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ABSTRAKT CZ:

V práci zkoumám klíčová témata hranice a mezních situací. Texty vybírám a
interpretuji především na podkladě vlastních překladů z Jaspersovy Všeobecné
psychopatologie (Allgemeine Psychopathologie), Psychologie světonázorů (Psychologie der
Weltanschauungen), z originálu Jaspersovy třísvazkové Filosofie (Philosophie), především
z jejího druhého dílu Prosvětlování existence (Existenzerhellung), a z překladu mezních
situací Václava Němce.
Sleduji vývoj autorova názoru od filosofie jako profécie přes psychologické
pojednání, až k jeho svébytnému uchopení fenoménu subjektivity v rámci filosofie existence.
Pojednávám o možnostech hodnocení na pozadí antinomické struktury světa, jež halí mezní
situace. Jejich prvotní typologie vychází z psycho-fyziologické zkušenosti lékaře duší, kterou
dovozuji obrazovými doklady doby. Fotografie a citace podřizuji nevyslovené tezi: osobní
prožitek tragických i vznešených stránek života je nedílnou součástí úvah o smyslu a
směřování existence a celku našeho bytí. V závěru práce představuji existenciální komunikaci
a fenomén mezního pojetí vzájemnosti jako láskyplného boje. Osobní angažovanost a zaujetí
se u Jasperse stává předpokladem přechodu možné existence k novému obzoru
transcendence.
KLÍČOVÁ SLOVA: Hranice, mez, profetická filosofie, psychologické pojednání,
antinomická povaha bytí, mezní situace: utrpení, smrt, boj, vina, náhoda, existenciální
komunikace, láskyplný boj, projasnění existence, transcendence

ABSTRACT EN:

Jaspers came to philosophy from medicine and psychology. Unique personal
situation, authentic life experience, unrepeatable faithful self-respect turned psychopathologist
Jaspers from psychiatric physiology of soul to the thesis of ciphers of
transcendence, borderline, edge and horizon. He constituted his own pattern of the thinker not
only as an explaining teacher, but also as co-creator of original ethics, based on deep
comprehension of the other, importance of encompassing communication between man and
man.
First section of my work deals with the concept of Border. Our attitudes and picture of
the universe and its evaluation are limited by borders. The holistic complex being remains
behind the horizon
The second part is dedicated to border-line situation as an phenomenon of possibility,
as seen from the point of view of Jaspers own existence, as presented in his Philosophy,
including commentary based on new translations by Vaclav Nemec
Closing part deals with existential communication and holistic transition from possible
to new horizons of transcendence.
My interpretation of chosen excerpts comes mostly from „Allgemeine
Psychopathologie“ „Psychologie der Weltanschauungen.“ Quotations appear in my own
translation.

KEY WORDS: Prophetic philosophy, philosophy as treatment of world opinion,
attitudes, pictures of the world, bordering situation, suffering, death, fight, double appearance
of being, possible existences, existential communication, enlightening existences, ciphers of
transcendence, leap of faith.

Úvod
Proč právě „Hranice, mez, obzor“? Hranice je zábranou, vytvářející nový svébytný a
jedinečný prostor. Vzpomeňme na specifika příhraničních území, na hraničáře, kteří jako by
v rozpolcení žili zde i tam. Hranice vytyčuje určitý mezi-prostor. Odtud lze hledět dál, lze
pokračovat jinak, jinam, za obzor, který se nečekaně objeví. Horizonty nám brání, abychom
zavřeli oči a viděli jen temnou hranici jako zeď na území Izraele, případně Mexika a jinde.
Fenomén hranice je věčný. Hranicí se proud, plynutí existence na okamžik zastaví. Podobně
jako naše bytí nese v sobě charakteristickou dvojlomnost. Hranice jako dělící a nepropustná
demarkační linie působí hrozivě, stává se nepřekonatelnou Čínskou zdí, za jejíž obzor člověk
vyhlíží jen v úzkosti a strachu. Hranice vnímaná jako mez je svým způsobem jejím opakem.
Charakterizuje ji fenomén napětí, z něhož se rodí nový rozměr, nová kvalita, jako první
nádech, nového zrození, jenž lze dosáhnout jedině prožitím, překonáním původní
nepropustnosti. Pomezní hraniční pásmo vytváří svébytné a vymykající se podmínky, v nichž
tradiční a známé zákonitosti ztrácejí vládu, síla jejich působení slábne. V jistém smyslu se
ocitáme na ‚území nikoho.‘ Mezní prostor poskytuje vhled a připravuje jiné, nové prožívání,
novou situaci, do níž bychom se v běžných a přehlédnutelných podmínkách nedostali.
Existenciální prožívání je jako úžina bytí. Způsob, jakým jí procházíme, odkazuje na naše
postoje, odráží naše názory, naši jedinečnou osobnost. Mezní prožívání tak vede přímo
k psychologickému fenoménu člověka, k dispozicím a sklonům, k jeho původnímu založení.
Úzce filosofickým pohledem, s mírným nadhledem a odstupem se mezní prožívání staví na
odlišnou rovinu. Je ochuzeno o dynamiku života. Snaha vypovídat o existenciálně vypjatém
prožívání úzce filosoficky, bez ohledu na individualitu prožívajícího, na jeho podmínky a
možnosti, se přes veškerou autenticitu přesouvá mimo napětí, mimo území, jehož esenci
vyjadřuje.
Na podkladě původních Jaspersových textů je mojí snahou ukázat, že daný fenomén je
v autorově myšlení od samého počátku přítomný jako zdroj, jako esence. Jeho svébytné pojetí
existence je neseno motivem hranice vymezeného pojmem hraničních nebo „mezních situací“
(die Grenzsituationen). Beru v úvahu autorův myšlenkový posun od první ke druhé verzi, po
zhruba dvanáctileté autorově publikační odmlce. Druhá verze mezních situací, již na půdě
filosofické, představuje dynamiku osobitého pojetí Jaspersovy existence, jak ji lze sledovat od
počátku třicátých let. Pojetí psychologické, pojetí života jako celku (das Ganze des Lebens) se
8

překlápí do filosofického tázání po celosti bytí, po bytí o sobě (das Sein selbst) neboli tzv.
bytí objímajícího (das Sein des Umgreifenden), z pohledu subjektu do transcendentálního a
nekonečného bytí. Vědomí subjektu a život člověka jako celku vystupuje potom u Jasperse na
pozadí celku bytí světa v procesu možné, rodící se existence.
Vycházím z předpokladu, že hraniční, mezní motiv a především způsob, jak s ním
Jaspers ve svém myšlení počítá je pro jeho pojetí existence klíčový. Tomu podřizuji i výběr
kapitol a dílčích pasáží, které interpretuji, parafrázuji nebo přímo cituji na podkladě vlastního
překladu. Vybírám témata a pasáže Jaspersova textu, která s uvedeným motivem rezonují.
Mým záměrem je představit důležité momenty Jaspersova myšlení existence a pokusit se
potvrdit tezi, či předpoklad:
‚Mez je šifrou celku života a mezní situace šifrou Jaspersovy existence‘.
Šifrou mám na mysli klíč, kouzelnou formuli, jež vede, směřuje. Cíl zůstává
v nedohlednu, potřebujeme tedy skryté ‚vedení‘. V Jaspersově myšlení se velmi často
objevuje motiv celku života, idey celosti nikoliv jako konečného a výsledného tvaru, ale spíše
v podobě dynamického a dynamizujícího procesu růstu a proměn, působícího na mnoha
rovinách. Vitální proud střídá tiché až neslyšné plynutí. Mez je jako trhlina, či hráz, co
proměňuje, a radikálně mění životní substanci. Jaspersova podoba lásky představuje spolu s
existenciální komunikací jakousi vrcholnou podobu mezního prožívání. Moje existence se
v Jaspersově pojetí hledá a nachází ve vzájemném zápolení. Bez druhého nelze nalézt sama
sebe.
Prameny
Sleduji časový oblouk s vyústěním ve třísvazkové Filosofii z roku 1931. S ohledem k
zadanému tématu hranice (die Grenze) vycházím převážně z vlastních překladů Jaspersovy
Všeobecné psychopatologie (Allgemeine Psychopathologie) a z Psychologie světonázoů
(Psychologie der Weltanschauungen). Přirozeně nemohu představit Jaspersovo rozsáhlé
světonázorové dílo komplexně, nanejvýš shrnout jeho obsah. Řídím se výběrem, který
považuji vzhledem k tématice a záměru práce za vhodný a vypovídající.
V závěrečné kapitole (Obzor) čerpám především z německého originálu Jaspersovy
Filosofie II. (Existenzerhellung) a z překladu Mezních situací od Václava Němce.
Zkoumání Jaspersova myšlenkového vývoje dokresluji několika exkurzy, případně v
poznámkách pod čarou autobiografií a dobovým kontextem. S vědomím, že se sledováním
životních okolností Jaspersovy autobiografie přesouvám na nejistou rovinu esejistiky, jsem
přesvědčena, že určité autobiografické rysy mohou vhodným způsobem dokreslit a rozšířit
obzor Jaspersova myšlení či inspirovat k dalšímu filosofickému bádání.
9

V duchu Jaspersova celistvého vnímání existence prokládám svou práci mimoslovním
obrazovým materiálem. Jedná se o reprodukce obrazů norského malíře Edvarda Muncha1, o
dvacet let mladšího Jaspersova současníka, jehož lze považovat za jednu z ikon své doby.
Úvodem si připomeňme, že Jaspersův cyklus přednášek s příznačným názvem
Filosofie existence (Existenzphilosophie) vychází těsně před vypuknutím II. světové války,
v roce 1937, pět let po vydání kompaktního a uceleného díla třísvazkové Filosofie2, krátce po
Jaspersově nuceném odchodu z univerzity3, v době, kdy „ještě světem nevládl Sartrův
existencialismus.“ 4 Podle jeho slov se tehdy termínem filosofie existence, resp.
existencialismem5 dalo vystihnout něco zcela jiného. Co má Jaspers na mysli, hovoří-li o
jiném pojetí a vnímání meziválečného ducha existenciality? Pokusme se je sledovat.

1

Edvard Munch (1863-1944), V roce 1937 bylo zabaveno 82 Munchových děl z německých muzeí a malíř byl oficiálně

prohlášen zvrhlým umělcem.
2

Philosophie in drei Bänden (1,2,3)

3

Kvůli židovskému původu své ženy byl zbavený profesorského místa, ale vedení univerzity v Heidelbergu, jmenovitě

profesor Ernst Beutler, trval na realizaci plánovaného přednáškového cyklu. Jak sám Jaspers říká, chopil se této poslední
příležitosti, s vědomím, že to bude nadlouho jeho poslední: „ Ich wusste, dass ich nicht wieder öffentlich würde sprechen
können…“ (srov.: JASPERS, Karl. Existenzphilosophie: Walter de Gruyter, 1964. S. 87)
4

„Noch gab es nicht den Existentialismus Sarters, der die Welt eroberte.“(srov.: tamtéž)

5

V mé práci se přikláním k méně ostrému dělení existenciality a filosofie existence, jak ji navrhuje v knize „Filosofie

existence“ pan Janke
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I.

Celek existence
„Neuzavřenost světa a troskotání každého uzavřeného obrazu světa, selhávání plánů

ve světě, lidských návrhů i uskutečňování, nedokončitelnost samého bytí člověka všude
přivádějí na hranici: před propastí se zakouší buď nic, nebo Bůh. Ale nikde zde není důkaz ve
smyslu vědecky nutných důkazů. Dokázaný Bůh není Bůh. Tudíž: Jen kdo od Boha vychází,
může ho hledat.“6

V různých podobách narážíme opakovaně v Jaspersově myšlení na paradox lidské
existence. Podobně i v uvedeném citátu Filosofické víry (Der philosophische Glaube). Víra,
jak ji Jaspers představuje, je dynamizujícím prvkem. Setkání s hranicemi a konečnými
možnosti člověka, jeho „bytí – tu“ dramatickým způsobem omezuje běžný způsob lidského
poznávání. Jaspers v člověku nalézá jiné možnosti, aniž onu hranici či mez popírá. Spíše
naopak: dynamika jeho pojetí existence z ní čerpá: hranice je počátkem pohybu. Idea jednoho,
tušená a hlubinně prožívaná přítomnost jiného původu, než který jsme schopni běžným
způsobem rozpoznat a plně mu porozumět, je existenciálním důsledkem i předpokladem
zároveň.
Jaspers užívá pojem celek lidského bytí, celost existence s předsazeným tajemstvím a
vědomím bezednosti pojmu. Celek je u Jasperse vždy zároveň šifrou pro otevřený horizont.
Lidské poznání je omezené, nedokáže plně obsáhnout celost, o níž Jaspersovi jde. Celost
nebo celkovost (die Ganzheit, das Ganze) života lze s Jaspersem kontemplovat, nelze ji ale
dokazovat ani pojmově vymezovat. Její dvojlomnost je neuchopitelná.
Porozumění bychom neměli nahrazovat zjednodušením. Jaspersovo bytí není nic
transparentně popsatelného, poznatelného. Právě proti tomu se jeho filosofie často ohrazuje.
Hovoříme-li v modu našeho bytí ve světě, přirozeně používáme jazyk, na jehož pozadí se
6

JASPERS, Karl. Filosofická víra: Oikoymenh, 1994. S. 25
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promýšlené entity jeví předmětně, i tehdy máme-li na mysli objekty nepředmětné, duchovní
povahy. Celek bytí člověka, zahrnující sebe i svět (jako ideu) je ale konečný i nekonečný
zároveň. Je bezedný (grundlos)7. V něm tkví podle Jasperse tajemný původ lidského bytí,
objímající opora v nekonečnu, v transcendenci. Racionálně jej uchopit nelze. Lze jej tušit, lze
nad ním žasnout. Z přesvědčení, jež nenalézá žádnou jistou ochranu, jež je nedokazatelné, ale
přesto je v člověku skrytě a tajemně přítomné, roste Jaspersova filosofická víra (der
philosophische Glaube). Její podoba vyvstává na obraze myšlení a života Giordanna Brunna,
Boethia nebo Sókrata8.
V autorově filosofickém vyjasňování má své místo kontemplace i řeč tvůrčí fantazie.
Pomyslný obzor, nekonečný horizont je oporou Jaspersova myšlení existence9, je jeho alfou a
omegou a opačně: svébytná cesta existence je jakousi šifrou k plnému bytí ve světle
transcendence. O celku lidské existence, o plnosti života přemýšlí s vědomím skrytosti a jeho
tajemného původu v darované svobodě (die Freiheit). V hlubině svobody se ocitáme na
pomezí přelévání filosofie a víry. Na rozdíl od tradičního náboženského přesvědčení
filosofická víra nabádá, aktivizuje, v dobrém smyslu slova zneklidňuje. Jaspers přemýšlí o
člověku za každých okolností jako o chybujícím, mýlícím se a klamaným sama sebou,
zároveň schopným oddané věrnosti milujícího v partnerské existenciální komunikaci.
Harmonizující síly mystického opojení střídá až démonická, rozkrývající, dynamizující síla
myšlení. Jaspers ‚prorokuje‘, že „nic z toho, co je skutečné, nemůže být pro člověka tím
posledním.“ 10 Bdělost a vnímavost vůči svým osobním principům a maximám je nepřetržitě
v nakročení k transcendentnu, které nezná, o němž nemůže nic s určitostí říci. Vědomí
transcendence není totiž přirozenou součástí pobývání, není faktem spjatým s bytím člověka
ve světě.11 Odtud jeho paradoxní ‚jistota v nejistotě‘, opora v pohybu vlastního myšlení,
každodenně se stvrzující nebo zatracující vlastními rozhodnutími v postoji v komunikaci
7

Jakkoliv poukazuje významově k absenci základu, u Jasperse jde spíše o poukaz na pohyb a neuzavřený proces bytí,

nikoliv o ztátu opory.
8

JASPERS, Karl. Filosofická víra: Oikoymenh, 1994. S. 10-11

9

Skutečný širý obzor nebe a moře vnímal jako chlapec ve svém rodném kraji. Krajina v okolí Oldenburgu se podle jeho

vlastních slov neodmyslitelně vtiskla do jeho mysli. Srov. Karl Jaspers ein Selbstportraet - YouTube. YouTube [online].
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=l7eo7Dzyuwo
10

PdW, s. 462

11

Na rozdíl od pozdního Heideggerova pojetí transcendence, jak je vymezuje ve spise „O pojetí základu“ (Vom Wesen des

Grundes). Heidegger klade transcendenci do sounáležitosti s lidským pobytem (Dasein), je přirozenou součástí subjektivity.
Jinak řečeno: „Transcendence konstituuje bytí sebou“ (Die Transzendenz konstituiert Selbstheit). In-der-Welt-sein znamená
zároveň spočinutí v transcendenci. Jaspersovo pojetí existence počítá s vědomím transcendence jako s možností, nikoliv jako
s faktem bytí člověka.

12

s druhým, (spolubytím). Jaspersův člověk je člověk situací a možností. Žije na rozhraní,
tajemně propojený s transcendencí ve vědomí si svého původu (der Ursprung).
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II.

Mezi vědou a filosofií
„Ze samotného vědeckého způsobu myšlení a vědění totiž nemůže vyvstat skutečná

filosofie. Filosofie vyžaduje jiné myšlení, myšlení, které mi ve vědění zároveň upomíná,
probouzí, přivádí mě k sobě, proměňuje mě.“12
První ucelenou Jaspersovou prací je cyklus psychopatologických spisů, vznikajících
průběžně během jeho praxe na pozici dobrovolného asistenta při heidelberské psychiatrické
klinice.13 Kniha vyvolala vzrušení, u části akademické obce i vlnu nevole 14. Jaspers si klade
klíčovou psychologickou otázku: jak lze za pomocí exaktní vědy uchopit nekonečnou
různorodost všech individuálních projevů duše? 15 Radikálně zpochybňuje všeobecně
uznávaný model tehdejší klinické psychologie, že každé duševní onemocnění má svůj původ
v orgánové změně, resp. v klinickém nálezu mozku a odmítá uzavřený systém pozitivisticky
orientovaného výzkumu tehdejší medicíny. Porozumění zvláštnostem a odlišnostem lidské
psýché považuje za omezené, domnívá se, že veškeré příčiny duševních poruch nedokáže
věda uspokojivě vysvětlit psychologii člověka v plnosti poznat a obsáhnout. Vedle
vysvětlujícího přístupu klade důraz na intuitivní porozumění lidskému organismu. Jaspersovi
je blízká filosofie života (Lebensphilosophie) 16. Od německého pedagoga a filosofa Wilhelma
Diltheye přebírá dva mody, dva postoje k fenoménu života: modus „erklären“, tj. vysvětlující
12

„Denn aus der wissenschaftlichen Denkungsart allein kann Philosophie nicht wirklich werden. Philosophie verlangt ein

anderes Denken, ein Denken, dass im Wissen zugleich mich erinnert, wach macht, zu mir selbst bringt, mich verwandelt.“
(JASPERS, Karl. Existenzphilosophie: Walter de Gruyter, 1964. S. 10)
13

Brzy poté, co je Jaspersovi diagnostikováno vážné bronchiální onemocnění, vzdává se svého původního plánu vést

samostatnou lékařskou praxi a po krátké době dostává od vedení kliniky nabídku sepsat obsáhlejší psychopatologickou práci.
V roce 1913 vychází „ Všeobecná psychopatologie“(Allgemeine Psychopatologie) a Jaspers se rozhodne habilitovat pro
katedru psychologie. Tímto krokem přechází od praktické medicíny k psychologii, potažmo k filosofii (tehdejší studium
psychologie bylo součástí filosofické fakulty).
14

Srov.: [online]. Dostupné z: http://„Starke Köpfe“ – Karl Jaspers – Denker der Grenzen

15

Srov.: BUDA, Octavian. Psychopathologie und Phänomenologie bei Jaspers und Binswanger – ein historischer Überblick,

s. 5 (on line). Dostupný na http://noesis.crifst.ro/wp-content/uploads/revista/2011/2011_2_11.pdf
16

Wilhelm Dilthey (1883-1911), Henri Bergson (1859-1941): Matiére et mémoire (1896, Hmota a paměť), Évolution

créatice (1907, Vývoj tvořivý) Énergie spirituelle (1919, Duchovní energie. Bergson zavádí pojem „životní vzmach“ (elan
vital), jako princip metafyzického vývoje života. Jde o podnět nebo princip tvořivého vývoje z nitra, pnutí a směřovámí
vpřed: „Metafyzika pak není ničím jiným než právě týmž lidským duchem, snažícím se oprostit od podmínek užitečné
činnosti a opět se vzchopit jako čistá tvůrčí energie.“ (BERGSON, Henry, Hmota a paměť. Esej o vztahu ducha a těla, Praha:
Oikoymenh, 2003. S. 12)
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princip, vhodný podle Jasperse spíše pro přírodní vědy a vysvětlování kauzálních příčin a
souvislostí, a modus „verstehen“tj. rozumějící, hodící se lépe pro obor psychopatologie.17
Odmítá přesvědčení, že by duševní onemocnění nutně provázelo orgánové onemocnění
mozku.18
Zastavíme se nad závěrečným šestým oddílem Jaspersovy Všeobecné psychopatologie
s názvem „Celek lidského bytí“ (Das Ganze des Menschseins). Jak sám autor říká, půjde
v něm o reflexi prvních pěti oddílů formou filosofického tázání. Ačkoliv základní filosofické
otázky „do oblasti samotného psychopatologického poznání nespadají, vztahují se ale k
psychopatologii, souvisejí s ní.“19

2.1

Meze porozumění

V závěrečné kapitole vystupuje do popředí Jaspersův široký ‚záběr‘: zájem o
nevyčerpatelnost lidské existence. Se zdánlivou samozřejmostí, nereflektovaně a více méně
bez bližšího vymezení, užívá pojmy, pro autorovo pozdější myšlení stěžejní a klíčové.
Z vědeckého lékařského pojednání krystalizují svébytné přístupy a pohledy na celek života,
na existenci člověka. Jaspers klade pojem celku lidského bytí, v jehož souvislosti opakovaně
řeší hranice vědeckého poznání. Hovoří o lidské konečnosti spočívající v nekonečnu,
filosofickou reflexí shrnuje hlavní myšlenky předchozího textu, obhajuje platnost
rozumějícího přístupu k člověku jako celku, nabádá k syntéze a propojování vědění, varuje
před pouhým vršením a sumarizací poznatků. Připomíná nutné vědomí hranic a mezí
předmětného poznání, získaného metodou ověřování názoru kategoriálním myšlením.20 Jak
říká, o člověku si nelze dělat představu nějaké stavby, složené z dílů a článků, z nichž každý
má své místo, „neboť tento typ stavby člověka neexistuje. Člověk je bytostně nehotový,

17

V rámci něho pak rozlišuje tzv. statické porozumění od porozumění genetického, tzv. statisches oder genetisches

