúšťame
tým i to, čo je oným podmienené, totiž praktický pojem slobody.
S prihliadnutím k nutnosti odpovedi, sa otvára nová podoba slobody. Nutnosť
odpovedania tak, či onak na výzvu, ktorá nám uvoľňuje (freigeben) priestor na zasiahnutie
do poľa, nie je ľubovôľou, či neurčitosťou. V odpovedaní tak, či onak sa odkazuje na
228
229

Waldenfels, B.: Znepokojivá zkušenost cizího, s. 262.
Takéto rozumenie je možné však práve len za toho predpokladu, keď sa odpovedanie, ako zdôrazňuje
Waldenfels, nezačína hovorením o niečom, ale už v prihliadaniu, či napočúvaniu. Nevyhnutnosť sa potom
ukazuje v tomto predpoklade, ktorý zahŕňa i negatívnu odpoveď: „I snaha neslyšet předpokladá slyšení,
odhlížení předpokladá vidéní, podobně jako Nietzscheho neuznání v sobě zahrnuje jistou formu uznání.“
(Waldenfel, s. 263)
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charakter slobody ako pre, či proti, v onom uvoľnenom priestore alternatív konania, ktoré,
ako zdôrazňuje Tengelyi, konfrontujú jednajúceho so sporom simultánnych nárokov (WU,
381). A je to práve ona možnosť konfliktu v skúsenosti tým, čo vyjadruje kategórie
skúsenosti v ich charaktere tendencií súhlasnosti (WU, 375). I takto chápaná sloboda je
však stále ešte len parciálnou kauzalitou. Tentokrát však v tom ohľade, ktorý sa už v rámci
rozvinutia pojmu parciálnej kauzality ukázal. Teleológia konania ako heteronómna línia
determinácie môže zasahovať do diania a tým ho usmerniť takým spôsobom, že odpovedá
na požiadavku, na výzvu. Z tohto dôvodu odmieta Tengelyi určenie jeho pojmu slobody
ako pre a proti len ako slobodu voľby, resp. liberitas indifferentiae, nakoľko akási
indirerentnosť vôle je tu vylúčená. V pojme parciality totiž požiadavky nie sú odkázané na
vôľu, ale je tomu skôr tak, že oni naliehajú od začiatku k odpovedi (WU, 382).
V rozvrhnutom kontexte vyvstáva teda otázka o povahe takejto slobody, v ktorej i
onen typ pre a proti stojí na základoch slobody ako parciálnej kauzality. Z
predchádzajúceho sa nám ukázalo, že túto parcialitu možno vyzdvihnúť v dvoch hlavných
črtách. V ich kombinácii sa nám umožní poukázať na vlastný pojem slobody, ktorý v
konečnom dôsledku odkazuje na hlbšie založenie slobody. Indikovaním na hlbšie založenie
slobody sa umožní Tengelyimu naviazať na Heideggerov pojem transcendentálnej slobody,
ktorý je, ako sa už v predošlých kapitolách ukázalo, v bytostnej metafyzickej odlišnosti
voči pojmu existenciálnej slobody ako autenticity z Bytia a času. V čom sa nám teda
ukázala dvojstrannosti parciality z uvedeného? Na jednej strane ide o parcialitu, ktorá
odkazuje na iniciátora konania a jeho čiastočnú bezmoc ohľadom vykonaného činu, totiž
toho, že nemá úplne v moci dôsledky svojho konania. Je tomu tak preto, lebo vstupuje do
„spolupáchania“ s determinačnou líniou prírodnej kauzality a v tomto zmysle s ňou nejde
paralelne, ale skôr dochádza k prekrižovaniu dvoch línií. Dôležitým je v tomto charaktere
parciality však vyzdvihnúť, že s opustením parciality sa opúšťa i teória dvoch svetov, a
teda ona inteligibilná príčina nie je viac mimo čas, ako je tomu u Kanta, ale je skôr v čase
spolu s prírodnou príčinou, a to v jednom svete. Schopnosť slobody ako spolu-príčiny je
teda u Tengelyiho časovo určená, čím sa mu umožní revidovať Kantov pojem slobody ako
„môcť začať od seba“ v aspekte „nového“. Pojem revidovanej slobody ako „môcť vždy
odznova začať od seba“ sa nezaobíde bez zdôraznenia druhej bytostnej črty parciálnosti
slobody. Ak je totiž sloboda odpoveďou, či konaním na výzvu, resp. požiadavku, potom sa
môže takéto vyzvané zasiahnutie do konania dejúceho sa diať opakovane. V kombinácii
dvojakej parciality, tzn. na jednej strane do času vrhnutej schopnosti začať zo seba, s tým
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na strane druhej nutnosťou odpovedi na výzvu ako vôbec možnosti zasiahnutia, sa
Tengelyimu ukazuje vlastný pojem slobody, ktorý spočíva na opakujúcom sa obnovovaní
nášho „môcť začať od seba“ (die wiederholte Erneuerung unseres Selbstanfangenkönnen)
(WU, 384).