Verstehen. Hlubší vysvětlení Jaspersem promýšlených principů v rámci jeho psychopatologické praxe lze vyčíst z podrobné
četby uvedené habilitační práce.
18

srov.: BUDA, Octavian. Psychopathologie und Phänomenologie bei Jaspers und Binswanger – ein historischer Überblick,

s. 6/200 (on line). Dostupný na http://noesis.crifst.ro/wp-content/uploads/revista/2011/2011_2_11.pdf
19

„Zwar gehören sie nicht mehr dem Bereich des psychopathologischen Erkenntnis selber an, aber sie beziehen sich auf

Psychopathologie.“(JASPERS, Karl. Allgemeine Psychopathologie. Springer Verlag, 1948, S. 624)
20

Srov.: JASPERS, Karl. Allgemeine Psychopathologie. Springer Verlag, 1948, S. 625
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nedokončený, o sobě je poznání (der Erkenntnis) nepřístupný.“21 Věda obsáhne jen dostupný
předmět poznání. „Abychom dokázali dojít až na hranici, jinými slovy, abychom poznali, kde
leží mez našeho předmětného poznávání, musíme se doslova „zabydlet“ mimo ni.22 Jaspers
zde naznačuje nutnost být schopen vnímat i jiné dimenze naší existence než ty, které jsme
schopni bezpečně nahlížet. Technicky zorganizovat celkové vědění o člověku, aby si je každý
mohl bez potíží přisvojit, chtít uchopit člověka na všech rovinách je scestné.23
Závěrečná kapitola o celku lidského bytí ilustruje proces spíše filosofického myšlení.
Jaspersův výzkum myšlenkových motivů a pojmů vystupuje z ranné práce z roku 1913.
Proces vnímání hranic mezi filosofii a vědou a motivy jejich vzájemného sbližování,
překrývání i radikálního oddálení jí prochází jako pomyslná červená nit.
Jeho touha zachytit přístupem vědeckého poznání jednotu, celek, celistvou bytost
člověka spěje k potřebě určité ideje veškerých vztahů poznatelného. Při zpětném pohledu je
jasné, říká Jaspers, že naše poznávací metoda dospěje v jednotlivých úsecích a kapitolách
vždy k „tajemství zásadního charakteru.“ 24 Stojíme před hádankou jak poměřit pomyslnou
hranicí naší schopnosti chápat, mezí srozumitelnosti, která v jednu chvíli doslova selže a
probudí v nás výzvu hledat dál, pátrat po jiném způsobu, pro něhož mezní zkušenost
srozumitelnosti nezůstane hádankou, ale bude důvodem k jinému způsobu náhledu. „Hádanky
leží vždy na hranicích poznatelnosti.“ 25 Z uvedeného citátu je zřejmá jinakost Jaspersova
mezního pojetí. Zábrany vnímá spíše jako novou výzvu, nový podnět k širšímu rozhledu,
k dalšímu pohybu myšlení.
Veškeré poznávání má podle Jasperse charakter hádanky, neboť „každé vědění je
zároveň odhalením nikoliv předběžného, ale specifického nevědění.“26 Jinými slovy: autor
předem počítá s neuzavřeností, nekonečností lidského poznání. Hádanka, která Jasperse
zajímá, je život sám. Půjde o fenomén živoucího v člověku vůbec, o základ, kořen lidského
bytí.27 Před popisované obrysy tajemství klade Jaspers paradox svého pojetí podoby
existence: „Ve veškerém porozumění skutečnosti (opravdovosti) člověka tkví konkrétní
21

„ Denn einen solchen Bau des Menschseins gibt es nicht. Der Mensch ist unvollendet in seinem Wesen, er ist als er selbst

der Erkenntnis unzugänglich.“ (Tamtéž)
22

„Um aber bis an diese Grenze zu kommen, muss man jenseits der Grenze zu Hause sein.“ (Tamtéž)

23

Srov.: Tamtéž

24

„grundsetzliche Geheimnisse“(tamtéž, s. 630)

25

„Die Rätsel liegen stets an der Grenze einer Erkenntnisweise.“ (Tamtéž, s. 630)

26

„Jedes Wissen ist die Enthüllung eines nicht vorläufigen, sondern spezifischen Nichtwissens.“ (Tamtéž, s. 628)

27

Srov.: tamtéž, s. 629
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hádanka: co lze pochopit, co je o sobě zdánlivě bez hranic a uzavírá se v sobě, je právě
naopak neustále podmíněno, poukazuje k něčemu jinému, jež je buď jeho původem, nebo
jeho omezením.“28 Zdánlivě samozřejmě a prozatím bez dalšího vymezení zde hovoří autor o
tajemné vzájemnosti hranice, omezení a původu (der Ursprung). Společný charakter
konkrétních hádanek, rodících se na hranicích našeho běžného porozumění vnímá Jaspers na
pozadí několika abstraktních principů. Prvním je bezbřehost, nekonečnost (endlos) dalších
možných kombinací. Dalším je omezení v rámci individua (das Individuum) jako takového,
z hlediska druhého nepoznatelného, pro sebe sama v celku neuchopitelného, jedinečného.
Obrazně: „plnost přítomnosti, jediná neopakovatelná vlna vlnícího se moře nekonečna a
zrcadlo celku zároveň.“29 A konečně pomyslná hranice předmětného poznání, jíž je u
Jasperse objímající (das Umgreifende). Z něho a v něm je totiž vše, co máme před očima jako
předmět. Trojjedinost hranice, na níž v procesu vědy a výzkumu narážíme, trojí princip, na
jehož pozadí před námi vytane konkrétní hádanka, nechává Jaspers skrytým způsobem
snoubit se v člověku. Způsobu, jakým se spolu tyto tři „co do smyslu mezi sebou odlišné
hranice“30 potkávají, říká „svoboda“ (die Freiheit).

2.2

Skrytá možnost tajemného bytí

Závěr kapitoly věnuji Jaspersovým úvahám o otázce po bytosti nebo podstatě (das
Wesen)31 člověka, k níž autor zpětně dospívá. Fenoménem, probleskujícím každým
zkoumáním jednotlivostí je tvář pomyslné jednoty. Její obrysy a kontury vystupují na světlo
jasněji na pozadí momentu hranice, omezení. Jaspers proto hovoří primárně o filozofickém
tázání. Na pozadí smysluplného dotazování si lze obraz lidské podstaty zpřítomnit.32
Myšlenku jednoty člověka považuje za ideu, nabývající různých povah a podob. Lze
přemýšlet o celku člověka jako o jednom fyzickém těle, jako o živoucím organismu, lze jej
vnímat předmětně, jako biologickou jednotu, kterou mám před očima nebo kterou myslím.
28

„In allem Verstehen der Wirklichkeit des Menschen ist das konkrete Rätsel da, dass das Verstehbare, an sich scheinbar

grenzenlos und in sich schliesssbar, gerade umgekehrt ständig bedingt ist, auf ein anderes weist, dass entweder sei Ursprung
oder seine Beschränkung ist.“ (tamtéž, s. 629-630)
29

„…als einzige unvergleichliche Welle in der Unendlichkeit des Wellenmeeres zugleich Speigel des Ganzen.“(tamtéž, s.

630)
30
31
32

„…diese unter sich sinnveschiedenen Grenzen…“
Německé slovo das Wesen lze překládat jako podstatu nebo jako bytost, případně i jako bytnost.
Srov.: tamtéž, s. 631
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Jednota lidského individua, co do podstaty nekonečná, se ale vytrácí v momentě, kdy si
začínáme uvědomovat dílčí, jednotlivé části. Právě na úkor poznání jednotlivostí původní
jednota mizí. Jedna existence, říká Jaspers, je filosofickou myšlenkou, která jedno
transcendujícího myšlení nasazuje a užívá k prosvětlení nepodmíněnosti existence.
Poznáváním uchopujeme jednoty, ale nikdy jednotu vůbec, ani jednotu individua ani jednotu
existence.33 V závislosti na našem způsobu poznávání napříč procesem štěpení mezi subjekt a
objekt, jehož důsledkem je naše předmětné vnímání jevů, nikoli věcí o sobě, narážíme
v procesu poznání na hranice (die Grenzen). Citlivost k nim zviditelňujeme mezními pojmy
(die Grenzbegriffe).34 „Mezní pojmy (jako ‚bytí o sobě‘) nejsou prázdné, jsou vyplnitelné
přítomností, nevystihují předmět, vystihují, co mne se vším předmětným nese a objímá.“ 35
Jaspers staví hranici poznatelnosti, mezi poznání do přímé souvislosti a provázanosti
s tajemným bytím objímajícího: „Způsoby objímajícího sice nelze poznat, lze je ale projasnit,
prosvětlit (erhellen).“ 36 Je základním omylem našeho myšlení, říká Jaspers, že se je snažíme
rozpoznat, v našem myšlení tkví totiž schopnost zpřítomňovat, dotýkat se, tedy obsáhnout víc,
než když poznáváme běžným zpředmětňujícím způsobem. Pokud myslíme naznačeným
způsobem, nenavyšujeme naše vědění co do množství poznaných předmětů, učíme se ale
vidět smysl i použitelnost našich poznatků v určitých mezích. Objímající ve všech svých
projevech našemu poznání uniká.37 Jinými slovy, můžeme s Jaspersem říci, že
prostřednictvím bytí objímajícího, jímž jsme my sami, směřujeme k hlubinnému a
celostnějšímu poznání. Mez naše poznání rozšiřuje. „Pro filosofické povědomí je všemu
poznatelnému vlastní něco jako řeč coby metafyzická šifra. Naslouchání řeči šifer pohání naši
touhu po vědění. „Tak to je“, „tak se to stalo“, to existuje“ jsou výrazy úžasu nad tímto
způsobem slyšení.“ 38 Pozdější šifra transcendence (Chiffren der Transzendenz), prozatím
metafyzická šifra, je symbolem hraniční výpovědi, metafyzického jazyka, klíče k tajemství
Jaspersovy transcendence člověka.

33

Srov.: tamtéž, s. 632

34

Srov.: tamtéž, s. 632

35

„…sie treffen nicht einen Gegenstand, sondern dass mich mit allem Gegenständlichen tragende und

Umgreifende.“(Tamtéž, s. 632)
36

„Die Weisen des Umgreifenden sind zwar nicht zu erkennen aber zu erhellen.“ (Tamtéž, s. 632)

37

Srov.: tamtéž, s. 632

38

„Für das philosophische Bewussstsein besitzt alles Erkennbare gleichsam eine Sprache als metaphysische Chiffer. Das

Hören diese Sprache treibt das Wissenwollen voran. „So ist es“, „das ist geschehen“, „das gibt es“ sind Ausdrücke für
dieses Staunen und Hören.“ (Tamtéž, s. 632-633)
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Jaspers uvádí objímajícího jako skutečnost světa (die Welt), existujícího jako idea a
objímajícího jako skutečnost transcendence (die Transcendenz). Vzhledem k člověku hovoří o
třech podobách, o třech způsobech bytí „objímajícího, kterým jsme my sami.“39 Jsme
pobýváním (das Dasein), jsme vědomím vůbec (das Bewussstsein überhaupt), a konečně jsme
duchem (das Geist). Podle Jasperse tyto tři podoby objímajícího v člověku ve vzájemných
interakcích zrcadlí a odrážejí čisté imanentní bytí. Nemohou proto vyčerpat a obsáhnout
člověka cele. Jaspers je přesvědčený, že původ, z něhož žijeme, je nutné hledat za objektivní
zkušeností pobývání, za vědomím vůbec a duchem. Za vlastní původ považuje naše bytí jako
bytí možné existence (als mögliche Existenz) a bytí vlastního rozumu (als eigentliche
Vernunft). Uvedené podoby bytí nemůžeme podle Jasperse zkoumat. Dávají o sobě vědět
jedině filosofickým sebeprojasněním.40 Podstatu člověka vnímá autor v širokých a
nepřehlédnutelných možnostech. Z otevřenosti, na pozadí různých podob bytí objímajícího
jako by rostla nevyčerpatelnost, nenaplnitelnost a zranitelnost naší existence.41 Pro Jasperse
není člověk jen bytostí konečnou. Zároveň s prožíváním konečnosti (Endlichkeit) sebe sama
zažívá v každém ohledu určitou nedostatečnost, jeho bytí ve světě charakterizuje pocit
nenaplnění, nebo nenaplnitelnosti. Pocit, že konečnost člověku nestačí, ukazuje na „skrytou
možnost jeho bytosti.“ 42Jaspers hovoří o „jiném kořenu bytí, který musí jako lidská bytost
krom svého vědomí konce mít.“43 Jinak řečeno: „hledá bytí o sobě, nekonečno, jiné.“44

2.3

Omezení metodou

Jaspers říká: Je zřejmé, že mou snahou bylo odvést obor psychopatologie od čistě
vědecky jasného přístupu, od jasné metody. Rozšiřuje vlastními pojmy definice nemoci,
nemocného a zdravého člověka, běžně užívané a nadužívané, na jedné straně s „naivní
jistotou“ a zároveň „ustrašeně, se studem.“ 45 Co znamenají pojmy zdravý versus nemocný
vůbec, jaké jsou důsledky takového označení pro konkrétního člověka, pro společnost?

39

„…das Umgreifendende, dass wir selber sind.“(Tamtéž, s. 635)

40

Srov.: Tamtéž, s. 636

41

Srov.: Tamtéž, s. 636

42

„…eine verborgene Möglichkeit in seinem Wesen.“ (Tamtéž, s. 636)

43

„Er muss eine andere Wurzel seines Seins haben, als nur die Wurzel seiner Endlichkeit.“ (Tamtéž, s. 636)

44

„Er sucht das Sein selbst, das Unendliche, das Andere.“(s. 636, tamtéž)

45

Srov.: Tamtéž, s. 651-2
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Zkoumá dvojici zdravý – nemocný z hlediska somatické medicíny i z hlediska psychiatrie.
Zjišťuje množství významů a obsahů, které se pod pojmem „nemocný“ skrývají a nachází
jednoho společného jmenovatele: fakt, že pojem nemocný sebou vždy nese zároveň motiv
posuzování ve smyslu hodnocení (Werturteil)46 . Připomíná, že „mimo jiné, nemocný
v žádném případě neznamená pokaždé stejný úhel pohledu jako škodlivý, nežádoucí,
méněcenný.“47 Nemoc jako další hraniční pojem se jeví jinak z hlediska teorie a jinak
z pohledu praxe, v jejím širokém kontextu. Jaspers bere do úvahy různé instituce moci, jejich
závislost a provázanost s terapií ‚nemocného‘, jakou byla především rozvíjející se obor
psychoterapie. Hovoří o závislosti praxe na státní moci, na náboženském přesvědčení, na
sociologickém statusu, na převládajících duchovních proudech doby.48 Jaspersův celostní
přístupu k nemoci, potažmo k člověku se nutně prolíná s filosofickým pohledem. Jaspers ale
nesdílí zaujetí stávajícími filosofickými tendencemi, necítí ‚blízkost‘ s akademickým
prostředím své doby. Od počátku razí svébytný postoj, jeho myšlení nepostrádá snahu o
původnost a jedinečnost osobních přístupů. Na půdu filosofie nevstupuje přímou cestou jako
akademik, ale oklikou, přes pozici asistenta kliniky. Nesouhlasí ani s filosofickými ‚trendy‘
své doby. Jaký vlastně byl tehdejší Jaspersův postoj k filosofii existence? Pokusme se
v krátkosti sledovat text, v jehož závěrečné reflexi „rozumějícího přístupu“ se autor kriticky
vymezuje od fundamentální ontologie Martina Heideggera 49. Svým způsobem nám usnadní
návaznost na následující Jaspersovu Psychologii světonázorů, v níž úvodem sledujeme
autorovy intence směrem k nalezení formy, způsobu či metody, která by se co nejautentičtěji
dokázala přiblížit nitru člověka i jeho existenci ve světě.
Jak říká, vůle neztratit z očí celek člověka, jej vedla k pozornosti vzhledem
k existencielním 50 nebo existenci rozkrývajícím proudům, které se v rámci psychoterapie,
resp. rámci „psychoterapeutických sekt“ 51objevují. Jaspers o nich hovoří jako o pohnutkách
nebo hnutích víry v člověka, o níž nelze diskutovat, nelze polemizovat o její správnosti, resp.
nesprávnosti. Vychází totiž z našich idejí, z našeho přesvědčení (víry obecně).
46

Srov.: Tamtéž, s. 652

47

„krank heissst unter irgendeinem aber keineswegs immer gleichen Gesichtspunkt schädlich, unerwünscht, minderwertg.“

(tamtéž, s. 652)
48

Srov.: Tamtéž, s. 662

49

Je s podivem, že v roce 1913, tedy 14 let před vydáním Bytí a času již sleduje mladý Jaspers myšlení svého vrstevníka, že

zná Heideggerův záměr připravované fundamentální ontologie, přemýšlí o struktuře práce…? Bylo by možné uvažovat o
Jaspersově pozdní redakci díla a dodatečném vložení pasáže věnované svému názoru na ontologii.
50

Existencielní míním v návaznosti na Heideggerovo pojetí z Bytí a času.

51

„…psychoterapeutischen Sektenbewegungen…“ (tamtéž, s. 648)
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Psychopatologie by se měla snažit pochopit podstatu otázek bez snahy na ně
odpovídat, měla by stát stranou čistě vědeckého přístupu, protože „obracet se k moderním,
k výslovně filosoficko – existenčním snahám, a používat myšlenky filosofie existence jako
prostředky psychopatologického poznání, zahrnout je do psychopatologie a pozdvihnout jako
jeden z jejích elementů“ 52 by Jaspers považoval za „omyl vědy.“ 53 Zavádí pojetí „rozumějící
psychologie“, v jejíž souvislosti hovoří o její „dvojznačnosti“ (Doppeldeutigkeit). Je cestou
„k empiricko-psychologickým poznatkům“ umožňujících nám poznání, jehož prostřednictvím
pak lze působit. Nebo jako cestu smysluplných možností, návrhů, podnětů a apelů, jak být sto
zrcadlit nevědomý a zasutý materiál. Mají nám umožnit působit prostřednictvím niterných
pohnutek, nechat se zasáhnout řečí symbolů. První cestě říká Jaspers „vědecká, neosobní“,
druhé „filosofická, osobní“.54 „Myšlení projasňující existenci (existenerhellendes Denken),
odkázané na rozumějící psychologii, samo k rozumějící psychologii vybízí. A naopak, i když
filosofie existence není v žádném případě jednou z oblastí psychologie, dříve nebo později ať
chce nebo nechce, ať o tom ví nebo ne, se v praxi každý psycholog stává filosofem
projasňujícím existenci.“55 Jaký je autorův postoj k rodící se fundamentální ontologii? Podle
jeho slov se po existenciálně prosvětlujícím myšlení Kierkegaardově a Nietzschově pokouší
Heidegger vytvořit pevný systém vědění, stavbu. Pro Jasperse ale jde v zásadě o mylný
pokus, považovaný jím za filosofické scestí, jež jejího adepta nevede k filosofii, ale
k jakémusi totálnímu návrhu na lidské bytí. Podle Jasperse jde o zastírání až fatální. Domnívá
se, že fundamentální ontologie je svými formulacemi existenci velmi blízko, ale vlastní
skutečnou existenci míjí, v Jaspersových očích ji až znevažuje.56 Zavádějícím způsobem,
jakým přetváří psychologie duševno v předmět, dělá z něho něco, co máme doslova po ruce,
postupuje i ontologie, jestliže pojmově upevňuje, a zároveň si předem klade nepředmětnost za
svůj princip.57 Z toho hlediska považuje ontologii v rámci psychopatologie za nebezpečnou,

52

„…wenn man sich den modernen ausdrücklich existenzphilosophischen Bemühungen zuwendet und wenn dann

existenzphilosophische Gedanken als Mittel psychopathologischer Erkenntnis benutzt und zum Element der
Psychopathologie selber erhoben werden.“ (tamtéž, s. 648)
53

„…ein wissenschaftlicher Irrtum.“ (tamtéž, s. 648)

54

Srov.: Tamtéž, s. 648

55

„Existenzerhellendes Denken-angewiesen auf verstehende Psychologie- ist selber ein Antrieb zu verstehender Psychologie.

Umgekehrt wird, wenn Existenzphilosophie auch keineswegs ein gebiet der Psychologie ist, irgendwann jeder Psychologe, ob
er will oder nicht, ob er es weiss oder nicht in seiner Praxis ein existenzerhellender Philosoph.“(tamtéž, s. 648-649)
56

Srov.: Tamtéž, s. 649

57

Srov.: Tamtéž, s. 649
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stavící se do pozice vědoucího. Z té pozice se podle Jasperse již nelze dobrat skutečného
poznání a skutečná filosofie se vytrácí.

2.4

Shrnutí

Ve třetí kapitole jsme na pozadí Jaspersových odborně – praktických zkušeností mohli
pozorovat, jak psychologický fenomén obohacuje a rozšiřuje. Duši člověka pojímá bytostně a
cele, nemoc nevnímá jen jako zlo a konečně, že především počítá s transcendencí člověka,
jako s jeho skrytým původem. V obrysech jsme se dotkli Jaspersova původního pojetí
existence, jak je co do intencí a filozofického nasazení pojmů představuje v rámci vědy.
Získali jsme tím jasnější obraz o promýšlení hranic a možností vědeckého porozumění, jeho
přínosu a akceptovatelnosti pro zkoumání lidského bytí. Autor se dotýká i společenských
souvislostí, dobového kontextu, jeho práce není typickou odborně-lékařskou studií své doby.
Vidíme, že jeho zájmem není ujišťovat, ale spíše otevírat nové a neprobádané prostory,
podněcovat a vyvolávat nové otázky. Jaspers své myšlení existence postupně rozvíjí a
filosoficky košatí na vědeckém pozadí, aniž by chtěl její specifikující pohled a způsob
uvažování popíral. Siločáry jeho přemýšlení o existenci člověka, včetně zavedených pojmů
nacházíme již této v práci, která je v odborném světě považovaná především za důležitý
psychopatologický spis.58 Připomínám, že se jedná o Jaspersovu prvotinu, vydanou v roce
1913.

1

58

Jaspersova psychopatologická práce je po desetiltí diskutovaná předními německými psychiatry. K příležitosti stého

výročí vydání spisů se konal velký mezinárodní kongres. http://www.izpp.de/fileadmin/user_upload/Ausgabe_11_22014/csef.pdf
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III.

Mezi psychologickým pojednáním a filosofickou
profécií
„Hranice mezi vědeckým poznáním a filosofickým projasněním (prosvětlením) spočívá

tam, kde předmět přestáváme považovat za psychologickou realitu, ale stane se nám médiem
transcendování mimo oblast předmětného.“59

V této kapitole obrátím pozornost ke druhému Jaspersově dílu, k Psychologii
světonázorů (Psychologie der Weltanschauungen). Sleduji napětí mezi rozumějícím pojetím
pro vědu a hledáním filosoficky zahrnující formy s oporou v transcendenci, bez ztráty
možnosti zahlédnout co možná nejzazší zákoutí duševního života. Vzhledem k šíři podnětů,
postojů a obrazů myšlení a autorově tendenci spíše propojovat a navazovat než vymezovat,
bych se ráda zdržela kategorizace a umělého oddělování Jasperse psychologa od Jasperse
filosofa. Bylo by to proti duchu jeho myšlení. Obě pozice se v textu spíše často dotýkají nebo
dokonce prolínají. Kvůli lepší transparentnosti a orientaci se ale přesto takovému

59

„Die Grenze zwischen wissenschaftlichem Wissen und philosophischem Erhellen liegt dort, wo der Gegenstand nicht mehr

als psychologische Realität gemeint ist, sondern Medium eines Transzendierens ins Ungegenständliche geworden ist. Es ist z.
B. die Grenze zwischen verstehender Psychologie und Existenzerhellung.“ (Tamtéž, s. 641) Pojem „Existenzerhellung“ se
pro pozdější Jaspersovy filosofické práce vymezuje a specifikuje, druhý díl své souborné filosofie tímto termínem nazval.
Můžeme je překládat jako projasnění nebo prosvětlování, či prosvětlení existence.
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„pracovnímu“ dělení nevyhneme. V některých případech jej užívá i sám autor, aniž by své
‚role‘ jakkoliv stavěl do opozice.
Postoj vědce, zkoumajícího jednotlivé odchylky a psychopatologické změny
v duševním životě člověka je v autorově chápání širší a obecnější. Pestrostí přístupů
k fenoménu života odpovídá barvitosti odstínů lidského nitra. Jaspersem se pozice vědce
rozšiřuje, zobecňuje, získává novou hloubku i filosofický obzor. Postoj filosofa se v jeho
případě potkává se svébytným humanistickým pohledem.
Po pomyslné časové ose se v následujícím oddíle přesuneme do období kolem I.
světové války.60 Po šesti letech v roce 1919, krátce po I. světové válce, vydává Jaspers
obsáhlou a systematickou práci na pomezí psychologie a filosofie Psychologie světových
názorů „Psychologie der Weltanschauungen.“61 Sleduji dále autorovy úvahy, které k sepsání
knihy vedly, pohovořím o autorově záměru, o systému, hlavních zdrojích a charakteru práce,
o myšlenkových podnětech jiných autorů, k nimž se sám hlásí.

3.1

Okolnosti, důvody a motivy „Psychologie světonázorů“

Jaký je charakter knihy? Jaspers zobecňuje svá vlastní pozorování, prožívání, vlastní
životní zkušenosti. Jeho filosofickým zájmem jsou „poslední věci.“62 V předmluvě (z roku
1954) se pozastavuje nad formou a pojetím jazyka, hovoří o spontaneitě a svého druhu
„naivitě“. Podle svých slov se v průběhu práce na knize definitivně přiklání k filosofii.
Přechodu, či profesnímu a postojovému překlápění odpovídá i jazyk zavádění pojmů a úsloví,
zatím bez dalšího záměrného domýšlení. Kriticky hodnotí i způsob traktování textu, ale
z pochopitelných důvodů nakonec upouští od původně zamýšlené korektury relativně raného
svěžího spisu. Hovoří o základním ustavení (Grundverfassung) nebo stavu mysli člověka,
jako o prvotním zdroji filosofického myšlení. Domnívá se totiž, že získané „rozpoložení“
60

Jasperse se povolávací rozkaz netýkal. Kvůli vážnému plicnímu onemocnění se rozhodl opustit i případnou profesi

praktikujícího lékaře. Svojí vlastní praxi nikdy nevedl, vycházel z vlastního pozorování na dřívější pozici asistenta
psychopatologické kliniky, z dostupných kazuistik a z vlastního pozorování. Katedra psychologie, pro níž knihu sepsal
spadala v jeho době pod filosofickou fakultu.
61

„Název knihy Psychologie světonázorů je podmíněn mojí tehdejší akademickou pozicí. Habilitován jsem byl pro

psychologii, nikoliv pro filosofii…práce se nevědomky stala mojí cestou k filosofii.“ Jaspers, Karl, Philosophie der
Weltanschauungen, Berlin: Springer Verlag, 1971. Předmluva. IV. vydání (dále cituji jako PdW ). Jaspers pracuje již
z pověření katedry psychologie při Univerzitě v Heidelbergu, spadající tehdy pod filosofickou fakultu. Rok po vydání, v roce
1920 je jmenován profesorem filosofie.
62

„Mein Interesse war bei den letzten Dingen.“ PdW, tamtéž

24

zůstává stejné po celý život, že se nemění. „Pravdivost prvního pokusu nezapudí nebo
nenahradí pozdější jasnost. Co do substance je již začátek celkem.“63 Zmiňuje, že v období
vzniku knihy ještě „žil psychopatologií“, hovoří o svém postoji „psychopatologického
myšlení“. Jaspersův tehdejší stav mysli, jeho převládající filosofické naladění symbolicky
dokresluje následující zkušenost: během setkání vědeckých odborných kruhů university
popisuje zážitky jistého druhu spřízněnosti nebo naopak odporu, které nesouvisely s vlastním
faktem projednávaného jevu. Jak říká, jednalo se o zkušenost jiného druhu: „V boji mezi
vědeckými názory a živoucími osobnostmi nehrálo roli jen to empirické, logické a pro
každého správné. Během diskuse jsem téměř vždy vnímal něco jiného. Nebylo ani tak
zajímavé, kdo má pravdu, nýbrž ‚něco‘, co nebylo možné zachytit, ačkoliv, jak se zdálo,
právě toto ‚něco‘ stavělo mezi lidi zábrany.“ 64Jaspers jmenuje Sigmunda Freuda a Alfreda
Hocheho65 a setkání s jejich naukou popisuje jako svého druhu ‚antipatii‘, vyvolávající síly,
které neodmítal vidět, které jej naopak vedly k novému úsilí, aby se jejich učením zabýval.
„Stál jsem vůči nim ve vnitřní opozici prostřednictvím vlastních impulsů, sahajících za
obsahy jejich výkladů a směřujících jinam. Dá se říci, že provázeli mé mládí jako nepřátelé,
ačkoliv jsem se s nimi nikdy nesetkal. Nepřátelé, kteří se v médiu vědy snaží prosadit něco, co
vědou vůbec není, jejichž filosofickým smýšlením jsem pocitově opovrhoval.“ Setkání s nimi
se stalo pro Jasperse výzvou a vedlo jej k rozhodnutí „objasnit a obhájit myšlení zcela jiného
původu (der Ursprung).“ 66
V době sepisování Psychologie světonázorů nepřijímal ani hlavní proud
heidelberských vůdčích psychologů, nesouhlasil s jejich vymezujícím postojem67. Kromě
svého vrstevníka a přítele filosofa a sociologa Maxe Webera68 považuje za své hlavní
inspirační zdroje Kierkegaarda a Nietzscheho, o nichž hovoří jako o zjevení. Obou myslitelů
si váží a přes jejich zdánlivou protikladnost nestaví ‚křesťana proti ateistovi‘. Představuje
63

„Die Wahrheit des ersten Versuchs wird durch spätere Klarheit nicht verdrängt oder ersetzt. Substantiell ist der Anfang

schon das Ganze.“ PdW, tamtéž
64

Srov.: PdW, předmluva, IV. vydání

65

Alfred Hoche (1865 – 1943), psychiatr, neurolog, z hlediska lékařské etiky zdiskreditovaná osobnost. Jeho názory dle

dostupných zdrojů přispěly k radikalizaci diskuzí na téma eugeniky v období Výmarské republiky. Sigmunda Freuda
považoval v té době za „šarlatána“, psychoanalýzu jako celek z podstaty zavrhuje.
66

„Ihnen beiden leistete ich innerlich Widerstandmit Impulsen, die über die Inhalte des von Ihnen Eröterten hinausgingen in

eine andere Richtung.Sie begleiteten meine Jugend gleichsam als meine Feinde, die im Medium der Wissenschaft etwas
durchstzen wolten, was gar nicht Wissenschaft ist, und dies in einer philosophischen Gesinnung, die ich als verwerfliche
spürte, gegen die ein Denken aus ganz anderem Ursprung zu klären und zu behaupten war.“ PdW, předmluva, IV. vydání
67

Jaspers uvádí dva filosofy: Wilhelma Windelbanda (1848 – 1915) a jeho žáka Heinricha Rickerta (1863 – 1936)

68

Srov.: [online]. Dostupné z: http://Karl Jaspers über Max Weber und Sich Selbst
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čtenáři vlastní pojetí světonázoru, sleduje prameny světonázorové psychologie, její zdroje a
myšlenkové podněty.
Autorovým záměrem ale podle jeho slov nebyla snaha přijít s novou filosofií. Na
druhé straně si zpětně uvědomí, že během sepisování knihy se jeho myšlení vracelo k otázce
po lidském bytí neustále. Sebekriticky ale hodnotí svůj tehdejší zastřeně, nejasný pohled
směrem k bytostnému.69 V následující pasáži interpretuji právě na podkladě vlastního úvodu
(rok vydání1919) Jaspersovo vysvětlení k volbě názvu, jeho ‚náklonnost‘, tíhnutí k fenoménu
psychologického.

3.2

Od profécie k pojednání

Jaspers chápe světonázor především jako cosi celistvého, univerzálního. Důležité ale
je vnímat i způsoby, jakými se zjevuje, jakými k nám hovoří. Jeho dvojí povahu vystihuje
dělením idejí, z pohledu člověka jako na„subjektivní zážitek a sílu smýšlení, a objektivní
předmětně utvářený svět.“70 Ideje, které má Jaspers na mysli, jsou ve vztahu k člověku
totální, lze říci hraniční. Filosofii své doby, považuje spíše za názorově nepodnětnou, rutinní
záležitost, zaměřenou k metodě, jež v člověku nebudí touhu po poznání. Věda neinspiruje,
odborný vědecký svět se od ní odděluje. Proces pokračuje a dochází k oboustrannému
úpadku. Věda ztrácí svůj filosofický nadhled, přesah, a naopak filosofie se přestává zajímat o
konkrétní vědecké poznatky.71 Univerzalistický charakter filosofie je podle Jasperse pro
člověka nepodnětný, bez impulsů, vzdálený pravému filosofickému pojednání (die
Betrachtung), jež by jej směrovalo, dávalo by smysl a cíl jeho životu. Autor se domnívá, že
k tomu je zapotřebí setkání s něčím, co člověka zasáhne naprosto a cele, v jeho totalitě a co
naopak z jeho totality vzejde.72 „Filosofové nebyli pouze poklidnými a neodpovědnými
pozorovateli, ale byli hybateli a tvůrci světa. Takovou filosofii nazýváme filosofií
profetickou.“73 Univerzálnímu pojednání je dalece vzdálená, předkládá, předává
„světonázor“, tedy smysl, význam, staví před člověka něco jako platné hodnoty. Jedině potom
69

Srov.: PdW, předmluva, IV. vydání

70

„…sowohl subjektiv, als Erlebnis und Kraft und Gesinnung, wie objektiv, als gegenständlich gestaltete Welt.“ (PdW, s. 1)

71

Srov.: PdW, s. 1

72

Srov.: PdW, s. 2

73

„Philosophen waren nicht nur ruhige unverantwortliche Betrachter, sondern Beweger und Gestalter der Welt. Diese

Philosophie nennen wir prophetische Philosophie.“ (PdW, s. 2)
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se podle Jasperse dá hovořit o filosofii, máme-li zachovat příslušnou vznešenost jejímu
jménu.74 Hlavní rozdíl mezi univerzálně a psychologicky chápaným pojednání proto tkví
podle Jasperse v postoji. Univerzální sdělení totiž předává pouhé impulsy, nechce být
zvěstovatelem, nechce propagovat, obrazně řečeno dává člověku ‚kamení místo chleba‘.
Psychologický postoj prý vidí věci příliš nicotně, jako klam, psychologii chybí vážnost
a úcta před něčím se sklonit. Ano, souhlasí Jaspers, existuje psychologický postoj, jenž se stal
svého druhu absolutním světonázorem. K němu se ale nehlásí.75 Jak zdůrazňuje, opak je
pravdou: psychologický postoj klade především nové otázky, tázání, zda náhodou to, co
považujeme za omezené, bláhové a dávno vyřešené, neskrývá kus podstaty a opravdovosti.76
Vše, co se zrodilo ze světonázorových postojů, z obrazů světa, veškeré úsilí a myšlenky
zrozené v hlavách lidí, nemůžeme považovat ad hoc za nicotné. Jaspers chce obzor
psychologie rozšířit. V jeho očích jde o širokou oblast, zahrnující pozorování veškerých
možných světových názorů (Weltanschauung),77 zatímco filosofie předává jen jeden, totiž ten
správný. Podle něho existují dvě cesty, dva možné psychologické přístupy. Jednou možností
je cesta všeobecné psychologie, tj. cesta nejzazších metod, kategorií a principů jako svého
druhu „berliček“. Druhou možností je cesta světonázorové psychologie, v níž půjde o pohyb
směrem k „nejzazším horizontům, k posledním silám“ proudícího duševního života.78 Pravou
filosofii (die wahre Philosophie) představuje prorok, proféta, zvěstovatel, „jehož se ostatní
mohou držet, nebo je psychologem, sociologem, logikem, kteří jen pojednávají, jejichž
poznání je jen relativní.“79 Jaspers ukazuje směr, o jaký mu půjde a předem upozorňuje, že
přes veškerou snahu nehodnotit, ale pouze představovat, sledovat pojednávat,80 jedním
slovem „betrachten“ se posuzování hodnot stejně nevyhneme. Zvolna vytyčuje a vymezuje,
kam až lze dospět. Jeho nekonvenční ‚mezioborová metoda‘ - světonázorová psychologie je
74

Srov.: PdW, s. 2

75

Podle Jasperse jde doslova o drzý způsob psychologického ‚žvanění‘, kdy se psychologický postoj využívá coby

prostředek moci, prostředek k získání pocitu převahy Srov.: PdW, s. 4. Je pravděpodobné, že má na mysli tehdy nebývalou
oblibu psychoanalýzy.
76

Srov.: PdW, s. 4

77

Světonázor (Weltanschauung), neboli autorem kladený „obraz“ jako: „komplexní celek postojů, zaujímaných vůči obrazu

světa, jako způsobu rozumění rozmanitosti zkušenosti.“ Marek, Jakub, Kierkegaard. Nepřímý prorok existence: Togga, 2010.
S. 23
78
79

Srov.: PdW, s. 6
„…an den sich die anderen halten können, oder ist er Psychologe, Soziologe, Logiker, die blosss betrachten, bloss etwas

relativ erkennen.“Srov.: PdW, s. 3
80

„betrachten“překládáme u Jasperse jako pojednávat, pojednat o něčem, nicméně je v tomto německém výrazu skryto více

významů, mimo jiné i odkaz k pečlivému sledování, prohlížení si něčeho.
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„kráčením po hranicích duševního života, kam až naše porozumění dovolí.“81 Její významnou
složkou je osobní nenahraditelná zkušenost, životní proces, neutuchající, pulsující organický
pohyb. V kontrastu s pevností a samozřejmostí prožívání světa a skutečnosti v něm působí
protimluvy, prolínání pádů a vzestupů, lásky a osamění, sebeodevzdání a sebezáchovy. 82
Živoucí zkušenost je sycena a napájena zažíváním této dvojlomnosti.83 Vidíme, že
Jaspersovým zájmem zůstává neuzavřený rozumějící přístup sycený pohybem dvojlomnosti.
Dalším úkolem je pro něho určení hranic, vlastního rámce empirické vědecké
psychologie. Navazuje tím na hlavní myšlenkové linie své dřívější psychopatologické práce a
přichází znovu s pojetím tzv. „rozumějící psychologie“ (verstehende Psychologie), proti níž
vymezuje prostor psychologie vědecké. Kvůli jasnosti abstrahuje, vyostřuje obraz a
připodobňuje svoji Psychologii světonázorů pouze k umělé představě ‚příhraničního‘ pohybu,
oproti přehlédnutí psychologie jako takové.84 Paradoxně řečeno: Jaspers integruje, směřuje
k celku života, k existenci člověka prostřednictvím hraničních psychologických zkušeností.

3.3

Paradoxy „Psychologie světonázorů“

Jednoznačné odpovědi jsou nebezpečím klamu či sebeklamu. Prosvětlováním se spíše
nepřetržitě ujišťujeme a získáváme směr. Jaspers zde poprvé zavádí skupinu mezních,
hraničních situací v životě člověka (Grenzsituationen). Pojednáme o nich podrobněji v 6.
kapitole. Můžeme říci, že vedle existenciální komunikace jde o středobod autorovy filosofie

81

„Die Weltanschauungspsychologie ist ein Abschreiten der Grenzen, soweit es unserem Verstehen zugänglich ist.“( PdW, s.

6)
82

83

Srov.: PdW, s. 7-8
„Karl Jaspers ve svém prvním filosofickém spise Psychologie světových názorů rozlišuje mezi tzv., pojednáním

(Betrachtung) a filosofií v pravém slova smyslu. Této pravé filosofii říká doslova profetická filosofie, jež není jakýmsi
nezaujatým pojednáním, kontemplací ve smyslu odstupu a nerozhodnosti, nýbrž myšlením a vnímáním, jež klade jistý obraz
a tento obraz na svém čtenáři nárokuje. Jejím sdělením je především určitá význačná hodnotová orientace, směřování
existence, náležité způsoby, jak zvládat či řídit vlastní život, jak se vyvarovat krizí, uchovat své existenci konzistentní,
kontinuální chod.“ (Marek, Jakub, Kierkegaard. Nepřímý prorok existence: Togga, 2010. S. 23-24)
84

„…Wenn eine Psychologie der Weltanschauungen abgesondert behandelt wird, soll aber nicht die gesamte Psychologie

dargestellt werden, vielmehr bewegen wir uns, künstlich abstrahierend, nur an den Grenzen.“ (PdW, s. 6)
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existence.85 Vnitřní rozpoložení Jaspersova člověka vně mezní situace je rozporné, jde o
‚rozvrat‘. Příkladně smrt bližního, prožívaná jako skutečný existenciální fakt, bez vytěsnění a
zároveň bez odstupu z náboženského „nadhledu“, je pro člověka zcela absurdní a
neuchopitelnou zkušeností přesto, že k jeho existenci naprosto patří. Jaspersovo přesvědčení o
dvojí povaze bytí není možné pojmově dostatečně vymezit. Jde o vlastní myslitelský proces, o
zakoušení, ‚zažití‘ sebe na pozadí světa o ‚kladení‘, a nepřetržité vstupování do světa i ponoru
do bezedné hlubiny zároveň. Přechodová a v mnohém hraniční Psychologie světových názorů
nebude podle Jasperse žádnou galerií světových názorů ve smyslu volby. Jak říká, četba by
měla ve skutečnosti vyvolat představu o možnostech (Möglichkeiten) jako vlastního způsobu
projasnění, prosvětlení (Erhellung) širokého prostoru, v němž půjde o existenciální
rozhodování 86(existentiellen Entscheidungen), jež nelze předjímat žádnou myšlenkou,
žádným systémem ani věděním. Jde o druh výzvy, závaznosti, jenž lze zachytit promýšlením
textu. Čtenář se nedozví pravdy, četba je prostoupena napětím, „ve všem lze názorně vidět
pravdu i omyl: tématem není nabídka světonázorů, ale jejich směr k nepostihnutelnému celku
opravdového bytí v člověku.“87 Autor čtenáře vede a promýšlení textu je prvním krokem k
prosvětlování, projasňování existence – vždy s důrazem na průběhovost a neuzavřenost
celého dění. Metoda sama kopíruje ideu ‚projektu‘. Ideou možné, tj. nepřetržitě se vyjevující a
nepředmětné existence je osvojení si čehosi jedinečného, původního a nezastupitelného.
Obrazně kroužíme na rozhraní dvou světů. Naši introspekci88 střídá původní význam
latinského slova ex-istere: vnějšího spočinutí, vyskytování se, projevování se. Linii dvou
povah jsoucen, působících ve světě, lze v západním myšlení sledovat od dob Pythágorejců
přes Platóna až po Kanta, kterého vědomí dvojnosti světa - světa dokonalých idejí (ideai) a
smyslově vnímatelných věcí- vede k učení o antinomiích. Na jeho pozadí vyvstane
symbolická „jednota dvou protimluv“: myslíme nekonečno hvězdného nebe, ale vidíme obzor
– hranici uzavírající náš pohled. Jaspers připouští non-logický faktor světonázorové
psychologie. ‚Vinu ‘za její charakter nese podle něho původce: právě Kant svým učením o
idejích.

86

Srov.:Rozdíl: Existencielní a existenciální u M. Heideggera v knize Bytí a čas.

87

„ Denn in dem Dargestellten ist überall Wahrheit und überall auch Irrtum gesehen: nicht Weltanschauungen zur Wahl,

sondern in ihnen die Richtung auf das nirgens greifbare Ganze des Wahrseins im Menschen ist das Thema.“ PdW,
předmluva, IV. vydání
88

Introspekci v širším významu, tj. jako zdroj zkoumání lidské mysli a vědomí nikoliv jen na úrovni vědomí, jak jej původně

uvedl John Locke (1632-1704).