6.2.2 Parciálna kauzalita v náväznosti na Heideggera
V akom spôsobe však tento revidovaný pojem spontaneity odkazuje na hlbšie založenie
slobody? Tengelyi si všíma, že schopnosť toho, vždy odznova zasiahnuť, ktorá sa nechápe
len ako môcť mať teleológiu konania, ale zároveň i ako „reagovať“ v odstupe na prírodnú
kauzalitu prekrižujúcu teleológiu konania, predpokladá schopnosť, ktorá sa dá rozumieť
ako otvorenosť pre súvislosti zakladania, či zdôvodňovania vo svete vôbec (eine Offenheit
für Gründungszusammenhänge in der Welt überhaupt) (WU, 385).
Takto chápaná sloboda v jej konexii s dôvodom, resp. základom (Grund) odkazuje
na Heideggerov pojem transcendentálnej slobody rozvíjajúci sa v metafyzickom období
jeho myslenia (1928-1930). Pre uchopenie nadväznosti Tengelyiho na Heideggera je
vhodné si podstatné súvislosti transcendencie analyzované už v predchádzajúcich
kapitolách pripomenúť, čím sa zároveň poukáže na to, v akom zmysle sa v tejto záverečnej
časti predložené analýzy schádzajú dohromady. V prvom rade je to hlavne koncept sveta,
ktorý sa v transcendentálnej slobode premieňa v jej rozličnosti od existenciálne chápanej
slobody. Svet prestáva byť „len“ existenciálom základnej štruktúry bytia-vo-svete, ktorá v
konečnom dôsledku v jej odkazových súvislostiach bazíruje na podstatnom kvôli
rozvrhovaní sa pobytu do možností. Pojem sveta sa rozširuje o ten aspekt, že svet je
zároveň odporom (Widerhalt) voči tomuto podstatnému kvôli. V tomto metafyzickom
období sa Heideggerovi umožňuje rozvinúť transcendentálny pojem slobody, ktorý sa
zakladá na prekročení pobytu nie už k bytí zo súcna, ale práve k svetu. Až z tohto
prekročenia k svetu sa potom umožňuje vstup súcna do sveta, a teda i jeho relevantnosť,
pričom je dôležité v tomto bode zdôrazniť, že pobyt je súcnom medzi súcnom.
Transcendentálny pojem slobody potom Heidegger charakterizuje ako trojaké zakladania
(Gründen) – zriaďovanie (Stiften), zapevňovania (Bodennehmen) a odôvodňovanie
(Begründen), ktoré je v podmienení jednoty predošlých dvoch. Zatiaľ čo to prvé hovorí o
zriaďovaní sa pobytu ako rozvrhovaní sa do možností, a teda zodpovedá podstatnému kvôli
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a existencialite pobytu, to druhé zdôrazňuje aspekt prijatosti (Eingenommenheit) pobytu
ako súcna medzi súcno a zdôrazňuje jeho fakticitu. Toto zdôraznenie sa zároveň odkrýva v
premene ontologickej diferencie u Heideggera. V texte O bytnosti dôvodu Heidegger
začína z fundamentálne-ontologickej transparentnosti bytia v existencii pobytu ako bytia
súcna akcentovať to, že pobyt ako súcno spadá medzi súcno, a teda ontologická diferencia
nie je už centralizovaná na porozumenie bytiu ako význačnosti pobytu, ale skôr na ono
medzi bytím a súcnom, na rozličnosť samu. Ak teda možno hovoriť u Heideggera o akomsi
metontologickom obrate (Umschlag), potom práve v tom zmysle, že porozumenie bytiu je
v predpoklade faktickej existencie pobytu a toto zas v predpoklade faktickej výskytovosti
prírody, pričom sa má v tomto pojme na mysli práve totalita súcna (MAL, 199). Ďalšie
rozvinutie ontologickej diferencie tak v sebe skrýva možnosť smerujúcu k kozmologickej
diferencii ako tematizácii sveta na úkor bytia, čo je i vlastným cieľom fenomenologickej
metafyzicky.