29

Jaspers je hledačem pomyslného celku bytí, existence. Hovoří o „ideji, duchu, životě,
substanci, o něčem nedokázaném, co je nedokazatelné, co se příčí jakékoliv formulaci.“89
Vše, co pojmenuje, zpochybní. Musí zpochybnit! Nehledá žádný logický princip, ale vždy
„něco jako nekonečně pohyblivá myšlenka a zároveň něco, co ji předčí, co je něčím víc.“90
Sem ústí a zde a kotví všechny logické formulace Jaspersova psychologického pojednání.91

3.4

Forma a systém „Psychologie světonázorů“

Z hlediska systému je více méně přirozené, říká Jaspers, že tíhneme k pořádku,
k jistým zákonitostem. Ale žádný „katalog“ nemůže dostatečně obsáhnout provázanosti a
souvislosti. Podobně jako v materiálním světě vše souvisí se vším. Jaspers líčí systém
psychologického pojednání obrazem působení duševních sil, kde rovněž vše se vším souvisí:
vzájemně se štěpí do mnoha barevných odstínů a vyjevuje se vždy v protikladech.92
Sledováním autorových myšlenek se stáváme čtenáři myšlenek vlastních. Jsme součástí
tvůrčího procesu. Uvedený aspekt je na základě naší zkušenosti zřejmý, můžeme jej vnímat
sami na sobě. Jsme vtaženi do objevitelského děje. Pátráme po existenci, živé a nekonečné
jednotě možných postojů, situací, náhledů.
Autorův text sice nepůsobí dojmem spontánního souběhu myšlenek, není ale ani
pouhou teorií. Myšlení připomíná plastický, organický proces, který čtenář zakouší sám na
sobě. Jaspers přibližuje „systém“, kterým bude postupovat, aby jej psaním teprve dotvářel.
Zvolil a důsledně propracoval způsob psaní, úzce svázaný s jeho přednáškami. Celek lze
uchopit jen teoreticky. Bude postupovat systematicky tak, že se zároveň pokusí zabránit, aby
kterýkoliv ze systémů převládl. Jinak řečeno: hledí si zachovat hlediska, postoje, co možná
živé, pohyblivé, probouzející v nás vědomí, že to jde i docela jinak. Vše uzavřené, každá
naplněnost má vzbuzovat podezření.93 Vidíme, že Jaspersův systém psychologického
pojednání je především nepřetržitým pohybem myšlení. Přirovnává jej k říčnímu toku,

89

„…das mit Worten wie Idee. Geist, Leben, Substanz bezeichnet wird, das unerwiesen und unerweislich ist, das jeder

Formulierung spottet, da jede Formulierung wieder rückgängig gemacht werden muss…“ (PdW, s. 12)
90

„…ein unendlich bewegter Gedanke und zugleich mehr als Gedanke ist, dies ist der Grund und Ziel…“ (PdW,

s. 12)
91

Srov.: PdW, s. 12

92

Srov.: PdW, s. 17

93

„Jede Vollendung muss Verdacht erwecken.“(Srov.: PdW, s. 19)
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proudícího korytem, v němž je myšlenkový systém zachován. K němu přitékají a do něho ústí
další. Pozměňují tím stávající systém toku, modifikují jej, ale neničí. Proudění je protikladem
ustrnutí, umožňuje různé způsoby a kombinace.94 Záměrem autora je získat si čtenáře
v průběhu četby nejen svým obsahem, hloubkou významů. Forma pojednání je pro něho
důležitá, je ‚návodem jak‘, výzvou k osobnímu autentickému promýšlení.

3.5

Postoje

„Jedině v rámci jednoho a téhož postoje si komunikující lidé vzájemně porozumí.
Z různých postojů žijeme, mluvíme, myslíme a jednáme v míjení.“95

Z Psychologie světonázorů vybírám pasáže, které se váží nebo souzní s fenoménem
hranice. Sleduji napětí, z něhož čerpá a roste Jaspersův pohled na existenci. Kvůli jasnějšímu
porozumění jednotlivým vybraným pasážím a kvůli snazšímu zasazení do celkového kontextu
knihy připomínám, že kromě obsáhlé úvodní části a závěrečného doslovu, věnovaného
Kantově nauce o idejích je dílo členěno do tří hlavních rozsáhlých kapitol: Postoje, Obrazy
světa a Život ducha. Plně nepoznatelná subjektivita se pohybuje, hledá, tvoří. Jaspersův
přehled či typologie postojů a obrazů světa představují její možné elementy.
V první kapitole pojednává autor o postojích (die Einstellungen). Každému
psychickému prožívání je podle Jasperse vlastní podržet si a zaujmout nějaký postoj.96
94

Organický proud a pohyb vodního toku, dynamika vody a její životadárná síla jsou častým Jaspersovým

obrazem.
95

„Menschen untereinander treten nur innerhalb derselben Einstellung in Kommunikation zu gegenseitigem verstehen. Aus

verschiedenen Einstellungen heraus lebt, redet, denkt, handelt man aneinander vorbei.“(PdW, s. 51)
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Charakterizuje je jako „základní způsoby jednání, které lze alespoň z části objektivně
zkoumat ve smyslu Kantových transcendentálních forem.“97 Postoje lze potom přirovnat
k určitým směrům, směřováním subjektu, který se pro rozhoduje pro jedno konkrétní
‚transcendentální pletivo‘.
Apriorní transcendentální formy jsou mimo čas a prostor, ale naše předmětné vnímání
na těchto nehmotných a nečasových sítích závisí. Obrazně řečeno, Kantovým apriorním
formám přísluší jistá mediální povaha: „jsou podobně nepostradatelné jako voda pro
organický život, médium, které je zároveň čímsi lhostejným a bezbranným.“98 Ve výkladu je
patrná provázanost Jaspersových postojů s duševním prožíváním a vnímáním, jejich
organičnost. Zkoumat je lze jen částečně. Jaspers předem vytyčí pojem celku, vědomí
celistvosti. Proto i pomyslně ostrá dělení, typologie postojů, eventuální schematizaci vnímá
vždy na pozadí konečné nedostačivosti a neúplnosti. Dělí kvůli transparentnosti, jasnosti
pohledu, nikoliv absolutně. Jak říká, z pohledu zkoumajícího vědce jde o beznadějný úkol.
V souvislosti s postoji víme, že hledá formou psychologického pojednání principy, snaží se
ukázat co možná nejucelenější obraz hledisek a úhlů pohledu, neprahne ale po celé šíři a
pestrosti jejího vlastního obsahu.99 Představuje tři skupiny postojů člověka. Do první skupiny
řadí postoje předmětné, z hlediska zaměření na časovou skutečnost pak podskupinu aktivních
a kontemplativních (pasivních) postojů. Samostatnou podskupinou je mystický postoj.
Druhou skupinu tvoří postoje sebereflektující, o nichž v závěru pojednává samostatně jako o
postoji „okamžiku“ (der Augenblick).

3.5.1 Existencialita okamžiku
„Spatřit život člověka by znamenalo, uvidět, jak prožívá okamžik.“100
Jak lze z hlediska subjektivního duševního prožívání, z pohledu okamžiku přemýšlet o
celku existence? Jak reflektovat svůj vlastní život v čase, reálný právě a jen v přítomném
okamžiku, při vědomí skutečné časové existence a intence k věčnosti a bezčasí? Jaspers se
96

„Jedes psychische Erleben hat etwas Standpunkthaftes an sich.“ PdW, s. 25

97

„Die Einstellungen sind generelle Verhaltungsweisen, die objektiv als die „transcendentalen“ Formen im Sinne Kants,

wenigstens zum Teil untersucht werden können.“ PdW, s. 42
98

„Sie sind für das seelische Dasein der Subjekt-Objekt-Spaltung das medium, wie das Wasser, das Unentbehrliche, das

medium, aber das gleichgültige und Kraftlose für alles organische Leben ist.“( PdW, s. 26)
99

Srov.: PdW, s. 42-46

100

„Um des Menschen Leben zu sehen,müssste man sehen, wie er den Augenblick lebt.“( PdW, s. 112)
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domnívá, že „přesto, že duše existuje vždy v čase, že zůstává konečnou a fragmentární, zdá se
jakoby ve vědomí a prožitku nekonečna okamžiku dokázala čas přerůst.“ 101 Reflexivní postoj
okamžiku (der Augenblick) v sobě nese charakter napětí přechodu, přerodu. Časové prožívání,
vnímání a plnost času může být pro člověka hraničním stavem. Jak říká Jaspers, Platónovo
pojetí bezčasí, bezčasovosti okamžiku je založené na vědomí přecházení, přechodu. Protože
není v silách člověka představit si například přerod pohybu do klidu, protože se dotyčné ani
nepohybuje, ani není v klidu, je podle Platóna „nádherná bytost okamžiku mimo všechen
čas.“ 102 Paradoxní povaha okamžiku u Platóna není střípkem času, je syntézou protikladů.
Soren Kierkegaard, snad nejbližší Jaspersův ‚předchůdce‘, vnímá okamžik jako syntézu
časného a věčného. Okamžik si vydobývá svůj pravý smysl teprve v křesťanství. Neplatí pro
něho platónská anemnésis103, rozvzpomínání duše na věčné ideje věcí. Soulad není ani mezi
významovostí Kierkegaardova okamžiku, mezi plnou přítomností a platónským ‚aktivním‘,
skutečným přecházením, vážícím se k historické svobodě. Na rozdíl od metafyzického pojetí
okamžiku je Platónův přechod něčím skutečným.104 Kierkegaard vnímá přítomnost jako
nečasový zážitek věčnosti. V hloubce existenciálního sebezpytu odkrývá metafyzické pojetí
přítomnosti, současnosti (das Gegenwärtige)105 v okamžiku jako skryté věčnosti (das Ewige).
Přítomné proto není pro Kierkegaarda střípkem času, je střípkem věčnosti v
čase.106 Jaspersově pojetí procházení mezními situacemi je kierkeggardovský okamžik
101

… „als ob sie im Bewusstsein und Erlebnis der Unendlichkeit des Augenblicks über die Zeit hinauswachsen könne.“(PdW,

s. 109)
102

„…dieses wunderbare wesen, der Augenblick…aussser aller zeit seiend.“(PdW, s. 109)

103

V Platónově dialogu Faidón: Duše se rozpomíná (anamnésis), že již kdysi něco zažila.

104

Srov.: PdW, s. 109

105

Gegenwart, das Gegenwärtige lze překládat jako současnost nebo také jako přítomnost. Sou-časnost obrazně přímo

odkazuje k časnosti, můžeme říci k časnému nebo včasnému jednání. Pojem současnost je osou jednoho z článků posledních
let Kierkegaardova života. Kierkegaard volá po naplnění, apeluje v textu slovy: „Současnost: co učiníš v současnosti je
rozhodný čin“. Jeho původně zamýšlený časopis v důsledku naléhavosti a hlubokého Kierkegaardova nesouhlasu se
zvolením nového kodaňského biskupa nevychází. V důsledku hlasité polemiky vydává řadu spisů s názvem Okamžik. Texty
vycházejí na závěr Kierkegaardova života. O to horlivěji a bez zaváhání znějí slova o rozhodnosti a důležitosti okamžiku
současného života, o důležitosti činu člověka:
“Okamžik je, když je tu muž, pravý muž, muž okamžiku. To je tajemství, které zůstane skryto vší světské chytrosti,
všemu, co je pouze do jisté míry“. A dále: „Ale přijde-li pravý muž, ano, pak je okamžik. Neboť okamžik je právě to, co
nezáleží na okolnostech, novost, úder věčnosti – ale v témže okamžiku zmocní se do té míry okolností, že to klamně vypadá
(aby si ze světské chytrosti a prostřednosti tropil blázny), jako by okamžik vznikl z okolností.“ Srov. s 232, Kierkegaard:
Okamžik
106

„Das Gegenwärtige ist gar nicht der Begriff der Zeit…Vielmehr ist das Ewige das Gegenwärtige.“ PdW, s. 110
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charakterově blízký, nese stopu rozhodování možné existence, předzvěst existenciálního
„skoku“. Jak říká autor, v prožívání okamžiku tkví nejsilnější síla syntézy, slovy
Kierkegaarda jde o kvalitativní skok107, protože nové nelze nikdy pochopit, nikdy se nemůže
odvíjet v přechodech, nýbrž je tu. Novým se myslí každé živoucí a subjektivní rozhodnutí,
nemyslí se jen něco objektivně nového.108 Chápeme, že přecházení není v procesu existence
ničím plynulým. Jaspersovi je blízký živoucí pohyb okamžiku, jeho nekonečné množství
projevů, jeho proměnlivost. Netají se blízkostí ke Kierkegaardovi, ke skryté hloubce
významů, k jejich zdánlivé protichůdnosti, k protimluvám. Esenciální metafyzika věčného
nabývá v jeho křesťanském pojetí okamžiku svého vrcholu. Viděli jsme, že věčnost se v ní
nevyjevuje zpětně jako cosi minulého, jak je tomu v Platónově anemnésis.109 Věčnost ale není
ani tajemným neznámem židovského pojetí, není skryta v budoucím, v němž se věčné ukáže
v čase, aniž by času podléhalo. Kierkegaard pojímá věčnost jako plnost času, jako okamžik,
v němž je zároveň tajemně ukryta budoucnost i minulost.110Jaspers se podrobně zabývá
Kierkegaardovou metafyzickou povahou a charakterem okamžiku. Povahově blízcí jsou si
oba myslitelé v pojímání věčnosti a žité přítomnosti především s ohledem na dynamiku, na
pohyb existence. Okamžik je Jaspersovi svým plným obsahem, nebo naplňujícím obsahem
v prožívání pramenem jedinečnosti, je předzvěstí ‚skoku‘ rozhodnutí (der Entschluss).111
V tomto smyslu je pro něho okamžik médiem dějinného pro existenci člověka, tj. médiem
krizí a tvoření.112

107

„In der Sphäre der historischen Freiheit ist der Übergang ein Zustand, in dem das Neue mi einem Sprung eintritt.“ PdW,

s. 110. Domnívám se, že Jaspersovo pojetí rozhodnutí (die Entscheidung, der Entschluss) a navazujícího skoku (der Sprung)
na cestě k plné celistvé existenci lze pomyslně vztáhnout na Kierkegaardovo naladění skoku v souvislosti s jeho vnímáním
plného okamžiku, v němž jako kdyby se ‚dotkl‘ tok času s věčností.
108

K pojednání o okamžiku srov.: PdW, S. 108 - 116
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V Platónově dialogu Faidón: Duše se rozpomíná (anamnésis), že již kdysi něco zažila.

110

Srov.: PdW, s. 110-111

111

Jaspers zde používá slova der Entschluss. Další německé slovo pro rozhodnutí die Entscheidung v sobě skrývá spíše

důraz na dělení, rozdělení, rozvod (die Scheidung), zatímco slovo der Entschluss je více dynamické a zásadní. Základ slova
je v německém „der Schluss“, je vyjádřením něčeho nevratnostného a definitivního.
112

Srov.: PdW, s. 114-116
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Metafysické obrazy a myšlenky ruší čas ve prospěch věčnosti, která je (na rozdíl např.
od bezčasých transcendentálních forem) již naplněnou věčností (erfüllte Ewigkeit), podle
Jasperse ale zároveň „absolutně nepředstavitelným pojmem“113. Mají moc ukázat, ale nikoliv
opravdově znázornit. Mají v sobě onu podivnou a fascinující skutečnost paradoxních představ
a pojmů, které se vynořují na hranicích našeho pobývání114. Postoj okamžiku lze vnímat jako
pomyslnou spojnici na cestě k budoucí Jaspersově možné existenci. Spatřit lidský život
znamená vidět, jak prožívá okamžik, který je realitou duševního života vůbec. Charakterizuje
jej fyziologickými obrazy jako živoucí, tělesnou přítomnost, s tělesnou teplotou krve.
Jaspersův člověk nalézá svoji existenci nakonec jen v okamžiku, který se může stát
přítomností věčnosti, zrušením času.115
Jak ale zachytit, jak reflektovat nereflektovatelné? Ocitáme se opět na hranici. Každá
reflexe v sobě skrývá nebezpečí ztráty bezprostřednosti, okamžik by se pak mohl proměnit
v další časový moment, ztrácel by povahu výjimečnosti a ‚kouzla‘. Nicméně výjimečnost,
jedinečnost, tvůrčí sílu objevuje člověk právě až prostřednictvím reflexe. Existenciální
povahu okamžiku vyostřuje autor na obraze psychicky narušeného vnímání, narušeného
sebepojetí. Ilustruje živoucí jedinečnost, propojení duše a těla v člověku. Okamžik, říká
Jaspers, v sobě nese i moment úzkosti (die Angst)116, s ní je spojena pozornost ke konkrétní
situaci, náhled. Úzkost k člověku patří, není třeba klasifikovat ji vždy jako nemoc, jako
abnormalitu. Sledujme návaznost Jaspersova myšlení z Psychopatologických spisů. U
113

„…ein absolut paradoxer unvorstellbarer Begriff.“(PdW, s. 111)

114

Srov.: PdW, s. 111-112

115

Srov.: PdW, s. 112
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Die Angst lze překládat také jako strach. Spojujeme je ale spíše k něčím konkrétním, před čím nebo z čeho náme strach.

Úzkost jako fenomén je méně konkrétní a proto často pro lidské nitro často hrozivější a vystihuji lépe Jaspersův výklad.
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některých lidí vnímá autor nedostatek praktického smyslu, a podle něho mohou nastat
momenty, v nichž člověk neunese odpovědnost a okamžik se mu stane nesnesitelným,
neúnosným.117

3.5.2 Entusiasmus je láska
„Entusiasmus je stávání se sebou v sebeodevzdání.“118
Do třetí skupiny zařadil Jaspers poslední z postojů a pojednává o něm samostatně.
Existenciální významnost entusiastického postoje (die enthusiastische Einstellung) je patrná
již z předchozí kapitoly k okamžiku, kde mimo jiné hovoří o prožívání reality skutečného
života. Pokud člověk žije mimo realitu, nedokáže plně zachytit, postihnout a prožít ani
nekonečno. Postoji zacílenému na obzor nekonečna říká Jaspers entusiastický.119 Co do
dynamiky a významové esence půjde z pohledu prožívajícího o mezní nebo hraniční
charakter. Níže zařazený text je barvitým obrazem člověka strženého postojem entusiasmu.
Do blízkosti a kontextu Jaspersova pojímání existence jistě patří. Kolizní prožívání,
charakterizující mezní situace líčí postoj entusiasmu jasněji a ostřeji. V obou případech je
průvodcem niterné hnutí, pohyb duše. Entusiasmus přesahuje přítomné hranice, překračuje ty
pozemské a směřuje dál, za ně. Jak říká Jaspers až teprve entusiasmus představuje bdělost pro
tento život. Život se v něm stává bytostným. Paralelní rovina lásky a entusiasmu
předznamenává existenciální vztah k druhému v komunikaci. Poprvé je zde řeč o boji, jako
základní životní situaci člověka. A konečně hovoří Jaspers o entusiasmu jako o tvořivém
postoji, tvůrčím postoji. V procesu tvoření vzniká něco kvalitativně nového nikoliv
kontinuálně, ale skokem (durch einen Sprung), přičemž vlastní původ (‚původce‘) tvůrčího
procesu zůstává nepoznatelný, podléhá nekonečnu. V rámci našeho pozemského bytí
poznáváme pouze jednotlivosti, ty jsou zjevné, ukazují se, zakoušíme je. Mezní charakter
entusiasmu Jaspers jasně pojmenovává v závěru kapitoly, v návaznosti právě na princip
tvoření: Tvořivé (das Schöpferische) je hraničním pojmem, jako život a entusiasmus. Co je
ale pro naše rácio mezním pojmem, je pro náš neracionalizovatelný názor (die Anschauung)

117

„Entschluss, Verantwortlichkeit des Augenblicks ist ihnen unerträglich.“(PdW, s. 116) V češtině je zvykem v souvislosti

s povahou popisovaného fenoménu hovořit o „tíze okamžiku“. Jaspers ale výmluvně a pro něho příznačně hovoří o
odpovědnosti a rozhodnutí – můžeme říci existenciálním skoku, kterého člověk v některých případech nemusí být schopen.
118

„Entusiasmus ist Selbstwerden in Selbsthingabe.“ (PdW, s. 120)

119

Srov.: PdW, s. 114
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substancí a podstatou.120 Zmíněná závěrečná diferenciace prožitku pozemských a
nadpozemských hodnot předjímá antinomickou strukturu a z ní rostoucí dvojí podobu
lidského bytí.
Z hlediska zadání a tématu mé práce dotváří pojetí entusiasmu svébytnou mozaiku
mezních témat. Autorův jazyk je obrazný až básnický. Kvůli zachování celistvějšího a
kompaktnějšího obrazu autorových úvah vkládám v následující části vlastní překlad
vybraných částí kapitoly o entusiasmu.
Entusiastický postoj
„Tvořivé jej jako tvořící nepoznatelné, poznáváme jen jednotlivé, konečné, v němž
tvořivé vychází na světlo. Tvořivé je mezním pojmem stejně jako život a entuziasmus. Co je ale
pro rácio mezním pojmem, je pro neracionalizovatelný názor substancí a podstatou.“121
Postoj entusiasmu (Die enthusiaistische Einstellung) svým způsobem navazuje na
všechny předchozí. Svým charakterem překračuje hranice, pohled a naladění se obrací
směrem k neohraničenosti, jako negativnímu označení pro něco, co je pro jednotlivce
jedinečným způsobem substanciální, zásadní oproti všemu relativnímu, omezenému,
protikladnému. Prožívat entusiasmus znamená, že se člověka v nitru bytostně dotýká totalita,
substancialita, vlastní podstata světa. Pokud bychom chtěli přiblížit tento druh prožitku, řekli
bychom, že nastává těsný vztah mezi tím, co je bytostné122, co je podstatou objektu a
subjektu. Půjde o postoj svojí povahou příbuzný mystickému prožitku: ponořením se ruší
rozkol mezi subjektem a objektem. Mystická povaha prožívání je sice elementem
entusiastického postoje, ale jako celek zůstává na rozdíl od mystického prožívání entusiasmus
procesem pohybu.123 Součástí mystické extáze, naplnění, kontemplativního ponoru je plné
pasivní uspokojení, bezčasí klidu a oddělení. V entusiastickém snažení je oproti tomu pohled
plný touhy a pnutí odvrácen od právě prožívaného stavu. Duše je neuspokojená, neklidná, ale
zároveň naplněná a stržená tím, co spatří, pohybuje se, prožívá vzestupy a pády. Např.
entusiastická láska je možná jen tam, kde je dvojnost, z níž vychází pnutí, tíhnutí (das
120

„Das Schöpferische ist ein Grenzbegriff, wie Leben und Enthusiasmus. Was aber für die ratio Grenzbegriff ist, ist für die

nicht rationalisirbare Anschauung Substanz und Wesen.“(PdW, s. 136)
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„Das Schöpferische ist als Schöpferisches unerkennbar, erkannt wird nur das Einzelne, Endlichgewordene, welches in

ihm zu tage tritt. Das Sch¨opferische ist ein Grenzbegriff, wie Leben und Enthusiasmus. Was aber für die ratio Grenzbegriff
ist, ist für die nicht rationalisierbare Anschauung Sustanz und Wesen.“(PdW, s. 136)
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Německé slovo „Wesen“ můžeme přeložit jako podstatu, jádro, základ nebo bytost, v pozdním Heideggerovi se překládá

také jako bytnost.
123

Srov.: PdW, s. 118
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Streben) k jednomu. Mystická láska je bez předmětu, jednota je dána, přichází jen naplnění,
nic se již „nemiluje“, jde o prostý milostný pocit bez konkrétního obsahu.124
Příznakem entusiastického postoje je, že člověk sází všechno, že oběť vlastní
individuality (která je z hlediska všech ostatních nějak omezených postojů nepochopitelná) je
samozřejmá. Nastupuje duševní stav živený silou, nazývanou básníky a filosofy jako rauš,
opojení, prahnutí, láska, šílenství. Středem postoje entusiasty je vědomí „být cele sebou“
zcela a beze zbytku být u sebe, jako nikdy před tím, jakési přicházení k sobě (přičemž toto
vlastní já už není empirickým individuem). Člověk je stržen pocitem zjevení a vědomí
společenství, je poután k jakémusi nepojmenovatelnému cíli čímsi nepodmíněným. Oproti
dřívějším sebe potvrzujícím postojům, zůstávají-li omezené a izolované, prožívá člověk
oddanost, odevzdání (Hingabe). Nerozdělují se cesty, nestaví se hranice, ale naopak:
entusiasmus přesahuje přítomné hranice a oproti aktivitám omezujícím se na časoprostorovou
realitu nyní z pozemských hodnot vhlížíme a uchopujeme ty nadpozemské.
Entusiasmus je cosi jednotného a směřujícího, prahnoucího po jednotě: Člověk
zasažený entusiasmem se obětuje, aniž dosahuje dostatečného účelu oběti. Oproti životu
v klidu tradičních zvyklostí, bez vnímané protikladnosti světa, v omezeném a relativizujícím
postoji se život v entusiasmu všude z hloubi převrací a zároveň upevňuje v lásce, nenávisti,
propojováním i bojem v bezpodmínečné oddanosti. Život se upevňuje a stupňuje bez pevné
substance, bez toho, aby se jí dotkl. Až teprve entusiastický postoj představuje vlastní bdělý
život, život v celku, od základu bytostný život. Entusiasmus je stávání se sebou
v sebeodevzdání (Selbstwerden in Selbsthingabe). 125
Při sebetvoření plasticity přírody vidíme překonávání jáskosti směrem k ideji já, která
je ale skutečná jen jako proces. Sebeutváření světců se vzdává jakéhokoliv způsobu jáskosti.
Jaspers jmenuje několik způsobů sebeodevzdání. Sebeodevzdání, sebeobětování já je tak
mnohoznačné jako naše já. Člověk se musí odhodlat, existuje jen tehdy, pokud na sebe vezme
riziko nebytí. Kdo se v životě takto vědomě odhodlá, prožívá jedinečnou svobodu.126
Odhodlání existovat dodává člověku nové vědomí vlastního já, kterého se s entusiasmem
chopí např. válečník, stojící před rozhodnutím odhodlat se k boji.
Zpochybnění vlastní substance zdejšího světa dostává momentální smysl až v totální
askezi, v sebe umrtvení a konečně v sebevraždě. Jde o způsob sledovatelný na cestě
k nihilismu. Ctnostný „člověk povinností“ na sebe kvůli pravdivosti základních imperativů a
124

Srov.: PdW, s. 118

125

Srov.: PdW, s. 120
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„Wer das Leben bewusst wagt, erlebt eine einzigartige Freiheit.“ PdW, s. 120
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zásad může vzít smrt. Domnívá se, že vlastním sebezničením kvůli něčemu formálnímu bude
moci ono formální nepřímo dovést k vítězství. Prostřednictvím sebe-oběti získává jeho dobrá
vůle svérázný a osobitý typ hrdosti. Všechny sebeoběti, které přísně vzato svým provedením
směřují k zániku, se prostě vzdávají konkrétního života, skutečného pobývání ve prospěch
toho „správného“, momentálního nebo formálního smyslu. Podstupují relativně příkrou cestu
k jiné úrovni. Sebeoběť odhodlání, holého rizika je skokem, návratem, nikoliv jistotou zániku.
Obětování se je vždy naprosté, činně utvářející, jde mu o smýšlení a úspěch, nikoliv o pouhé
smýšlení bez účinku.
Na entusiastické oddanosti je paradoxní, že se v ní člověk zároveň teprve stává sám
sebou:
„Und so lang du das nicht hast,
diese: stirb und werde
bist du nur ein trüber Gast
auf der dunklen Erde.“127
Předmět je entusiasmu dán specifickým způsobem: Postoj entusiasmu je v pohybu
směrem k něčemu, což neznamená, že je přímo aktivním postojem, spíše může jak
v aktivním, tak i kontemplativním a reflexivním postoji specificky působit. Nazveme-li každý
pohyb v duši úsilím, pak je entusiastický postoj úsilím. Toto úsilí může ale probíhat natolik
niterně, že se pro ně běžný smysl slova nehodí: jde o pozdvihnutí, vzmach, pohyb vzhůru.128
Ačkoliv může být pohyb v konkrétní podobě různorodý, předmět, k němuž pohyb vždy
směřuje, je dán specifickým způsobem: je bezprostředně ponořen do totality světa,
prostřednictvím světelného paprsku absolutna je jím prozářen a propojen. Vyjádříme-li se
křesťanským způsobem: předmět spatříme v Bohu, nikoliv samostatně. Uchopíme jej nikoliv
jako konečný, ale jako vetkaný do nekonečna. Postoj proto směřuje k samotnému celku. A
protože celek nemůže být nikdy předmětem pro naši lidskou duchovní strukturu, zjevuje se v
zastoupení konečného předmětu, jenž spočívá v podivuhodném třpytu, záblesku nebo spíše
sám je tímto podivuhodným třpytem absolutna.129 Jde o charakteristiku prožívání a jen tak je
popis míněn, nejde nám o skutečný metafysický výklad. Brát si na pomoc odevšad
metafysické pojmy se jeví pro psychologickou deskripci oprávněné – jde o výrazové
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Volně: „A dokud nezakusíš/ono:zemři a žij/jsi zachmuřený host/a země tvoje temná“(srov.: s121, PdW)
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Srov.: PdW, s. 121

129

Srov.: PdW, s. 122
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fenomény prožívaného. Co prožíváme lze relativně nejjasněji vyjádřit prostřednictvím těchto
pojmů, „jako kdyby“ to byla metafysická realita, o čemž se tady nikdy nerozhoduje.130
A jaký je vztah entusiasmu k realitě? Entusiastický postoj se nikdy nemůže jen vznášet
ve vzduchu, potřebuje svoji konkrétní sféru, látku, v níž může být skutečný. Opravdový
entusiasmus je možný jen prostupováním, uchopováním a prožíváním samotné reality.
Entusiasmus se projevuje mnohými způsoby, vždy podle konkrétní látky, kterou ideově
proniká, kterou prostupuje. Příkladem může být entusiasmus metafysického nadšení,
aktivního postoje, entusiasmus vzájemného boje,131 partnerské lásky, ve vědecké práci,
v uměleckém tvoření, v utváření osobnosti atd. Všude, kde se entusiasmus stává vůdčím
momentem, kdy člověk žije v realitě, pro realitu, ale přece v plném odhodlání ji měnit, v
odvaze riskovat, hovoříme o heroismu: heroická láska, heroický boj, heroická práce atd.132
Starší myslitelé často používali pro entusiasmus slova láska. Dnešní význam slova
láska je ale významově užší, proto volíme označení entusiasmus. Láska je cosi univerzálního,
je to pohyb v nás, skrze konkrétní k absolutnímu celku. Neexistuje nic, co nemůže být tímto
pohybem přitahováno, ale nikomu z nás se nemůže podařit získat tento pohyb lásky v sobě
skutečně univerzálně. Lásku lze postavit proti všem ostatním jednotlivým vášním, touhám, i
když je jim podobná. Je s nimi v protikladu tím, že co do prožívání samotné individuum
přesahuje. Jde o pohyb, prostřednictvím vášní může láska působit změnu. Není egocentrická
ani altruistická, vůbec není ničím jednotlivým, nepředstavuje konkrétní empirickou
předmětnou oblast. Vše se může stát předmětem lásky, ale vše představuje pro lásku předmět
specifickým způsobem:
-

Milované je spojeno s absolutnem, je viděné v provázanosti s celkem, jako

konečné v nekonečnu.
-

Milované je jako milované vzácné, hodnotné, tedy ne tak, že by se stalo

milovaným proto, že je hodnotné. V lásce vše zazáří, pro milujícího představuje nejvyšší
hodnotu vůbec. Není to tak, že bychom objevovali hodnoty v lásce, nýbrž pohybem lásky je
vše hodnotnější. Prožíváme povýšení hodnot. Hodnotné se stává zcela konkrétním, ničím
všeobecným.
-

Milované je vždy individuum, tj. jiný výraz pro absolutní konkrétno. Logická

kategorie konkrétna se naplní jedině v pohybu lásky. Jinak zcela nepovšimnuté je pro
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Boj (Kampf) v lásce je prost násilí. Pojednám o něm více v souvislosti s mezní situací boje a v souvislosti s existenciální

komunikací v závěrečném třetím oddíle.
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milujícího individuem, pro všechny ostatní jen náhodnou jednotlivinou, jednotlivé mezi
mnoha jinými. Individuum lásky je uchopené nekonečno, jež se nikdy nemůže samo jako
takové stát předmětem poznání.133
Láska a porozumění:
Láska mezi lidmi je zároveň tím, co v mnoha významech představuje plné
porozumění, nezpochybnitelnou zkušenost. Veškeré psychologické porozumění chápe
jednotlivé souvislosti, a byťsi může podat obraz sebebohatší, mnohostranný, mezi ním a
subjektivně prožívaným prožitkem absolutního porozumění zeje propast. Absolutní
porozumění lásky nemá zapotřebí souvislost s psychologickým porozuměním v běžném
smyslu. Není proč dokazovat, formulovat, vlastní zůstává nesdělitelné. Podobně jako láska
není ani toto porozumění stálé a spočívající. Je pohybem, zaměřeným k absolutnu, a lze je
v empirickém vztahu mezi lidmi, kteří se dále vyvíjejí, prožít v klidu jen v okamžicích.134
Mezi lidmi se manifestuje v čase jako láskyplný boj duší, odhodlání riskovat každé
nebezpečí. Překračuje hranice formy, zvyklosti, práva. Zásady se nerespektují za všech
okolností, žádná vzdálenost nezůstane jednou nepřekonaná. Médiem boje není žádný
konkrétní předmět, ale to, čemu říkáme duch. Souboj, v němž se vzájemně a bez skrupulí
dotýkáme kořenů vlastní duše. Vše zpochybňujeme, abychom dospěli právě touto cestou
k absolutnímu přitakání. Sami se tak uchopit nedokážeme, jedině s druhým chápeme sami
sebe v druhém.
Jde o zkušenostní proces duší, plný rizika (zlomu, vnějšího oddálení, klamu a
sebeklamu, prázdného blouznění, individualistické izolovanosti). Člověk neví, kam jej
povede, ale je plnou důvěrou lásky nesen dál. V tomto milujícím boji nejde o žádné motivy
instinktů moci (ty představují nebezpečí, které lásku v okamžiku zabíjí), přes mohutné vypětí
sil, přesto, že se bojuje a zápolí. Samotný cíl boje, kterým je proces porozumění, zůstává stále
v temnotě.
Jde o důvěru k duchu, o důvěru, nalézat se v tomto přetrvávajícím vzájemném vztahu
s ohledem na absolutno, které přece nikdy neupadne v posedlost, o bytí, nalézání se
v elementu bytostného, vlastního. Tato láska v porozumění život neusnadňuje, nýbrž ztěžuje,
ale tím mu přidává na váze. Působí na celkovou osobnost utvářejícím a disciplinujícím
způsobem. Nic jednotlivého není v milujícím dorozumívání ničím specifickým, specifický je
ale základní milující postoj, který brání zbloudit do vlastních zájmů izolované empirické
individuality, do mocenských zájmů, do pouhé dobromyslnosti.
133
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Boj (Kampf) je základní životní situace. Ve světě, který je konečný, musí člověk jako
konečná bytost bojovat. Boj je zprvu nepozorovatelný, projevuje se v lidském životě jako
pouhý výběr, třídění, získávání výhody z chování, které se přímo proti nikomu neobrací. 135
Za druhé jde o boj o pobývání (Kampf um Dasein), o sebezachování za současného omezení
druhých a v boji o moc (Kampf um Macht) jde o rozšíření sféry vlastního pobývání. Jedná se
o boj ničivý nebo asimilující.
Za třetí může být boj prostředkem lásky (Mittel der Liebe): člověk nezápolí o moc,
nýbrž o vlastní niterné odhodlání a odhodlání druhému se zprůhlednit, stát se sám sebou. Boj
lásky se nevyhýbá krizím. Hrozí dokonce nebezpečí, že člověk „z lásky“ pomáhá špatně,
pořád se dokola snaží, ale procesu by prospělo zakusit bez skrupulí pád a zmar. I ten je nutno
prožít a dojít tak k projasnění. Boj v lásce probíhá vždy na stejné úrovni. Když se vyváženost
ztratí, vždy se objeví nějaká forma moci a boj lásky končí ve prospěch mocenských vztahů.
Špatnou pomocí se z lásky stává pouhé opečovávání a rytířskost, převahu jedné ze stran.
Přiznat, že život je boj, je kvůli vhledu do naší bytosti důležité, ale stejně důležité je
vidět, že boj není vždy bojem o moc, že se v lásce účinně projevuje jako boj o substanci. Boj
může být výrazem procesu zintenzivnění porozumění v lásce. Ježíš prý řekl, že nepřišel, aby
přinesl mír, ale meč. Naproti tomu Epikuros prý učil: „Učitel lásky učí boj, učitel izolace od
všeho světa bez lásky učí klidu.“136
Kdo existuje bez lásky a zaujetí, ten je pro toleranci v životních situacích, přinášející
jemu samotnému klid. Kdo miluje, zápasí v porozumění bez distance, intenzivně, a je-li
netolerantní, pak je vždy prost násilí, bez vůle k moci. Jen vzájemným zpochybňováním za
současného zachování stejné úrovně, jedině takto míněným duchovně duševním zápolením
lze dosáhnout cíle porozumění, lze postihnout, oč vlastně jde. Co se násilí týče, je milující
zápolení absolutně tolerantní (na rozdíl od netolerance moci a lidských institucí).
Milující porozumění, absolutní porozumění lásky, se zaměňuje s jinými způsoby, např.
s psychologickým porozuměním a soucitem.137 Psychologické porozumění, spolucítění,
pochopení objektivizuje člověka, dělá z něho předmět mezi mnohými, krade jeho absolutní
individualitu. Co lze říci z psychologického hlediska, co převedeme do pojmů, není milujícím
porozuměním, lze je přijmout i bez lásky. Kde ale láska pobouzí lásku, kde člověk bere
člověka absolutně, jako vetkaného do absolutna a kde zpětně vnímá totéž, tam znamená
porozumění lásku.
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„Nil beatum nisi quietum.“ PdW, s. 126
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Vše, čemu podle hodnotových protikladů rozumíme a co chápeme jako dobré nebo
špatné, krásné nebo ošklivé, správné nebo nesprávné, vznešené nebo podlé, lze v milujícím
zápase příležitostně připustit, aniž by láska utrpěla. Důvod a účel je zde pohybem směrem
k hodnotě pozitivity. Směřujeme k provázanosti s absolutnem.138
Porozumění druhému stojí ve vztahu ke způsobům chování, které nejsou láskou,
ačkoliv se tak původně jeví. Např. výchova, snaha chtít druhého polepšit. Jako vychovávající
mám přehled o situaci a duši druhého, mám převahu, mám moc, nestojím na stejné úrovni,
nejsem zcela vstřícný k vzájemnosti. Mám plány, které netlumočím tomu, koho se týkají.
Elementem milujícího porozumění je na obou stranách vzestup hodnot, ale
prostředkem není výchova, která lásku hned ruší, nýbrž vzájemné zpochybňování, naprostá a
nekompromisní otevřenost pohledu bez nadřazenosti. Kdo se cítí vychováván, cítí se oloupen
o lásku jako takovou.
Do porozumění člověku mohu vkládat hodnotící akcent a vše, co je mi hodnotné,
spatřuji v něm a na něm. Stendhall hovoří o krystalizaci, převlékání milované do všech
hodnot. Jde o iluzi, pokud nemíním onen světelný paprsek absolutna. Jde o druh slepoty
vyrůstající z potřeby, z puzení s charakterem konečnosti, je pasivní svým vršením, bez boje,
bez pohybu. Kdo miluje a vnímá tento iluzivní pohled, necítí se být milován. Iluzorní
převlékání je nepřítelem lásky.
Člověk v lásce nemiluje nic spočívajícího, uzavřeného a konečného (endgültiges
Etwas), žádný ideál, žádné bytí. Láska je jasnozřivá. Soucit není láska, ačkoliv i soucit stejně
jako psychologické porozumění jsou manifestací milujícího porozumění. Soucit (Mitleid) s
bolem druhého znamená trpět sám, je jedno, o čí bol se jedná. Vyvolává u soucítícího zároveň
převahu, protože se mu daří lépe, protože v pomoci cítí svoji moc. V soucitu, ve všeobecné
sebe-lásce, ve slepé pomoci, všude, kde je nějaké utrpení se „exponovat“ jde o
nejmarkantnější protiklad lásky.139
Málokdy má člověk na mysli trpící individuum, nikdy absolutno, vždy sám sebe.140

3.6

Obrazy světa
„Obraz světa není pouhý protějšek, cizí předmět, co se nás nedotýká, obraz je v nás

více méně vrostlý.“141
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Ve druhé kapitole knihy Psychologie světových názorů líčí Jaspers obrazy světa (die
Weltbilder). Doslovně se snaží popsat „způsoby, směřování a míst předmětnosti vůbec“,
zpřehlednit svým způsobem protiklad fenomén psychického, duševního. Jaspers se domnívá,
že naše duševní existence svým způsobem vychází právě z obrazů světa, jinými slovy
duševně existuji na základě určitého obrazu světa. Jak říká, ‚obraz‘ se stává elementem mého
života, součástí mé existence, až když jej chápu silou mého ducha. Představují pro mě totiž
potenciální psychologickou sílu, ale mohou existovat i beze mne. A naopak, lze mít před
očima všechny obrazy světa, obdivovat je, znát jejich obsah, a přece existovat bez nich.
Jaspersovým cílem rozumějícího psychologického pojednání není suma znalostí. Půjde mu o
živoucí obrazy, tj. aby představené obrazy v člověku nějak žily, rezonovaly, aby se nestaly
pouhým akademickým věděním. Připouští, že „vědět o světě, v němž žijeme nejen
myšlenkově, ale rozumějícím způsobem jej i spoluprožívat, není samo o sobě snadné.“142
Představme si s Jaspersem celek předmětných obsahů, které v sobě již neseme. Žijeme a
vnímáme jakoby uzavřeni předmětným periferním světem a prostřednictvím vlastních postojů
se této předmětnosti ‚zmocňujeme‘. Obraz světa je pro představu jakási ulita (Gehäuse),143 v

141

„Was wir Weltbild nennen, ist uns nicht blosss ein fremdes Gegenüber, dass uns nicht berührt, sondern es ist in uns mehr

oder weniger verwachsen.“(PdW, s. 145)
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„…die Welt in der menschen leben, nicht nur gedanklich zu wissen, sondern verstehend nachzuerleben, ist

keineswegs ohne weiteres leicht.“ (PdW, s. 142)
143

Srov.: PdW, s. 142

44

níž je náš duševní život částečně polapený, uzavřený, pohybujeme se v něm svým myšlením,
ale, jak říká Jaspers, částečně jsme schopni z ní vycházet a utvářet se sami ze sebe. Člověk
obrazně jako by žil v takové „ulitě“ a ten nejzazší horizont našeho obrazu světa považuje za
absolutní, přijímáme jej v určitém momentě jako samozřejmost. Aniž chceme, říká Jaspers,
povyšujeme část našeho světa za celek.144 „Nevidíme, co je za ním, protože to ani
netušíme.“145
Součástí psychologického pojednání je jakési paradoxní pnutí vystoupit z vytvořené
„ulity“ a moci si zvenčí přehlédnout veškeré její formy. Každý obzor, každá individuální
perspektiva je zpochybnitelná, na druhou stranu Jaspers předpokládá, ‚předsazuje‘ „ideu
absolutního, všeplatného, všeobjímajícího obrazu světa“. 146 Na jedné straně je přítomná
individuální perspektiva, určitý individuální obzor člověka, ale nelze jej generalizovat. Na
druhou stranu ale vždy předpokládáme „absolutní ideu jednoho“ ve světě hierarchicky
uspořádaného systému obrazů.147 Jak se s tímto mezním stavem vypořádat?
Jaspers se pokouší popsat každý jednotlivý obraz světa pokud možno co nejprecizněji,
charakterizovat jej z hlediska jeho vlastností a možností. Jak jsme mohli vidět v předcházející
kapitole o postojích, rozumějící pojednání ale není jen běžným způsobem popisné. Jaspers
obsahy, substanci, vlastní látku zpřítomňuje, činí z ní pro čtenáře autentický, nikoliv
intelektuální zážitek. Odstup mizí a čtenář se ‚převtělí‘ do jednotlivých postojů nebo přenese
svým porozuměním do jednotlivých „výsečí“ jednoho neznámého obrazu světa. Pokus
‚oživit‘ jednotlivé troskotá na našem mimovolném sklonu vkládat vlastní perspektivu, naše
vlastní obrazy světa, do jiných. „Člověk se mýlí v obou případech: tím, že očekává, něco, co
tu vůbec není i tím, že to, co tu je, vůbec nevidí, protože bezděky opakovaně přenáší svůj
vlastní obraz světa do obrazu následujícího.“148
Dokud zůstávají objektivizující síly obrazů světa tvůrčími akty lidí, hovoří Jaspers o
obrazech subjektivních. Jestliže ale člověk s každým novým krokem vrůstá do všeobecného
obrazu světa svými vlastními zákony, pokud začne být tím, co stvořil ihned ovládán, každý
obraz se pak pro něho stává objektivním.149 Obraz světa, viděný okem psychologického
pojednání, je jako takový závislý na našem osobním obrazu, jenž je naší „mírou“(Maßstab), a
144
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„Was darüber hinaus liegt, das sehen wir nicht, weil wir es nicht einmal ahnen.“ PdW, s. 142
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„ die Idee eines absoluten, allgemeingültigen, allumfassenden Weltbildes.“ (PdW, s. 143)
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„…die Ideeeines absoluten, allgemeingültigen, allumfassenden Weltbildes…“ PdW, s. 143
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„Man irrt auf beide Weisen: Dadurch, dass man etwas erwartet, was gar nicht da ist, und dadurch, dass man was da ist,

gar nicht sieht, weil man unwillkürlich das eigene Weltbild immer wieder in den anderen überträgt.“ PdW, tamtéž
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„psychologické pojednání tím filosofickému myšlení odnímá ten nejobsáhlejší toho času
přístupný obraz světa.“150 Víme, že Jaspers hledá novou formu autentické filosofie. Profécie,
tzv. „pravá“ filosofie je svým nasazením a celostním nadhledem Jaspersovu psychologickému
pojednání povahově blízká. Jak jsem již uvedla, forma totiž není pro něho ‚jen formou‘.
Čtenář je vtažený do podobného duševního rozpoložení s autorem. Jestliže Jaspers přiznává
svoji velkou inspiraci Kierkegaardovou filosofií, můžeme předpokládat, že pozitivně vnímal i
jemu vlastní formu maieutiky jakožto nepřímého, reflexního působení na čtenáře.151 Jak říká:
„Filosofická práce našeho myšlení prahne po uskutečnění ideje absolutního obrazu světa tím,
že se táže po pravdivosti a platnosti všech předmětných obsahů.“152

3.7

Shrnutí

Autorovo tázání vybízí, apeluje k přezkoumání ‚maxim‘ subjektivního světa: „Zatímco
filosofický postoj soustředí svůj pohled neomylně na platnost, vidí psychologický postoj
spletité tkanivo, rozšiřující se síť mezi tímto objektivním prostorem a mezi živoucí duší.
Hledisko psychologa přitom nepotřebuje otázku po všeobecném obrazu světa ani vyslovit, ani
zodpovědět. Chová se, jako by tento obraz existoval tím, že se vždy řídí nejzazšími
dosaženými horizonty svého filosofického myšlení. Pokud by se prokázalo, že takový platný
obraz světa neexistuje (což ale nelze nikdy dokázat), nepřestala by psychologie postupovat
stejným způsobem a vycházela by vždy z následujícího domnělého celkového obrazu
světa.“153Jaspers připouští, že svojí ‚pohyblivostí‘ můžeme zvýšit napětí mezi
antropocentrickým pohledem na obraz světa a touze po objektivním obrazu světa, ale sami se
z onoho napětí nikdy nevymaníme. K psychologickému fenoménu tedy pohyb na jedné straně
patří, na druhé straně mu je vlastní stálá touha po konečném a definitivním. Příznačná dvojí
povaha, zdánlivá myšlenková protichůdnost vybízí čtenáře k meznímu myšlení svého druhu, v
150

„Die psychologisme Betrachtung entnimmt das weiteste der Zeit zugängliche Weltbild dem philosophischen Denken.“

PdW, tamtéž
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Jakub Marek v knize o Kierkegaardově filosofii existence hovoří o sókratovském charakteru maieutiky:„Toto působení,

coby maieutika, pak v sobě nese motiv ‚probuzení‘, coby porodnictví, jehož smyslem je získávat ‚recipienta‘ působení pro
svou věc, probouzet jej z určité zbloudilosti, v níž se nacházel a tedy mu poskytovat možnost další cesty, dalšího postupu.“
Marek, Jakub, Kierkegaard. Nepřímý prorok existence: Togga, 2007. S. 40
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němž omezení přestává být faktickou bariérou. Připomeňme, že celkem je vždy idea, nikoliv
předmět. „Naivitu, považovat vlastní obraz světa za Ten (pravý) obraz světa je sice teoreticky
dost dobře možné, překonat ji ale živoucím způsobem jen v minimální míře.“154
Úvaha vybízející k názorovému pohybu předznamenává následující pojednání
věnované prvnímu a druhému zpracování mezních situací. Ve světonázorové psychologii je
Jaspers uvádí jako součást kapitoly Život ducha (Das Leben des Geistes). Jejich druhou
podobu představil až v roce 1933 v druhém díle své třísvazkové Filosofie. V čem se obě
zpracování liší? Můžeme v případě pozdějšího uvedení hovořit o „zralejší verzi“? V čem jsou
mezní situace příznačné pro vlastní esenciální jádro Jaspersova myšlení existence?