Tengelyimu v rámci jeho opieraní sa o Heideggerov transcencendentálny pojem
slobody v intencii jej hlbšieho založenia ide hlavne o dva aspekty. Ten prvý spočíva práve
v zdôraznení aspektu človeka ako svet-tvoriaceho, ktorý Heidegger rozvíja v texte
Základné pojmy metafyziky (GA 29/30). Človek je svet-tvoriaci len preto, že napriek svojej
prijatosti medzi súcno je schopný ho zároveň i prekročiť. Dôležité však je pripomenúť, že
človek tým neprekračuje k bytiu, ako je tomu ešte v fundamentálne-ontologickom sklone
Heideggerovho myslenia, ale ide o prekrok k svetu, čo so sebou nesie pôvodnú väzbu na
súcno, resp. nechať sa viazať (Sich-bindenlassen) súcnom (GA 29/30, 496). Tengelyi tento
jeden aspekt základného diania pobytu ako tvorby sveta v zmysle držať voči sebe
záväznosť (das Entgegenhalten der Verbindlichkeit), popri druhom momente tohto diania
ako doplnenia (Ergänzung) a treťom ako odhalenia bytia pobytu (Enthüllung des Seins des
Seienden) (GA 29/30, 506), interpretuje ako návrat k súcnu vo svete (WU, 386).
Je zjavné, že takouto interpretáciou transcendentálneho diania chce zblížiť svoj
pojem slobody s tým Heideggerovým. V slobode ako „odznova vždy možného začatia zo
seba“ sa totiž predpokladá taká schopnosť, ktorá pristupuje k súcnu (eingehen). To by však
nebolo ničím výnimočným, keby sa k tomuto môcť pristúpenia k súcnu bytostne neviazal
odstup, resp. prekrok k svetu. Až v kombinácii týchto dvoch, tzn. na jednej strane rozvrh
do sveta (Weltentwurf), ako prekračovanie do možného ako vždy nadbytočné v možnosti
(Überschuss, resp. i Überschwung) a na strane druhej

prijatosť medzi bytie

(Eingenommenheit), ona fakticita pobytu ako súcna medzi súcnom, s ktorou sa nesie
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odobratie (Entzug) určitých možností, je v ich jednote tým, čo podkladá odôvodňovanie
(Begründen), ako tretí spôsob zakladania (WdG, 171). Do tohto tretieho typu zakladania
ako odôvodňovania potom náleží i sloboda ako teleológia konania.
Je dôležité v tomto kontexte postrehnúť Heideggerovu myšlienku pri rozvíjaní
pojmu odobratia a nadbytku do možnosti. Vzťah týchto dvoch je určený istou
podmienenosťou, ktorá sa vyjadruje v tom, že ten-ktorý rozvrh do sveta je len v odobratí
umocnený (mächtig), resp. že práve v onom odobratí, ktoré súvisí so záväznosťou
(Verbindlichkeit), sa prinášajú skutočne uchopiteľné možnosti rozvrhu sveta (WdG, 167).
Toto miesto v texte O bytnosti dôvodu svedčí o tom, že Heidegger vidí už v tomto období
podmienenosť možného rozvrhu sveta v momente záväznosti, čo by sa dalo vykladať ako
určitá „odpovednosť“ rozvrhujúcich sa možností voči fakticite skutočného. Postrehnutie
tohto odtieňa vo vzťahu prvých dvoch spôsoboch zakladania, bude možné užiť pri
Tengelyiho kritickom posúdení Heideggerovho pojmu transcendentálnej slobody ako
Grund des Grundes.