154

„Die Naivität, das eigene Weltbild für das Weltbild zu halten, kann er wohl theoretisch, aber nur in geringem Maße auch

lebendig überwinden. (PdW, s. 144)
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IV.

Mez
„A tak se původně myšlené omezení mého konečného pobývání stává právě

projevem možného naplnění.“155

Na rozdíl od psychopatologických zkoumání se Jaspers Psychologií světonázorů
přesouvá na nepředmětnou rovinu ne zcela uchopitelných entit. Své úvahy opírá o působící
síly, bez nichž jsou světonázorové obrazy pro existenci člověka statické a bezcenné.
Siločarami hodnocení, hodnotových tabulek, které v naší mysli přirozeně vyvstávají,
kladením otázky po nejvyšším dobru a konečně přes příklady konkrétních reakcí člověka, jak
se lze „sžít“ s antinomickou paradoxní povahou našeho světa spěje Jaspersovo pojednání
k mezním situacím.
Čtenář se ocitá vně protimluv (die Widersprüche) a zdánlivých protikladů (die
Gegensätze), jejichž působením jako by se paradoxně otevíral obzor Jaspersovy existence.
Jsme svědky přelévání sil, napětí, jehož dynamika vybízí k „napřímenosti“, k entusiasmu i v
nejtěžších životních momentech. Tehdy lze, podle Jasperse na okamžik tajemně a skrytě
zakusit plnost bytí. Děje se tak v těsné blízkosti jedinečně prožité skutečné situace, z níž jako
by nebylo úniku, jenž lze přestát, ale nikoliv pochopit, přijmout. Zakoušením utrpení, viny,
smrti bližního i své smrti vytyčuje Jaspers existenciální mez. Člověk se setkává s radikálně
Jiným. Opora v transcendentnu je nepoznatelná, její prožívání je prosyceno specifickou
povahou víry. Jaspersovo prožívání plného bytí v transcendenci je zároveň smyslové až
155

„So ist, was zunächst als Beschränktheit meines endlichen daseins gedacht werden konnte, als Erscheinung gerade die

mögliche Erfüllung.“ (Existenzerhellung, s. 122)
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tělesné. Na okamžik se pomyslně‚otevře nebe‘ a lidská existence se jasem nekonečna
prosvětlí, projasní. Okamžik záblesku obzoru nekonečna je pro Jasperse existenciální oporou.
Charakterem prožitku jsme nablízku Lévinasově setkání s Tváří, s Jiným nebo
Kierkegaardově hlubinnému chvění z víry, jeho intimitě vztahu s Bohem.156
Pokud se Jaspersův „adept“ táže až po nejzazší možnou mez, jestliže se odmítá
spokojit s jakýmkoliv všezahrnujícím, všeplatným vysvětlením našeho bytí, ocitá se na
hranicích možného. Existence je pozitivně řečeno možná právě v těchto okamžicích
„existenciálního skoku“.
Zahlédnutí opory předpokládá „živoucí proces“ (der lebendige Prozess) ducha. Z
hlediska světonázorového jde o vlastní působivé síly, síly pohybu a přerodu: „Poslední síly,
které se nyní mají stát naším předmětem, jsou nekonečné, jsou celky a nemohou pro nás právě
proto co do své podstaty představovat takový předmět, jaký představují ostatní předměty.“157
Čím jsou pro lidskou existenci tolik důležité, pokud je nelze plně poznat? Představují pro
člověka oporu, oporu v nekonečnu (der Halt im Unendlichem).158 Jaspers je ‚spokojí‘
s faktem, že jsou, že tyto vpravdě vlastní světonázorové síly existují. Z hlediska lidského
poznání je rozhodující právě vědomí těchto „posledních skutečností.“159 Jejich jas projasní
naši mysl, ale nikdy je cele neobsáhne, nikdy je nepojme. Budeme o kolem nich proto svým
způsobem „pořád dokola kroužit.“160 Snažíme se totiž „hovořit o nepochopitelném“ ale přece
jen způsobem, „pokusem pochopit.“161 Schematicky lze říci, že jde o klíč k této neuzavřené a
neuzavírající se možnosti, o její oporu.

4.1

Svobodná volba

Život, v plnosti a celku, jež máme s autorem nepřetržitě na mysli, je nekonečný. A
lidská svoboda? Nedokážeme-li zachytit v plnosti život, potom ani lidskou svobodu. Jaspers
nemíní svobodu jako filosofický pojem „který je už jako by zatuhl, zbytněl,“ ale hovoří „o
156

„Je pouze jeden poměr k zjevené pravdě: víra.“ Kierkegaard, S., Okamžik, Kalich, 2005

157

„Die letzten Kräfte, die jetzt unser Gegenstand sein sollen, sind unendlich, sind Ganzheiten und können eben deswegen

ihrem Wesen nach nicht Gegenstand für uns wie andere Gegenstände sein.“(PdW, s. 326)
158

Srov.: PdW, s. 326

159

„…Bewußtsein dieser Letztheiten…“(PdW, s. 326)

161

„vom Unbegreifbaren doch im Versuche des Begreifens zu sprechen.“(PdW, s. 326)
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svobodě jako podstatě duchovního života a tím tedy o paradoxním pojmu, o svobodě, jako
zážitku a zkušenosti živého.“162 Dotýkáme se Jaspersova pojetí svobody, svobodného ducha,
projevujícího se v individualitě člověka jako volba. Z hlediska Jaspersovy možné existence
proto významné téma. Duchovně jsme ve stálém pohybu: volíme, tedy zároveň vylučujeme.
Svoboda proto zároveň omezuje, není bezbřehá. Člověka, jenž je stranou veškeré volby, lze
podle Jasperse nazvat duchovně mrtvým, je člověkem tzv. „syntézy.“ 163
Člověk existující kráčí po pomyslné hranici, volí, rozhoduje se, stává se svého druhu
„oknem do věčnosti“. Jeho osobní svoboda se štěpí, láme a zároveň s omezením životních
podmínek roste možnost zakusit skutečnou svobodu. Je smyslovým nástrojem, uchem, jež je
sto zaslechnout hlas nekonečna. Člověk je svými hranicemi v tomto fyzickém světě, svým
nynějším pobýváním klíčem k celku bytí, je soukolím, biblickým vinným lisem.
Zaslechnout hlas nekonečna ale nelze podle Jasperse bez druhého. Svým pojednáním
o svobodě, jež by si zasloužilo samostatnou studii, spěje k paradoxnímu, hraničnímu pojmu
nezávislosti. Její dvojlomnost lze z celého dosavadního promýšlení lidské svobody předvídat.
Je vědomím vzájemnosti, až existenciální odpovědnosti. Vážeme na sebe povinnosti,
odpovědnost v duchovním smyslu svobodně, za plného vědomí bezedné svobody. Duchovní
já a se rozvíjí a stává se nezávislým a svobodným právě ve vztahu k druhému. „Svobodný
vstupuje do vztahu s druhým, je na druhém závislý a nezávislý jen tím, že v samotném vztahu
dospěje k nezávislosti“164. Jaspers má přirozeně na mysli nezávislost duchovního já, rodícího
se na pozadí ‚pravého‘ vztahu k druhému. Jak říká, svobodný se od světa neodvrací, ale právě
naopak, hledá k němu každý možný vztah a „proto je tím kdo obdarovává smyslem právě
svobodný duch, jenž umožňuje negaci empirické individuální existence, aby se stala
smysluplnou a snesitelnou.“165
Naladění skutečné svobody přirovnává Jaspers ke stavu „beztíže“. Oporou člověku,
jedinou pomyslnou „půdou pod nohama“ je totiž údiv, něco jako stav mysli těsně před
probuzením, mezi snem a skutečností. Zde hledejme platformu pro pravou vzájemnost, pro
vztah vzájemně svobodných bytostí, kterých se žádné omezení nedotýká, jejich vztah je na
této úrovni nenapadnutelný.166 „Svět svobody je jako oceán pod hvězdnou oblohou, svět
162

Srov.: PdW, s. 329

163

„Denn nur der geistig tote Mensch enthält sich der Wahl…“(PdW, s. 330)

164

„Der Freie setzt sich in Beziehung zum anderen, ist abhängig von ihm und nur unabhängig, in dem er in der Beziehung

selbst zur Unabhängigkeit kommt.“ (PdW, s. 330)
165

„Freiheit und Geist sei das, was die Negation der empirischen individuellen Existenz möglich, sinnvoll, erträglich

macht.“(PdW, s. 331)
166

Srov.: PdW, s. 332
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vázanosti jako klec, jejíž štěrbinou vyhlédne tu a tam svou bytostí připoutaný, svázaný
člověk. Okamžitý a podmanivý pohled ale bývá rychle zapomenut.“167

4.2

Nejvyšší dobro
Svobodná volba člověka nutně vede k hodnocení. Pokud žijeme, říká Jaspers,

hodnotíme. Hodnocení, vytváření hodnotových žebříčků nebo tabulek spadá do silového
působení, během něhož dochází ke „kolizím“, člověk totiž volit doslovně musí. Jaspers
připomíná celostní povahu našeho posuzování a neopouští paradoxní prostor, dvojlomnost
naší existence. Síla hodnocení proniká celou existencí.168 „V hodnocení, tedy v silách života,
je cosi posledního.“169
Charakteristikou dvou možných přístupů, dvou téměř protikladných postojů v rámci
nejvyššího dobra pozorujeme přelévání impulzů jako v případě úvahy o pravé svobodě. Opět
se projevuje Jaspersova snaha ponechat čtenáři svobodu a volnost v pohybu vlastního
myšlení. Autor není přítelem pevných systémů, a dokazuje to neustále. Velmi často
představuje dvojlomnost, vyrůstající z dvojí podoby bytí, kterou plně nazve a rozvine až ve
druhé, pozdější verzi mezních situací. Čtenáře tím vybízí k neustálému pohybu na hranicích
možného. Svůj první výklad mezních stavů, situací vede z hlediska subjektu od procesu
hodnocení přes antinomickou povahu světa.
Jak říká, příklady učení o nejvyšším dobru bývají více méně formální, konkrétnímu
rozhodnutí vzdálené. Jejich nepřehlédnutelným rysem je vztah k celku, snaha nahlédnout
obecné pravdy. Jaspers je ale přesvědčený, že „chtít můžeme jen jednotlivé, celek chtít
nemůžeme, jelikož jsme konečné bytosti a nejsme Bůh.“170 Nejvyšší dobro, popsané a
zformulované do systému, jako nauka, kterou si lze osvojit je slepou uličkou, je protikladem
skutečného života. Pevný systém umrtvuje. Nejvyšším dobrem pro člověka zůstává podle
Jasperse za každých okolností životní proces tíhnoucí k celistvosti, k završení, přesto nebo
spíše právě proto, že poslední konečný telos jako idea zůstává nejasný.171
167

Srov.

168

„Er läßt die Existenz mit dem gewählten Wert durchdringen.“ (PdW, s. 221)

169

„In den Wertungen, die die Kräfte des Lebens sind, ist etwas Letztes gegeben.“(PdW, s. 220)

170

„Wollen aber kann man nur Einzelnes, das Ganze kann man nicht wollen, da man endliches Wesen und nicht Gott

ist.“(PdW, s. 227)
171

Připomínám Heideggerovu kritiku, přiloženou v závěru kapitoly. Právě ona systematičnost, pojmová vymezenost, kterou

Heidegger u Jasperse postrádá, mu je bytostně cizí.
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Proto je podle Jasperse pro život nejméně nebezpečné čistě formální učení o
nejvyšším dobru. Autor má na mysli především Kantovu etiku. Působí je živá, neomezuje.
Kantovy maximy naplňujeme teprve sami, vlastním jednáním, činy. Jde o ideje, nic
statického.172
Člověk vnímající svět jako vývoj nachází vlastní směr, telos v samotném dění. Má
důvěru v přirozenost věcí, v dění světa, disponuje klidem. Je plný jistoty, jedná, aniž předem
ví, jakým směrem se bude vývoj nutně ubírat. Nenechá se zviklat, vyvést z míry, Jaspers
hovoří o víře v pobývání, v lidskou přirozenost, aniž se jí osobně účastním.173 Za tímto
obrazem si dokážeme představit věřícího člověka, přijímajícího víru v řád věcí, bez vlastního
nasazení.
Z pohledu existence vnitřně opačně založený člověk, jednající podle konkrétní situace
je bdělý vzhledem k problematičnosti světa, vnímá nebezpečí svého pádu. S vědomím, že
nejde o poslední cíl, o neznámý telos, jedná v pro sebe nejvzdálenějším možném horizontu.
Vnímá své omezení. Vidí obzor, za nějž nedohlédne. Žádné učení není pro něho jediné a
konečné, za žádnou nauku se neschovává, zahlédnuté „nejvyšší dobro“ nepovažuje za
konečné. Cítíme, že autor hovoří o možné existenci, o reflexi údělu za současné nejistoty. Žije
v „bázni a chvění“, neboť skutečný smysl svého pobývání (Dasein)174 nezná.175

4.3

Víra jako tušení ‚Jiného‘

Výše uvedený nárys svobodné existence nezapře stopy osobitosti Jaspersovy víry.
V čem tkví její hlavní jádro? Jaspersův člověk ve svobodě vždy přesahuje kontury osobního
světa, ačkoliv právě osobní zakoušení je její podmínkou. Obecné pojednání o svobodě ducha
172

Srov.: PdW, s. 227.

173

srov

174

„…was es mit dem Dasein auf sich hat…“ srov.: S. 229, tamtéž

175

Člověka „zamrazí“, promítne-li se do doby psaní textu. Svět byl tehdy rozvrácen první válkou, hrůznými osudy

přeživších. Je vůbec v této situaci možné přemýšlet o jiném, menším cíli, než jakým je hodnota nejvyššího dobra, etický
smysl vlastního života, konečné věci člověka? Právě v dobách nevětších dějinných rozvratů se objevovali noví proféti, světci,
vyslanci vyšších sfér. Jaspers chce dát člověku naději, zároveň jej nechlácholí, nepředkládá návody a jisté pravdy.„Jde o to,
snažit se ze všech svých sil, člověk totiž nemůže počítat s tím, že přijde samo od sebe, co sám neudělá, byť by to bylo to
nejmenší.“ Es kommt darauf an, dass er sich mit ganzer Kraft einsetzt, denn er kann nicht darauf rechnen, dass es von selbst
kommt, wenn er es nicht tut, und sei es das Kleinste.“ (PdW, S. 228)
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u Jasperse nenajdeme. Momenty přesahu, přelévání a přerodu, o nichž hovoří, charakterizuje
vždy jistá nevýslovnost. U Jasperse ale neplatí ani Wittgensteinovo mlčení.176 Dostupnými
prostředky se až po nejzazší mez pokouší vyjádřit, co je v posledku a v plnosti nevyjádřitelné.
Jasnost je jedním z klíčů k jeho pojetí existence. Platí, poznámka Hannah Arendtové: „Kde se
objeví Jaspers a promluví, tam se rozjasní.“177
Účinek radikálně jiného prožívání lze podle něho přirovnat k nárazu, k otřesu (die
Erschütterung).178 Povaha toho, co člověk zakouší, se vymyká běžným souřadnicím našeho
bytí-tu. Podobně působila slova profétů, proroků, vizionářsky předvídajících převratné
události. Prožívání mezního stavu je duchu profécie blízké, zároveň se bytostně dotýká
skutečnosti jedinečného rozhodnutí (der Entschluss) člověka, nacházejícího se ve - svého
druhu - „poslední“ situaci.179 Jakkoliv jde o volbu v médiu racionality, o konkrétní situaci,
volba člověka je iracionální. Víra je u Jasperse jako ozvěna. Nic velkolepého, pompézního a
neochvějného. Tiché vedení, křehkost, nasměrování do bezednosti existence na dně mezního
prožitku.180

4.4

Od antinomie k mezní situaci
„Nevidím nic před sebou nic za sebou, zvolal, nic než nekonečnou noc, v níž se v mé

nejstrašnější samotě ocitám…“181

176

„O čem nelze hovořit, k tomu se musí mlčet.“ Srov.: Wittgenstein, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus I:

OIKOYMENH, 2007. S. 8
177

„…wo Jaspers hinkommt und spricht, da wird es hell“. Citát pochází z rozhovoru Hannah Arendtové pro německou

televizi v roce 1950. Šlo o její první poválečnou návštěvu Německa v roce 1950. S Karlem Jaspersem i s jeho ženou Gertrud
ji pojilo mnohaleté přátelství až do Jaspersovy smrti. Dokladem je obsáhlá vzájemná korespondence, z níž cituji
v závěrečném exkurzu.
178

Srov.: PdW, s. 337

179

Srov.: PdW, s. 334

180

Srov. PdW, s. 334 (Halt im Unendlichem)

181

„Ich sehe nichts vor mir, nichts hinter mir, rief er aus, als eine uendliche Nacht, in der ich mich in der schrecklichsten

Einsamkeit befinde .“Citát Goethova harfenisty pochází ze závěru Jaspersovy přednášky s názvem „Samota“(Einsamkeit)
z roku 1915/16. Básnický obraz blízký charakteru mezní situace. (Jaspers, Karl, Das Wagnis der Freiheit: Piper Verlag, 1996.
S. 30)
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Vidíme, že lidská subjektivita, o níž Jaspers bádá, se pulsujícím organickým pohybem
rozšiřuje za sféru osobních postojů, obrazů a myšlení o světě a vzápětí se znovu vrací
k jedinečnému prožívání, k niternému pohybu vlastní duše. Kolize, k nimž dochází
v důsledku hodnocení, vedou člověka k potvrzení určitých hodnot a zároveň s tím ničí jiné
hodnoty. Jak říká Jaspers, děje se tak v různých, zcela konkrétních situacích. Člověk se ale
podle něho ocitá v životních situacích, jež se běžným vymykají. Jde o situace svým způsobem
podstatné, rozhodující, bytostné, projevující se ale v souřadnicích předmětného světa, v rámci
jeho pobývání jako tzv. mezní situace (Grenzsituationen). V nich prožíváme, myslíme nebo
cítíme až „na hranicích našeho pobývání.“182 Ztrácíme jakoukoli oporu.183 Vše, co jsme
schopni nahlédnout je proměnlivé, zpochybnitelné, relativní. Nic není v celku, absolutně a
bytostně. Ocitáme se před neprostupnou zdí.

4.4.1 Opora
Autor popisuje tyto situace z pohledu života jako nesnesitelné, zřídkakdy je prožíváme
beze zbytku ve své čistotě. Téměř vždy proti nim zapojíme jisté obranné mechanismy,
nacházíme opory, jinak by život skončil. Člověk je relativně zřídka zoufalý, má totiž oporu184
před tím, aby jí vůbec propadl. Zdaleka ne každý žije mezní situace, podle Jasperse jen zřídka

182

„an den Grenzen unseres Daseins“, PdW, s. 229

183

„ …nichts Festes da ist, kein unbezweifeltes Absolutes, kei Halt, der jeder Erfahrung und jedem Denken standhielte.“

PdW, s. 229
„der Halt“: Opora i zábrana, hraniční slovo. Jako pojem: lze vnímat pozitivně i negativně.
184

Oporou je v tonto smyslu zábrana, od slova halten: držet, podržet
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kdo.185 Oporu charakterizuje jako výraz jeho vlastních živoucích sil, jako jakési duchovní
jádro: „Jestliže se ptáme na duchovní typ člověka, ptáme se, kde má svoji oporu.“186
V rámci našeho světa se hodnocením setkáváme s určitým odporem. Člověk prožívá
neštěstí a bolest, ale jen jako relativní zábranu, kterou lze většinou překonat. Co do charakteru
jde o konečné překážky, netvořící žádnou hranici.187 Vnější situace je ale pro každého
dvojsečná, pokračuje Jaspers. Podporuje i brání. Omezuje, ničí, je nejistá. Čím hlouběji
poznáváme, tím jasnější je v nás všeobecné vědomí o antinomické struktuře světa.188
My sami i svět žijeme antinomicky rozštěpeni. V subjektivním světě je s každým
chtěním provázáno ne-chtění, vůle směřuje proti tomuto chtění. Skutečnost rozštěpení se
podle Jasperse projevuje na objektivně nevyhnutelném a z podstaty nezměnitelném stavu
bídy a nouze světa. Vědomí hříšnosti, sklíčenosti, nicotnosti, opovržení je co do povahy čímsi
zcela odlišným od původního chtění. Rozvrat v racionální oblasti nazývá Jaspers
protimluvem (der Widerspruch). Všude si něco protiřečí. Odhalené protimluvy racionálně
prožíváme jako rozvrat vědění. Tím, jak se postupně pomyslně vzdalujeme konečným
konkrétním situacím, chceme-li je nahlédnout cele, všude kolem sebe nacházíme
rozporuplnost. Takový je všeobecný vzorec, osnova mezních situací. Jaspers připouští, že je
možné najít klid a uspokojení na časově omezenou dobu v mystice. Pokud ale člověk tváří
v tvář nekonečnu zůstane bdělý, zavede jej pokaždé až na samé dno, k antinomii. Člověk se
ocitá na hranicích možného, myšlením se konce nedobere, ale sestupuje „před antinomie, tzv.
neslučitelnosti, které se musí vzhledem k pobývání jevit jako definitivní a bytostné.“189
Jak se s obrazně vykreslenou existenciální situací vypořádat? Jaspers nabízí tři
základní typy jednání. Mezní situace zřetelně vystupují z třetího z nich, jejich obraz se slévá
s obrazem antinomie. Jaspers rozehrává existenciální téma svého myšlení.
Člověk je zničen (Er wird zerstört): „Čím zřetelněji se všude objevují antinomie, o to
více stoupá nejistota, vedoucí k ochromení veškerého jednání, poznávání a života.“190

185

„Nicht jeder, die wenigsten leben in Grenzsituationen.“ PdW, s. 229

186

„Fragen wir nach dem Geistestypus, so fragen wir, wo der Mensch seinen Halt hat.“ PdW, s. 229

187

„Diese Widerstände werden vielfach als zufällig, vermeidbar, überwindbar blebt und aufgefasst, als solche sind sie

endlichen Charakter sund bilden keine Grenze.“ PdW, s. 230
188

Srov.: PdW, s. 230
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„…zu Antinomien, d.h. zu Unvereinbarkeiten des Denkens, die ihm endgültig, wesenhaft für das Dasein in der Subjekt-

Objekt Spaltung erscheinen müssen.“ (PdW, s. 231)
190

„Je deutlicher überall die Antinomien auftauchen, desto mehr steigert sich die Unsicherheit zur Lähmung alles handelns

und Erkennens und Lebens.“ (PdW, s. 240)
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Člověk se antinomiím vyhýbá (Er drückt sich um die Antinomien herum). „Schovává
se před otřesy, před procesy zoufalství a krizových přerodů v rychlé útěše
nevyhnutelnosti.“191
Člověk získává sílu (Er gewinnt Kraft.)192 Jaspers hovoří o síle, získané skrze
konkrétní situaci, vyžadující naplnění. Hledá „syntézu“, ale živoucí, nekonečnou
antinomickou syntézu. Sbírá se k rozhodnutí, nepopírajícímu racionalitu, zároveň ale kroku,
bez racionálně dostatečného zdůvodnění. Je nesen vůlí po jednotě, aniž si ji kdy přisvojí.
Z antinomie tryská nová životní síla.193

4.4.2 Zdánlivá harmonie
Pozoruhodný je postřeh týkající se doslova plně a všestranně rozvinutých osobností.194
Pro tehdejší akademický svět jen těžko připustitelné zjištění, že výjimečnost v osobnostním
rozvoji umělce, hraničící s chorobou, nebo i duševní onemocnění mohou přinášet světu krásu.
Úvaha začíná myšlenkou, že u takto rozvinutých osobností bychom očekávali, že
prožívání antinomií u nich bude nejhlubší, že bude na první pohled zřejmé a patrné. Ale
pozorování některých osobností nás učí, že antinomie často mizí. Skoro bychom uvěřili, že
ani neexistují. Důvodem je již předeslané skrývání se, banalizace, zjednodušování viděného
„rozporu“. Nezbytné zmrtvení, k němuž přitom dochází, vede zprvu k nepochopitelným
vedlejším účinkům, k duševním změnám, které se nejčastěji podle Jasperse projevují jako
nervozita.
Některé velké osobnosti docházejí harmonie, a v jejich případech se antinomie vyřeší.
Ale i to je zčásti klam. Čím více se přiblížíme faktické existenci těchto velkých osobností, tím
jasnější je, že u nich proběhl hluboce vášnivý a vehementní proces plný zoufalství a
přemáhání. Hluboké utrpení provází duchovní přerod, doslova vydobytý, projevující se
navenek zdáním harmonizace výsledného celku uměleckých děl, v básnictví, ve filosofickém
systému, v náboženském obrazu světa, zkrátka v umělecké práci, jak ji později vidí svět.
Divák zakouší klid a harmonii u díla, které vznikalo v nekonečném utrpení a v bojích.

191

„ Er drückt sich um die Erschütterungen, um die Prozesse der Verzweifelung und kriesenhaften Umschmelzung mit dem

schnellen Trost des „unvermeidlich“herum.“ (PdW, s. 241)
192

Srov.: PdW, s. 241

193

„Ein Einheitswille, ohne je die Einheit zu besitzen, entspringt aus der Autonomie für ihn als seine Lebenskraft.“ (PdW, s.

241)
194

Srov.: PdW, s. 241-242
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Harmonické ideje nejsou vždy symbolem klidu, ale v uvedeném případě symbolem utopie
neznámého cíle.195

4.4.3 Mez jako paradox
V mnohých případech, říká Jaspers je z historie známa snaha vytvořit
z antinomického obrazu světa mystickou jednotu. Specifickým způsobem poznávání je možné
ji zakusit. Ale pokud se stane vládnoucí životní formou, jsme svědky protikladu živoucí
osobnosti. Antinomické totiž zůstává nakonec vždy paradoxem.196
A religiozita? Je věřící člověk sto podržet si podle svých možností svůj antinomický
obraz a existovat v něm? Jaspers se domnívá, že antinomie dokáže pozdvihnout poznání i
zničit religiózní život. Religiozita podle jeho názoru trvá i antinomiím navzdory, je dokonce
sama schopná vehementním gestem přijmout antinomické síly a povýšit paradox na stěžejní
moment své víry. Paradox lze potom přijmout za výchozí bod další úvahy, jak dokazuje na
příkladech z Kierkegaarda.197
„Vně všestranně antinomické situace je jen jedna jistota: existence, okamžitá existence
člověka. Vědomí existence se člověku otevírá právě prostřednictvím vědomí antinomické
situace. Na místo objektivity myšlení při řešení problémů a protimluv, jak je výtečně zvládá
matematické poznání, (což je také důvod, proč je vůči veškerému matematickému poznání
Kierkegaard lhostejný), roste v člověku prožitek vážnosti existence. Vědomí, že vše záleží na
vlastním jednání, na životě, na vlastním rozhodnutí existujícího. Je to vášeň existujícího
oproti neexistujícímu, neživoucímu myšlení dialektika, přemýšlejícího u psacího stolu o tom,
co nikdy neudělal a nikdy nežil.“198
„Paradox je vášní myšlení a myslitel bez paradoxu je jako milující bez vášně. Ale
nejvyšší potencí každé vášně je, že podvědomě připravuje svůj vlastní zánik. A stejně tak je
nevyšší vášní rozumu, že bytostně touží zažít náraz, ačkoliv pro něj tento náraz (na jednu či
na druhou stranu) bude zánikem. Tohle je tím největším paradoxem myšlení: objevit něco, co
se samo myslet nemůže. Paradoxní vášeň rozumu se tedy bez ustání sráží s neznámým, které
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„ Die Schöpfung und Anschauung jener Ideenwelt ist kein Erwerb ruhigen Besitzes – damit geht die Idee verloren - ,

sondern Symbol und Utopie des ungewussten Zieles…“ (PdW, s. 242)
196

Srov.: PdW, s. 244-245

197

Srov.: PdW, s. 245

198

tamtéž

57

zde bezesporu je, ale protože je právě neznámé, v jistém smyslu zde není. Dál se rozum
nedostane…Co je ale tím neznámým?“199
Velkým příkladem pravdy existence, vrcholící v paradoxu, je pro Kierkegaarda i
Jasperse Sokrates.200 U Kierkegaarda patrné úzké sepětí religiozity a paradoxu. Jak jsme
viděli, i Jaspers je přesvědčený o pozitivní existenciální úloze paradoxního myšlení.
Odkazem na svého ‚předchůdce’ vyjasňuje svůj základní postoj k povaze světa, ke skutečnosti
lidského v božském, předmětného v duchovním, konečného v nekonečnu.
Pozoruhodná je schopnost paradoxu podržet sama sebe v každém okamžiku, obává se
vysvětlení, brání se mu. V uších zní ozvěna rytíře víry z hory Mória. Kierkegaard dovypráví
Abrahámovo mlčení, jak je neopakovatelným způsobem vykreslil v knize Bázeň a chvění:
„Od Abraháma se však poslední slovo zachovalo, a jsem-li s to paradox
pochopit, porozumím také Abrahámovu totálnímu zpřítomnění v onom slově. Zaprvé neříká
vůbec nic, a touto formou poví, co říci má.“ …“Zde se opět ukazuje, že se Abrahámovi sice
porozumět dá, ale jen tak, jak se chápe paradox. Já sám Abraháma chápu, ale je mi přitom
jasno, že mi chybí odvaha takto hovořit, a jako Abrahám se jednat neodvážím. Proto však
nebudu tvrdit, že tu jde o něco lhostejného – vždyť je to naopak div divoucí.“201 Právě to je
pro Kierkegaarda výrazem nejvyšší religiozity v přísném smyslu slova.
Pojetí paradoxu je z hlediska existence protkáno stěžejními pojmy, výměnou
vzájemných motivů obou filosofů. Jejich přístupy se v mnohém dotýkají nebo dokonce
prolínají. Oba autory spojuje vědomí konečnosti běžného lidského poznání, a právě proto i
výzva k odvaze vášně a touhy po nekonečnu, výzva k rozhodnutí, tady a teď, buď – anebo. Ať
se jedná o rytířský skok nebo povahově příbuzné niterné odhodlání, oběma je vlastní ladění
entusiasmu. Paradox ale charakterizuje povahu mezní situace spíše z nadhledu, z odstupu.
Jaspers se tím vzdaluje bezprostřednímu nárazu, otřesu, kterou způsobilo setkání s hranicí. O
paradoxní povaze přemýšlíme až poté, co jsme nejtěžší okamžiky přestáli. V následující části
nám půjde o bližší pohled na konkrétní mezní situace. Úvodem ale několik slov k dějinnému
kontextu, k formám a způsobům obou vydaných verzí.

4.4.4 Kontext doby - dvojí zpracování mezních situací
199

Uvádím jako vlastní překlad. Jde o pasáž z Kierkegaardových sebraných spisů. Jaspers ji celou cituje. (Kierkegaard 6, 34)

200

„Když (wenn) je nesmrtelnost“, říká Sokrates. Na toto když vsadí celý svůj život.“ Srov.: PdW, s. 246

201

Kierkegaard, Soren, Bázeň a chvění. Nemoc k smrti: Svoboda, 1993. S. 102-103
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V roce 1913 vycházejí Husserlovy „Ideje k čisté fenomenologii“. Subjekt vstupuje
přímým způsobem do poznávacího procesu a hraje v něm nově zásadní roli. Prožívající stojí
v jiné roli, než jak tomu bylo v tradičním pozitivizmu, jeho názor, subjektivně-smyslová
zkušenost získává novou důležitost. Válka mění, boří dosavadní hierarchie hodnot a způsoby
uvažování o světě. Jaspers hovoří o své aristotelské intenci sledovat především duševní
hnutí202.
Výchozím bodem zkoumání je jednotlivý člověk, živá a jedinečná bytost každého.
Tento aspekt je charakteristický pro psychologickou rovinu uvažování a zároveň se stává
„vstupenkou“ do žité filosofie. Prožívající reflektuje sebe i své okolí, od svého života se na
okamžik odvrací, rozhlíží se po jiných osudech, pátrá historií…a hovoří co nejjasněji,
s vědomím, že se to plně nezdaří, je ale naděje, že se své existenci o krok přiblížíme.203
Jaspers hovoří naléhavě právě o pohybu, cestě, procesu, nikdy neklade konečné pravdy.
Mezní situace v Psychologii světových názorů koncipuje jako možnosti, jednotlivé přístupy,
postoje, obrazy z historie světa vykresluje živě a oproti pozdější verzi obsáhleji.204 Na
přístupech konkrétních historických osobností, prostřednictvím duchovních a náboženských
nauk proniká do hloubi jejich intencí. Nechce primárně hodnotit, ale díky vzájemnému
dialektickému prosvětlování je jeho postoj vždy zjevný. Tvoří si svůj vlastním „systém“,
jehož snahou není přehlednost, ale spíše návaznost, kontextualita živých a obsahově hutných
obrazů lidského života. Mezní situace z roku 1919 přímo souvisejí s Jaspersovým pojednáním
o antinomiích a paradoxu. Jak jsem zmínila, autor je uvádí jako součást třetí kapitoly Života
ducha a dělí je do následujících pododdílů: 1/Antinomická struktura bytí, 2/ Utrpení, 3/
Jednotlivé mezní situace.
Druhá podoba mezních situací pochází z roku 1932, z Jaspersovy třídílné Filosofie
(Philosophie), konkrétně z jejího druhého dílu: „Existenerhellung“.205 Jaspers částečně mění
podobu i řazení mezních situací, ale mez (hranice) jako taková zůstává i v pozdějším díle
páteří Jaspersova myšlení. Fakt, že se po třinácti letech opět obloukem ke stejnému tématu
vrací, vede k úvaze, jakým vývojem prošel, v čem je jeho mladší zpracování jiné, nebo

202
203

Srov.: PdW, předmluva
Když Jaspers pojednává o živém procesu, používá termínu „schrittweise“, tedy doslova „na způsob kroku“. Vlastní

živoucí proces uskutečňování existence se děje ve skocích (der Sprung).

205

Existenzerhellung: projasnění, prosvětlení existence
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naopak, v čem se obě podoby shodují.206 Na první pohled je zřejmá změna v řazení témat,
přičemž změna formy přirozeně vypovídá o vývoji v tématu.
Druhý svazek filosofie (Philosophie, zweiter Band, Existenzerhellung) dělí Jaspers na
tři hlavní díly. Celý svazek otevírá vstupní téma existence. Prvním stěžejním tématem je
komunikace, přesněji Já v komunikaci (Ich selbst in Kommunikation). Mezní situace
následují. Jednotlivé mezní situace otevírá fenomén smrti, respektive smrt bližního.
Na rozdíl od prvního zpracování neřadí Jaspers náhodu 207(der Zufall) k jednotlivým
mezním situacím, nepojednává o ní samostatně, je vetkána do úvodní části, do tématu
určitosti mého pobývání.
Z pohledu antinomické struktury světa lze světonázorovou podobu mezních situací
považovat za pohyb myšlení, přelévání, tvoření hodnot a pohybu osobních přístupů, postojů a
obrazů světa. Pojednání je obsáhlejší, systematičtější. Jaspers představuje co nejširší záběr
možných způsobů prožívání utrpení, smrti, boje, viny. Často jde o typologie možných reakcí a
přístupů. Pro moji práci se stala stěžejní.
Druhá podoba nabývá ostřejších existenciálních rysů. Výchozí platformou je pojetí
„situace“. Obsáhlé a pojednání se překlápí do filosofického textu. Důležité pojmy autor
jasněji vymezuje. Jaspers jde více ‚na dřeň‘. Obecné prostupující téma utrpení oproti první
verzi zeštíhluje a vyostřuje. Do existenciálního procesu jsme vtaženi přímo. Autor zachovává
jemu vlastní humanistický postoj. S čtenářem prochází životními kolizemi, a přesto
nemoralizuje. Étos jeho textu spočívá v živém, autentickém vcítění. Životem se zabývá široce,
ale vždy s ohledem na celek. Připomíná úlohu druhého, odkazuje k existenciálnímu
prosvětlování v komunikaci, která tématu předchází.
Konkrétní líčení utrpení, boje, smrti, náhody, viny dospívá v určitém okamžiku
k nejzazší hranici, z ní již není úniku. Hranice působí jako zeď, je posledním obzorem a
v dané chvíli nepřekročitelná. V metafyzickém vědomí, kdy se podle Jasperse může vztah
obrátit,208 volím ve shodě s překladatelem slovo mez. Je onomatopoickým vyjádřením
omezení, je mezi-prostorem, pomezím, specifickým územím všech a nikoho.
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V minulém roce vyšel jako 20. svazek malé řady OIKOYMENH první překlad mezních situací od pana Václava Němce.

V mé práci se k ní se vracím a odkazuji, v případě ostatních částí vycházím z původního originálu z roku 1932.
207

V Psychologii světových národů je náhoda zařazena mezi jednotlivé mezní situace jako svého druhu jejich závěr. Člověk

je podle Jasperse s to ji nezapírat, ale naopak, učinit z ní nepochopitelný akt Absolutna a postavit ji do základu našeho světa.
Srov.: PdW, s. 273
208

„…während in einem metaphysischen Bewußtsein sich das Verhältnis umkehren kann.“( PdW, s. 256)
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4.5

Mezní situace: klíč k existenci

V mezních situacích ale jde právě o tuto definitivnost, jíž je prožívaná mez specifická.
Antinomická struktura světa (věci nikdy nejsou jen dobré a jen špatné, černé a bílé) je známý
již více než tisíc let. Běžně v životě přijímáme relativitu našeho názoru, jsme opatrní
v absolutních soudech a odsudcích. V čem je tedy Jaspersův výkon tak jedinečný?
Celým myšlenkovým dílem se jako Ariadnina nit vine tušený smysl existence, niterně
prožívaná jedinečnost života, namířená do nekonečna, k cíli, jež v plnosti nepoznáme, k
němuž ale ‚v bázni a chvění‘ niterně směřujeme. Jaspersova existence je prosycená duchem
Kierkegaardova religiózního hledačství. Pravou tvář takto vnímaného skutečného lidství
nespatříme, ale právě ona je ale klíčem k celku našeho bytí. Psychologie světonázorů je
knihou připravovanou pro katedru psychologie, ale jak autor říká, pochází „z období, kdy
jsem se od psychiatrie dostal k filosofování“.209 Žije vědomím, že empirické, logické
poznatky a živá lidská bytost jsou dva světy. Vlastní životní proces, svébytné uskutečňování
naší jedinečné možnosti od počátku prostupuje Jaspersovy úvahy.

4.5.1 Utrpení
Fenoménu utrpení z hlediska subjektivity prožívajícího věnuje ve své prvotní verzi
obsáhlou část, jež se prolíná všemi mezními situacemi, je jim vlastní. Utrpení se nelze
vyhnout odplatou, stalo by se pro nás totiž pouhým prostředkem, ničím definitivním,
posledním.
K výchozí charakteristice všech mezních situací patří, že jsou zdroji sil, směřujících
k vývoji. Utrpení (das Leiden) stojí v pozadí každé mezní situace. Potěšení a utrpení jsou
209

„…als ich von der Psychiatrie her zun philosophieren kam.“(PdW, předmluva k 4. vydání)
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spolu vzájemně provázané, ale pozorujeme-li je, pojednáváme o nich, aniž bychom je aktivně
prožívali. Jestliže mezní situaci neprožíváme, pouze ji reflektujeme, odsouváme její
antinomickou povahu do pozadí. Pozitivní síly patří aktivnímu životu, jenž je schopen najít
něco důležitého, dát něčemu přednost. Život dokáže tvořit síly, jejichž prostřednictvím může
prožívající člověk vyjít z antinomické situace, vyskočit z ní ven. Může postupovat dál,
směřovat k hranici nikdy nekončící syntézou.
„Žádná pojednávající reflexe – co umí tak dobře ukázat bídu našeho pobývání – nic
nemůže vést stejně dobře k pozitivně hodnotnému, jedině výzva k životu.“210
Fenomén lidského utrpení lze z hlediska člověka vnímat na polaritách dvou postojů:
pesimismu proti optimismu. Jaspers se přirozeně nepřiklání k žádnému z nich, oba nazývá
slepou cestou. Příznačným způsobem apeluje na naši víru i odpovědnost: život sám teprve
ukáže, čím je svět. Svět není nikdy hotový, neboť jaký je, závisí i na mně. „Vůbec není,
bude.“211
„Lze mu ale přitakat, lze přetvarovat pozitivní skutečnost, nový charakter ale získá až
tehdy, spatříme-li jej jako mez, hranici, jako cosi posledního, až pokud chápeme jeho
neodvratitelnost. Utrpení již potom nebude ničím jednotlivým, ale bude patřit k totalitě“.212
Prožíváme-li utrpení mezní situace, zasahuje nás cele. Jaspers chápe utrpení, a spolu
s ním i ostatní mezní situace jako bytostnou součást autentické existence. Utrpení, či vina z ní
vyvěrají. Ale právě proto si přes celostní duchovně-fyzické prožívání nemůžeme přát v duchu
tajemné mystické školy trpět pro Boha, nevoláme kvůli němu po vnějším obraze svého
utrpení. „Situace je definitivně paradoxní.“213 Vědomí dvojí podoby, dvojí tváře skutečnosti
nenahlíží Jaspers s odstupem, s nadhledem, nehovoří o ní jako k objektivnímu faktu,
objektivní povaze našeho světa. Člověk je schopen ji ve vztahu s druhým a druhému
subjektivním a niterným způsobem, tedy v mysli i těle zároveň, zakusit, prožít. Vstupenkou je
mezní situace.
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4.5.2 Smrt
Názornost rozporu mezi objektivním a objektivním prožíváním situace je patrná
z pojednání o smrti (der Tod). Dokud o smrti jen víme, čteme o ní, slyšíme a chápeme ji jako
součást lidského života, máme před ni jakousi neurčitou ochranu v podobě objektivní pravdy.
Až holá skutečnost zážitku smrti svého bližního nebo dotek smrti vlastní je naopak radikálně
převratným a ryze individuálním otřesem. Z mezní situace ale uniká její esence, máme-li
jakoukoliv jistotu, že situace pomine. Přesvědčení o posmrtném životě, reinkarnaci nebo
očistci, v němž se jistě shledáme se svými nejbližšími, je z Jaspersova pohledu falešnou
útěchou. Mezní existencialitě, tj. možné existenci, se tím vzdalujeme. Bdělost mezní situace je
z objektivního hlediska rizikem, odvaha ‚skočit‘ není samozřejmostí. Konečně i Jaspers
připouští, že hrozí riziko pádu. Objektivní náhled je pro něho stejně jako pro Kierkegaarda
z existenciálního hlediska bezcenný. Kierkegaardův postoj hodnotí Jaspers jako „postoj
nevěřícího, jenž hledání víry považuje za to, oč běží.“214 Bez toho, aby v popředí stálo vědomí
nesmrtelnosti, opora něčeho ověřitelného, dokazatelného. Smrt je niterným a svého druhu
‚holým‘ subjektivním prožitkem.215 „Myšlenka na smrt není zážitkem o sobě, ale je
jednáním“216, v něm spatřuje Kierkegaard vývoj, vlastní vývoj člověka k existenci, v sepětí
hlubokého niterného prožitku s jednáním.217
Vidíme, že Jaspers na mezní situaci smrti neklade žádnou jasnou odpověď. Místo ní
spolu s Kierkegaardem popisuje přelévání mysli a ducha, svár člověka zasaženého myšlenkou
smrti. Je otázkou, o jakou podobu „jednání“ nám v případě smrti půjde. Jaspers sice v úvodu
hovoří o dvojí podobě zážitku jako vědomí vlastní smrtelnosti a smrti bližního, dále ale obě
podoby netematizuje a nerozvíjí. Odpověď hledejme v pozdější verzi mezních situací, kdy je
smrt jako mezní situace obohacena o motiv komunikace, resp. existenciální komunikace.
Druhý díl autorovy Filosofie je nesen duchem komunikace, vzájemností s druhým,
s bližním. Pravou komunikaci nachází Jaspers za hranicí skutečných psychologických a
sociologických vztahů. Tyto jsou předmětem výzkumu, existenciální, „pravá“ komunikace je
věcí filosofického projasňování, není pro nás empiricky uchopitelná 218. Hloubka vztahu a
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komunikace s druhým, blízkým se může smrtí „pozdvihnout.“ Díky hloubce vztahu mohu
smrt bližního ustát, aniž propadám nihilismu. Nejbližší člověk mizí z konečného fyzického
světa, ale hlubina komunikace s ním nikoliv. Podle Jasperse existence člověka v zážitku smrti
bližního, obrazně řečeno postoupí kupředu. Člověk naráz zahrne smrt do života., nebo
přesněji řečeno, podřadí smrt pod život existenciální komunikací.219 „Život prokazuje pravdu
komunikace, která přetrvává smrt tím, že se život uskutečňuje v té podobě, jaké nabyl skrze
komunikaci a jakou musí mít i nadále. Vlastní smrt přestala být jen prázdnou propastí. Jako
kdybych již ve smrti nebyl opuštěn, nýbrž spojil se s existencí, která se mnou stála v nejbližší
komunikaci.“220