Z predstavenej problematiky trojakého zakladania je možné prejsť i k zohľadneniu
hlavných aspektov Heideggerovho vyrovnania sa s Kantovým pojmom slobody, ktoré tak
doplňujú súslednosť (Kant-Heidegger-Tengelyi) s ohľadom na Tengelyiho vyrovnania sa s
Kantovým pojmom slobody a jeho nadväznosť na Heideggera. V texte O bytnosti ľudskej
slobody (GA 31) dáva Heidegger slobode význačné umiestnenie, a to vôbec ako základu
možnosti pobyt, čo so sebou nesie i to, že sloboda nie je vlastnosťou človeka, ale človek je
jej správcom, či dokonca jej možnosťou (GA 31, 135). V tomto kontexte sa Heidegger
ďalej pýta na to, ako sa dopracovať k porozumeniu slobody ako takéhoto základu, či
dôvodu, pričom uvádza práve dve cesty. Na jednej strane sa jedná o metafyzické
spracovanie problému slobody, ktoré sa manifestuje v jej bytnosti ako Grund des Grundes,
na druhej strane však Heidegger hovorí ešte i onej ceste, ktorá však vedie k tomu istému
cieľu, čím má na mysli vyrovnanie sa s Kantom (GA 31, 136). Ako sa na záver
predchádzajúcej kapitoly už ukázalo, toto Heideggerovo vyrovnanie sa s Kantom však v
sebe skrýva určité pochybnosti. Jedná sa hlavne o otáznosť ohľadom inakosti tejto cesty k
bytnosti slobody. V spomínanom texte v rámci otvorenia otázky o tom, či je sloboda
skutočne problémom kauzality, alebo či tomu skôr nie je tak, že kauzalita je problémom
slobody (GA 31, 137), rozoberá Heidegger Kantov pojem slobody ako zvláštnej kauzality z
Kritiky čistého rozumu a snaží sa tak s odkazom na konečnosť ľudského poznania (intuitus
derivatus) a jeho odkázanosť na predmetnosť, poukázať na to, že kauzalita ako zásada
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analógie skúsenosti je určenie výskytové bytia. To so sebou nesie i jej odkázanosť na
zjavnosť súcna, ktorá však v konečnom dôsledku musí byť zaradená v rámci tvorby sveta v
jeho momente predchodnej záväznosti, predchodného nechať sa viazať súcnom. Z toho
dôvodu je teda, zdá sa zjavné, že i táto iná cesta, predsa len vedie skrz onú prvú
metafyzickú, čo sa ukazuje v jej bazírovaní na pojme základného diania tvorby sveta z
textu Základných pojmov metafyziky (GA 29/30).
I napriek tejto otáznosti, je Heideggerovo vyrovnanie sa s Kantom pre Tengelyiho
význačným, a to hlavne i kvôli tomu, že slobodu v zmysle spontaneity nechce rušiť, ale
skôr hlbšie založiť, o čo ide napokon i Tengelyimu (WU, 387). Kauzalita je jeden zo
spôsobov dôvodu, či základu a v rámci Heideggevho trojitého členenie zakladania, patrí k
tretiemu odôvodňovaniu. Kauzalita ako príčina, popri inom odôvodňovaní, napr. motívu, je
v rámci tejto štruktúry umožnená až v jednote predchádzajúcich dvoch zakladaní, tzn.
rozvrhu do sveta a odopretí vo fakticite „uprostred súcna“. Tengelyiho nadväznosť teda
spočíva práve v tom, že sloboda ako parciálna kauzalita, v jej objasnení druhej podoby
parciality, sa zakladá na schopnosti opätovne reagovať na z prvej črty parciálnosti
prekrižujúce sa línie determinácia. Táto schopnosť odkazuje na otvorenosť k súvislostiam
zakladania, na transcendenciu, ako na prekročenie súcna napriek prijatosti medzi ním,
avšak zároveň k tomu bytostne náležiaci návrat k súcnu vo svete ako „pôvodná väzba“
(WU, 386). Práve tento „návrat“ (Rückgang) potom koreluje s Tengelyiho revidovaným
pojmom spontaneity z jej premýšľania ako parciálnej kauzality, tzn. s oným „môcť vždy
odznova začať od seba“.
Popri tomto prvom aspekte, ktorý sa opiera o trojaké zakladanie, tzn. i slobodu ako
Grund des Grundes, možno hovoriť i o inom aspekte tejto Heideggerovej koncepcie, ktorá
má pre Tengelyiho relevanciu. Ide o aspekt Abgrundu slobody ako transcendencie. Tým, že
Heidegger hovorí o slobode ako o „základe dôvodu“, ešte neznamená, že by tým chcel
umocniť „ľudskú slobodu“. Ba práve naopak práve týmto konceptom, ktorý v rámci
premeny ontologickej diferencie zohľadňuje aspekt prijatosti pobytu ako súcna medzi
súcno sa skôr odhaľuje konečnosť pobytu a jeho slobody. Korelácie medzi rozvrhom sveta
a vrhnutosťou do sveta sa ukazuje skôr ako bezmocnosť (Ohnmacht) pobytu (WdG, 175).
Význačnosť konečného pojatia transcendentálnej slobody ako Abgrundu sa však ukáže až
vtedy, keď sa zohľadnia celkové súvislosti metafyzického myslenia.
Ako sme ukázali, v pojme fenomenologickej metafyziky ide Tengelyimu v jeho
nadväznosti na Husserlov koncept nutnosti z fakticity hlavne o to ukázať, že metafyzické
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myslenie nemusí byť chápané hneď ako myslenie skúmajúce prvé príčiny, či posledné
dôvody súcna ako takého. Toto ontoteologické ustanovenie metafyziky nemusí byť jej
jedinou podobou. Fenomenologická metafyzika sa namiesto toho, aby skúmala posledné
príčiny (Ursachen), zameriava na posledné danosti ako praskutočnosti (Urtatsachen),
medzi ktoré v delení do skupín náleží faktum Ja, svet, intersubjektivita, či dejinnosť (WU,
184-185). Vo fenomenologickej metafyzike ide Tengelyimu o zdôraznenie praskutočnosť
existencie sveta. Nutnosť, ktorá patrí praskutočnostiam ako posledným danostiam nie je
apriórneho charakteru, ale skôr toho faktického. Práve z toho dôvodu potom i kategórie
skúsenosti, ktorých celkovým výrazom je práve existencia sveta,230 majú svoju nutnosť z
tejto faktickej nutnosti existencie sveta (WU, 393; 397). Kategórie skúsenosti majú „len“
tendencie súhlasnosť. K čomu konkrétne sa však viaže tento pojem?
V texte Skúsenosť a výraz (EA) Tengelyi rozpracováva koncept skúsenosť i na
základe jej rehabilitácie u Kanta. Tvrdí, že skúsenosti bolo potrebné napraviť jej zlé meno
v rámci metafyzickej tradície, a to tým, že sa povýšila myšlienkou úplne platnej
súhlasnosti skúsenosti (durchgängige Einstimmigkeit der Erfahrung) (EA, 23). Tengelyi
má za to, že od tejto myšlienky o skúsenosti, ktorá ide ruka v ruke s kategoriálne určeným
a logicky usporiadaným myslením, sa má fenomenológia uvoľniť, a tým skúsenosti
navrátiť jej určitú protichodnosť (EA, 24). V pravde chápaná skúsenosť nie je žiadnou
úplnou súhlasnosťou, ale je skôr vždy plná divergencií a antagonizmov (EA, 343). Z toho
dôvodu, ako zdôrazňuje Tengelyi, sa nedá nikdy spor v skúsenosti úplne prekonať.
Nutnosť skutočnosti sa teda viaže skôr na svet (v zmysle toho nemodalizovateľného), ako
na tak či onak poznanú, či uchopenú vec (EA, 344). To, že skúsenosť má v jej kategóriách
len tendencie k súhlasnosti sa ukazuje na charaktere sporu v skúsenosti a v potenciálu
„nového“. Obe črty kategórií skúsenosti sa ukázali ako podstatné v rozvinutí teleológie
konania. Prvú črtu sporu možno badať v odmietnutí paralelity príčin skrz vypovedanie o
ich prekrižovaní. V tomto bode, ako už bolo ukázané, sa jedná o prvý charakter parciality
„slobody“. Ten druhý potom spočíval na fakte odpovede na výzvu, požiadavku, či apel. Z
takejto schopnosti sa zároveň umožňuje opätovné zasiahnutie do rady diania, a teda i
pojem slobody ako odznova môcť začať zo seba.
V pojme transcendentálnej slobody ako Abgrund-u, tzn. toho, čo už nie je viac
230

I napriek už zmienenej náväznosti Tengelyiho na Kantov koncept sveta, v zmysle totality javov
smerujúcich do nekonečna, nerozumie Tengelyi tejto Kantovej idei sveta ako korelátu nekonečného celku
úplne súhlasnej skúsenosti. S odkazom na Patočku a Finka chápe v texte Skúsenosť a výraz Tengelyi svet
skôr ako v modalizujúcej skúsenosti vôbec nemodalizovateľné (EA, 343-344).
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dôvodom či základom, sa ukazuje druhá nadväznosť Tengelyiho na Heideggera.
Fenomenologická metafyzika nechce byť skúmaním posledných dôvodov, nechce určovať
prvé príčiny, tzn. nechce byť v onom ontoteologickom ustanovení. Voči konceptu slobody
ako Grund des Grundes sa Tengelyi zároveň i vymedzuje, pričom sa opiera o Heideggerov
neskorší text Veta o dôvode (GA 10). V ňom Heidegger naznačuje, že to zmocňujúce sa
(das Machtende) vo vete o dôvode je požiadavka, ktorá hovorí v dôvode samom (GA 10,
42). Z tejto konexie potom Tengelyi vyvodzuje, že sloboda ako pôvod dôvodu, ako základ
dôvodu vždy už zodpovedá požiadavke, ktorá z nej nepochádza (WU, 391). Práve táto
myšlienka podľa Tengelyiho v Heideggerovom metafyzickom období chýba. V rámci jeho
vlastnej koncepcie slobody ako „môcť vždy začať zo seba odznova“ je však ona odpoveď
na výzvu, na požiadavku na to, čo prekrižuje pôvodný zámer, tým k nej bytostne
náležiacim.
Ako sa však v predchádzajúcom ukázalo, už v samotnom premýšľaní vzťahu prvé a
druhého zakladania Heidegger v texte O bytnosti dôvodu, ktorý patrí do jeho
metafyzického obdobia (1928-1930), je možné nachádzať určitú podmienenosť rozvrhu
sveta, tzn. určovania sa do možností vo fakticite, v odobratí týchto možností, záväznosťou.
Jedná sa o spojitosť, ktorá hovorí, že práve v odobratí (Entzug) sa prinášajú skutočne
uchopiteľné možnosti pobytu. Z toho vyplýva, že „to chýbajúce“, o ktorom hovorí
Tengelyi v kritickom zhodnotení transcendentálnej slobody ako trojitého zakladania, a
ktoré sa vyjadruje v tom, že sloboda je vždy odpoveďou na výzvu, ktorá nepochádza z nej
samej, možno badať minimálne v určitých stopách už v koncipovaní vzťahu zakladania
ako rozvrhu sveta a fakticity prijatosti medzi súcno. Nie je totiž to, že sa pobyt môže
napriek, či lepšie povedané „skrz“ to, že je ako súcno vrhnuté medzi súcno, slobodne
rozvrhovať do svojich možností,231 zároveň vyjadrením zodpovednosti voči výzve
(fakticita), ktorá je síce mimo jeho slobodu (bezmoc), ale na ktorú reaguje (slobodné môcť
byť)?

6.3 Rozvinutie transcendentálneho pojmu slobody ako zavŕšenie premeny
(„obratu“) ontologickej diferencie
V akom zmysle teda možno zosumarizovať vplyv Heideggerovho pojmu transcendentálnej
231

Heidegger na konci textu O bytnosti dôvodu zdôrazňuje, že každý rozvrh sveta je vrhnutý (WdG, 175),
čím sa manifestuje naznačená podmienenosť vo vzťahu týchto dvoch spôsoboch zakladania.
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slobody na Tengelyiho koncept slobody ako parciálnej kauzality, aby sa nám v istej
zrejmosti vyjavila potreba Tengelyiho náväznosti na Heideggera? Ako bolo už
vyzdvihnuté, Tengelyi slobodu ako voľbu pre a proti, tzn. onú „tradične“ chápanú slobodu
zakladá v druhom význame parciálnej kauzality. Ten spočíva v tom, že zo sporu dvoch
determinačných línií, z „faktu“ prekrižovania sa teleológie konania s prírodným
mechanizmom sa predsa len umožňuje zasiahnuť opätovne do dejúceho sa, a tak reagovať
na objavujúce sa v začatí zo seba odznova. Toto nanovo reagovať, tento opätovný vstup do
súcna predpokladá hlbšiu schopnosť slobody, ktorá už nespočíva len čisto v zapríčiňovaní.
Toto hlbšie založenie objasňuje Tengelyi práve pomocou Heideggera v užití oboch ciest k
transcendentálnemu pojmu slobody. V ceste vyrovnania sa Heideggera s Kantom užíva
založenie onej slobody ako spontaneity v hlbšom pojme transcendentálnej slobody. Toto
mu dovoľuje hlavne jeho síce revidovaný, predsa však v bytnosti o Kanta opierajúci sa
pojem parciálnej kauzality ako nanovo začať zo seba. Sloboda ako parciálna príčina patrí k
odôvodňovaniu ako tretiemu spôsobu zakladania, ktorý zas patrí do konceptu
Heideggerovej transcendentálnej slobody v prvej ceste k nej, tzn. metafyzického
zohľadnenia v Grund des Grundes. Odôvodňovanie sa zakladá na jednej strane v prekroku
k svetu (Weltentwurf), na strane druhej vytyčovaní si záväznosti. Tengelyim interpretovaná
záväznosť ako návrat k súcnu odkazuje na aspekt odznova zasiahnuť do diania, zatiaľ čo
ono začať zo seba zodpovedá skôr zriaďovaniu sa vo svete (u Heideggera prvého spôsobu
zakladania).
Odkiaľ sa však objavuje onen potenciál nového a možnosť sporu, ktoré sú tak
zásadné pre koncept slobody ako parciálnej kauzality v zmysle jej kategórie skúsenosti
nesúce charakter tendencií súhlasnosti? Ide o koncept otvoreného horizontu sveta, ktorý
umožňuje zasiahnutie do intencionálne zamýšľaného, a tak uvoľniť priestor pre to sporné
(prekrižujúce sa) a objavenie nového.232 Vrcholnosť nadväznosti Tengelyiho na Heideggera
sa završuje v chápaní takéhoto horizontu sveta ako Abgrundu v zmysle bytnosti
transcendententálnej slobody. Zatiaľ čo je u Heideggera Abgrund výraz konečnosti
slobody, je možné sa z Tengelyiho interpretácie domnievať, že on chápe tento motív ako
otvorenosť skúsenosti veci do horizontu sveta. S týmto aspektom potom súvisí práve
232

S týmto súvisí potom i odkaz na možnosť diskontinuity v rámci skúsenosti, ktorou sa Tengelyi stavia voči
kontinuite skúsenosti u Husserla a ktorú možno nájsť už i v jeho koncepte „životného príbehu“
spracovaného v knihe Der Zwitterbegriff Lebensgeschichte. Porov. Čapek, J.: Experience beyond
storytelling: László Tengelyi on the narrative identity debate, s. 103-105. Práve preto je možného hovoriť
i o Gegenintentionalität, nie len ako suplementu intencionality, ale naopak ako bytosného určenia
skúsenosti v jej ohľade s Abschattungslehre sa nesúcou kozmologickou diferenciou.
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kozmologická diferencia. Ak sa však Abgrund vo vzťahu k slobode dá chápať v obdobe k
nebytnosti pravdy voči bytostnej pravde, potom je posun ontologickej diferencie do jej
kozmologickej podoby iným výrazom obratu ontologickej diferencie v rozličnosti k jej
podobe výnosu odkrývajúceho prechodu bytia a skrývajúceho príchodu súcna, ktorá náleží
do Heideggerovho obdobia myslenia bytia z dejinnosti. V horizonte tohto „iného“ obratu
sa nám otvára možnosť fenomenologickej metafyziky.
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