4.5.3 Náhoda
Náhodu (der Zufall) pojímá z pozdějšího existenciálního pohledu Jaspers jako
dějinnou určitost vlastní existence. Vlastní původ, mé zrození si nevolím. Okolnosti mého
pobývání, životní situace, výchozí rodinné podmínky a konečně i partnerské vztahy, blízké
vazby s druhým se mohou jevit jako náhoda. Až tehdy, kdy moje „dějinná určitost“ přestává
pro mne představovat náhodu, tehdy, kdy ji přijímám jako moji vlastní, aniž bych jí rozuměl,
ocitám se v mezní situaci náhody, v zážitku „věčnosti v čase“.221
Paradoxní situace čehosi, co platí i neplatí zároveň, dobře ilustruje obraz lásky, kdy je
partnerská láska v časových a místních souřadnicích, svými konečnými rysy, vázaná k mému
pobývání, zároveň ale vnímám až existenciální důležitost našeho vztahu, jako kdyby naše
příbuznost a blízkost byla hlubšího a staršího řádu. I v pohledu na přírodní zákonitosti panuje
zdánlivá náhoda. Jak říká Jaspers, je od pradávna myšlenka stejnosti, shody, člověka
v kontrastu se skutečností různého pohlaví, rasy, životních poměrů a rozdílné závislosti na
životních podmínkách.222 Vše, co se vymyká našemu kauzálnímu chápání, se může z jednoho
pohledu jevit jako náhoda. V našem světě prožíváme související i nesouvisející skutečnosti
zároveň, aniž je přesně chápeme, aniž jim rozumíme. Vnímáme jejich dvojí povahu. Náhoda

empirisch nicht vorhanden. Ihre Erhellung ist philosophische Aufgabe.“ (Jaspers, Karl. Philosophie II.Band,
Existenzerhellung: Verlag von Julius Springer, 1932. S. 51)
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nebo nahodilost našeho pobývání je tím posledním223 a je podle Jasperse na nás, abychom
nahlédli naši skrytou provázanost, zakotvenost v absolutnu. Cestu spatřuje opět v niternosti, v
religiozitě prožívané situace. Jde o to, abychom „náhodu nepopírali, ale vetkli ji do základu
světa, jako nepochopitelný akt nekonečna, absolutna, Boha…224

4.5.4 Vina
Vina (die Schuld), je-li prožívaná jako mezní situace, nikoliv jako skutečnost, již lze
obejít, otřese oproti náhodě nitrem člověka hluboko „až ke kořenům“. Jaspers hovoří o
naprostém zpochybnění sebe sama, ztrátě vlastní hodnoty, o zničujícím zážitku. Poslední
opora padá. Bytostná vina je „prožitkem nejhlubší religiozity.“225 Autor vřazuje prožívání
bytostné viny do kategorie hluboké niternosti s přímým i nepřímým odkazem ke
Kierkegaardovi. Ve své první verzi mezních situací stupňuje etické akcenty viny. Postupuje
od výsledných viditelných činů a jednání ke smýšlení a k motivům hnutí v duši člověka. Šíře
působících etických motivů viny sahá až k sebereflexi, na citovou rovinu motivů a duševních
hnutí, jež mohou zůstat skryté, a neviditelné.226
Člověk poměřuje ve svém nitru, absolutně, z hlediska idey člověka, čistě. V eticky
laděném sebe-zpytu se z antinomické struktury nevymaníme, omluva, „legalizace“ našeho
jednání nás z absolutních a konečných měřítek vyvádí na jinou, méně existenciální rovinu.
Jaspers hovoří o „poslední vině“, o níž lze v nitru a samotě jen mlčet, přes veškeré snahy se
komunikaci vzpírá.227 Vina, jíž podle Jasperse trpíme jako lidé našeho světa vůbec, není pro
většinu z nás zachytitelná. Ve stopách Kierkegaardových popisuje mezní situaci viny jako
vzmach, jako ‚zrod‘ jiného vědomí: „v mezních situacích se rodí nejintenzivnější vědomí
existence, jenž je o sobě vědomím něčeho absolutního.“228 Kierkegaarda „vina je tím
nejkonkrétnějším výrazem existence…“229 Potom platí, že „čím je individuum abstraktnější,
tím méně se vztahuje k věčné blaženosti, tím více se oddaluje od viny, abstrakce totiž činí
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existenci lhostejnou.“230 Jakým výrazem nebo poznávacím znamením se daný konečný, mezní
pocit viny projevuje? Podle Jasperse jím je totalita.231 Pojmy jako antinomie, nekonečno,
hranice chápe jako absolutní, poslední, „kroužící stále kolem téhož.“232
Vidíme, že prožívání Jaspersova pocitu absolutní etické viny má religiózní charakter.
Člověk bez viny jako by ztrácel ‚nárok‘ na existenci. Zakouší ji v tichu a osamění, ve skryté
‚rozmluvě s nekonečnem‘. Prameny a stupně vin, s nimiž Jaspers pracuje, objevíme znovu
mnohem později, v přeloženém a dnes všeobecně často citovaném spise „Otázka viny“ (die
Schuldfrage)233. Z konkrétních prohřešků vyostřuje Jaspers vinu až na nejvyšší mez, dovolává
se našich ‚maxim‘, našeho osobního a skrytého hlasu svědomí, hlasu srdce. Jaspers se
absolutní, metafyzickou či existenciální vinou přesouvá k jinému, k příbuznému významu
německého slova. Z viny (die Schuld) se stává dluh (die Schuld) vůči nekonečnu, absolutnu,
tedy vůči sobě ve smyslu svého nejvlastnějšího původu. Skrytý dluh jsme schopni nahlédnout
jen sami vůči sobě.234
Existencialita, vystupující v Jaspersově potažmo Kierkegaardově vnímání viny
nejjasněji, je snahou o myšlení celku, totality, zahrnuje nejširší a nejzazší úhly a kouty naší
duše. Jinak řečeno jde o hlubinnou sondu v osamění. Oba filosofově poměřují absolutními
měřítky. V čem se ale odlišují? Jaspers žije své absolutní hodnoty v nepřetržitém rozhovoru
s pobýváním, s konkrétním životem člověka. Vnímá religiozitu tichého meditativního
naladění duše na pozadí světa, z něhož se nechce vymanit, oddálit. V Kierkegaardovi jsme
podle Jasperse svědky „reflexivní osamělé religiozity myšlení.“235
V pozdější verzi mezích situací je do promýšlení intenzivněji vtažena intersubjektivita,
druhý. Jak jsme již uvedli, Jaspers přistupuje ke svému stěžejnímu tématu ze situace,
z určitosti, či určenosti našeho pobývání, vyzdvihuje komunikaci, existenciální komunikaci
230
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s druhým. Vinu zasazuje do kontextu skutečnosti pobývání, hovoří o „zaplétání“, na cestě za
„čistotou duše“. Následující citát potvrzuje daný nový akcent Jaspersovy existenciality,
zároveň zpochybňuje abstraktní a svého druhu ‚pravdivé‘ teze o rovnosti a stejných právech
všech lidí. Zachovává napětí hledače lidské existence, jež se brání pocitu nevinnosti ze všech
sil: „Jestliže jsem v pobývání možnou existencí, stávám se skutečným skrze jedno. Ale
ujmout se jednoho znamená zamítnout jiné možné, byť třeba mlčky a ve smyslu racionální
morálky nevinně. To jiné však jsou lidé, jakožto existence, jež mohou existovat spolu se
mnou. Rozvažování se sice domnívá, že nalezlo jednoduché řešení v tom, aby se každému
přiznalo, nač má právo. Avšak shledávat bytí v tomto rozdělení abstraktních práv znamená
zrušení každé existenciální skutečnosti.236
Jaspers vnímá existenciální, objektivně neuchopitelnou vinu možné existence podle
pomyslného vzorce: volba znamená zároveň odmítnutí. Vina hrozí, číhá v pozadí mé duše,
říká Jaspers a „nejradikálnějším způsobem rozbíjí každé sebeospravedlnění existence, která
se skutečně stává sebou.“237 Ani nejednání není řešením, je pouhým opomenutím. „V této
mezní situaci nezbývá než se vědomě smířit s tím, co se skrze mě děje, aniž bych to přímo
chtěl.“238 Díky odpovědnosti, jež na sebe volbou nutně beru je „existence, jak se ukazuje, pod
nezrušitelným tlakem.“239 Jde o nejasný „temný nárok skutečnosti“240, který je proti člověku
v procesu možné existence vznášen.

4.5.5 Boj
„Boj je základní formou veškeré existence.“241Jaspers v úvodu hovoří o skutečném
boji o pobývání (Kampf ums Dasein). Rosteme, vymezujeme prostor a zároveň ubíráme
prostor druhým. Podoba boje jako „agónu“ duchovních sil (Kampf als „Agon“der geistigen
Kräfte) je jiná, pokud zůstaneme u vzájemného dotazování, porovnávání, o zápolení
myšlenek. Jde o duchovní boj, dokud se ubrání sebe-prosazování a touhy po vítězství. Jinak
dochází podle Jasperse k podobně ničivému procesu, jaký provází skutečnou válku, boj o
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moc. 242 Zjišťujeme, že skutečná existence, konkrétní lidský život se bez boje neobejde. Boj
se v tomto smyslu stává čímsi posledním, z něhož se vymanit nelze, a podle Jasperse tedy
nemá smysl „boji absolutně přitakat, nebo jej absolutně odmítat.“243 Zároveň s aktivní
podobou boje má Jaspers na mysli boj spíše jako substanci, jejímž vrcholem je na pomyslné
pyramidě hodnot boj v lásce, láskyplný boj (Kamp in der Liebe).244
Ve druhé verzi, v rámci druhého svazku své filosofie staví Jaspers problematiku
existenciálního boje nebo zápasu znovu a znovu do kontextu druhého, hovoří o existenciální
komunikaci, o existenciálním boji na pozadí solidarity a lásky. Láskyplný boj je prost
každého násilí. Jde o formu vzájemné existenciální komunikace: nikdy ne jednostranné, ale až
nejzazší existenciální zpochybňování.245Jaspers volá po druhém. Spolubytí, existenciální
komunikace, láska je v Jaspersově existenci součástí cesty za existencí. V následující citaci
zaslechneme ozvěny Kierkegaardovy osamělosti a niternosti v komunikaci s Bohem, již
Jaspers přijímá jen jako určitý úsek cesty, nikoliv jako setrvalý stav: „Možnost osamělosti se
mi ukazuje jako výraz existenciálního nebytí, protože jsem nemiloval a v lásce nebojoval,
abych se stal zjevnou existencí. Vědomí, jakožto vyjevování možné existence vidí samo sebe
stanout před propastí. Zdá se, že se nabízí řešení v komunikaci s božstvím, ve spočinutí
v bezpečném náboženském útulku, které je bezpečnou cestou, jak se vyhnout láskyplnému
boji, jak pokojně setrvat v izolovaném já a neodvážit se ani nestrpět zpochybnění sama
sebe.“246
Situaci boje stejně tak viny podle autora„navozuji svým spolupůsobením.“247 Obrazně
řečeno se ocitáme v situaci „dvou trosečníků, kteří mají jen jeden trám, na němž je možno se
zachránit: Unese-li trám jen jednoho, pak buď oba musejí zemřít, nebo jeden z nich musí
zvítězit v boji, nebo jeden z nich dobrovolně rezignuje na život.“248
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Srov.: PdW, s. 257
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„Er emfindet es als sinnlos, zum Kampf überhaupt ja oder nein zu sagen.“(PdW, s. 259)
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Srov.: PdW, s. 259
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Srov.: Jaspers, Karl. Mezní situace: OIKOYMENH, 2016. S. 81-86
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Překlad o Václava Němce z knihy: Jaspers, Karl. Mezní situace: OIKOYMENH, 2016. S.87-88
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Jaspers, Karl. Mezní situace: OIKOYMENH, 2016. S. 65
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Jaspers, Karl. Mezní situace: OIKOYMENH, 2016. S. 71
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4.6

Shrnutí

Třecí plochy mezních situací cítíme každý sám na sobě: drceni svárem, soukolím,
v němž se jako prožívající ocitáme. Jaspers je klade čtenáři jako ‚tišící lék‘. Z pohledu
skutečné existence, o níž Jaspersovi, potažmo nám půjde, je ryzí zážitek mezní situace
jakýmsi tichým příslibem.
Cesta je možná, existence je možnost, jak být autenticky, tj. prožívat život vědomě na
pomezí. Intelektuální vědomí mezních stavů bez osobního prožitku Jaspers neuznává.
Existencialista je jako prst na tětivě, v neustálém napětí, v nakročení. Chvění je nutné, obraz
opory jen tušíme. Opora sama je paradox, je „oporou v nekonečnu.“249 Jistotu, byť by ji
provázelo sebevětší utrpení, Jaspers nepřipouští. Po vzoru Sókrata, hledícího tváří v tvář
smrti, jsme vyzváni dávat naši existenci všanc. Dynamika, v níž se nepřetržitě jako existující
ocitáme, proud, jimž jsme neseni, je ale veskrze živoucí, životaschopnou tekutinou. Náraz,
otřes, zásah aktivizuje ty nejlepší síly v nás. Nemáme jistotu, ale máme naději.
Dospějeme-li až k nejzazšímu existenciálnímu momentu, jsme od základů cele
pohlceni. Naše racionalita, reflexe, intelektuální rozvaha, vše konečné a přehlédnutelné padá.
Spolu s tím i naše možnost lhát, mást, mlžit, hrát dvojí hru. Vědět, znát ten správný klíč a cíl
našeho bytí, je pro Jasperse nedůvěryhodné, nebezpečné, protože zneužitelné. I zde je možné
spatřit obraz jeho myšlení v sepětí mezi filosofii a psychologií, bez jasné dělicí čáry, spíše na
pomezí. Kráčení po hranicích je pro Jasperse náročnou horskou stezkou, kterou je člověk za
příznivých okolností schopen ujít. Ve vypjatých okamžicích jej povede jiná síla, síla
transcendence, síla nekonečna. Jaspersův člověk dospěl ve své konečnosti pobývání až na
hranici možného. Vidíme, že tvář jeho existence je tvarována a modelována z hranic, milníků,
mezí, rozepří. Její obrysy vystupují na hranicích, ať z pohledu subjektu nebo objektivně,
z pomyslného odstupu.
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„Halt in Unendlichem.“(PdW, s. 327)
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V.

Obzor: Projasnění existence
„Jiné než zkoumavé myšlení, ostří v člověku prosvětlováním existence svědomí pro

ono vlastní (původní).“250

V pozdější filosofické verzi mezních situací z roku 1932 vykresluje Jaspers s veškerou
emocionalitou děsivý duševní stav bezmoci nad smrti nejbližšího člověka až po nejzazší
komunikační mez existence, jejímž výrazem je bolest. Právě komunikace, existenciální
komunikace „osvědčuje své bytí jako jediná skutečnost.“251 Komunikace na této úrovni
proměňuje naši existenci. Otřes vede k probuzení sil, jejichž původ je v transcendenci a
jejichž povahu nelze uchopit jinak než vlastním prožitkem. Nejde ale o žádný „partikulární
stav mysli“, jde doslova o otřes. „Existence zdomácněla v transcendenci: to, co je zničeno
smrtí, je vyjevování, nikoliv bytí.“252 Vidíme, že mezní situace vždy provází určitá forma
utrpení, zároveň se rodí nové, skryté a tajemné síly bytí.

Filosofie

5.1

Ve třicátých letech se Jaspers postupně více přiklání k pozici filosofa, aniž by zároveň
popíral síly subjektivního postoje a osobního psychologického náhledu. V předmluvě ke
druhému svazku Filosofie s názvem „Existenzerhellung“z roku 1931 připomíná, že
filosofování není oborem, od něhož lze očekávat pravdivou a rozumnou nauku pro každého.

250

Ein anderes ale das forschende Denken schärft ihm als Existenzerhellung das Gewissen für das Eigentliche.“ (Filosofie

II., s. 412)
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Jaspers, Karl. Mezní situace: OIKOYMENH, 2016. S. 44
Jaspers, Karl. Mezní situace: OIKOYMENH, 2016. S. 45
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Filosofie není opakováním vědy, nepřináší nové vědecké poznatky, nečiní si ani nárok
vstoupit svým vlastním předmětem na vědeckou půdu. Filosofie projasňuje nebo prosvětluje
(erhellen) lidskou existenci. Od filosofování nelze očekávat stejné uspokojení, jaké člověku
zaručí znalost věcí, běhu světa. Cesta filosofie je spíše hledáním. Žádá si „myšlení,
proměňující vědomí mého bytí“253, protože mne po způsobu probuzení přivádí ke mně
samotnému v původních podnětech, z nichž se jednáním v pobývání stávám tím, kdo jsem.
V moci filosofování není žádná objektivita.254 Filosofie jako „idea plné jasnosti bytí původu i
konce všech věcí“255, ačkoliv zdánlivě vznikla a spočívala v čase, chápala se jako „bezčasá
krystalizace nečasového.“256 Pro autora je přesto filosofování především „cestou člověka, jenž
se ve své době dějinně, chápe svého bytí.“257 V této podobě nám je přístupná.
Od Psychologie světových názorů k vydání Jaspersovy třísvazkové filosofie uplynulo
třináct let. Kam se posunula povaha Jaspersova myšlení? V Jaspersových slovech
zaslechneme dozvuky autorova pokusu z předchozí knihy. Jako by chtěl smířit filosofii
(profécií) s fenoménem psychologického. Jaspers se v Psychologii světových názorů kvůli
jedinečnosti psychologické subjektivity zcela nevzdal filosofického nároku apelu, povzbuzení
a podnětu. Obě pozice nikdy ostře nedělí, svá stanoviska plynule proměňuje, sbližuje.
Filosofování je podle Jaspersových slov svého druhu meditace. Obě cesty jsou
objevováním skutečné existence ruku v ruce s přítomným životem. Jak podotýká v rozhovoru
z roku 1960: Ano, dělejme si plány, je nutné mít životní program, být si vědomý své pozice,
jednání, řešení, konkrétní události. V nejasném a zastřeném tušení o našem původu ale nelze
mít recept, návrh na život v celku, na život jako takový. Člověk stojí uvnitř světového dění,
uvnitř života, uvnitř filosofie a meditace. Zvenčí jen podává zprávu s vědomím, že jde o
návrh, náhled, o možnou rovinu poznání.

5.2

Boj o existenci

„Nikoliv mé pobývání je existencí, ale člověk je v pobývání možnou existencí. Mé
pobývání tu je či není, ale existence, protože je možná, kráčí ke svému bytí nebo pryč od něho
253

„Das Denken, das mein Seinsbewußtsein verwandelt.“ Jaspers, Karl, Philosophie I. Philosophische Weltorientierung:

Springer Verlag, 1932. Vorwort. (Dále cituji jako Philosophie I.)
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Srov.: Philosophie I., Vorwort
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„…in der Idee die vollendete Helligkeit des Seins am Ursprung und Ende der Dinge…“ Philosophie I., Vorwort
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„…als zeitlose Kristallisation des Zeitlosen.“ Tamtéž
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„…der Weg des Menschen, der, geschichtlich in seiner Zeit, das Sein ergreift.“ Tamtéž
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do nicoty prostřednictvím volby a rozhodnutí. Mé pobývání se odlišuje od jiného menším či
větším rozsahem svého světského bytí, má existence je však od druhé existence bytostně
odlišná na základě své svobody. Pobývání jako bytí žije a umírá, existence nezná smrt, nýbrž
stojí ke svému bytí ve vzmachu nebo úpadku…
Pobývání je zde přítomno empiricky, existence jen jako svoboda. Pobývání je naprosto
ukotveno v čase, existence je v čase více než čas…také existence není sama pro sebe vším,
neboť je jen tehdy, je-li vztažena k druhým existencím a k transcendenci. Před ní jako před
naprosto jinou si uvědomuje, že není jen skrze sebe samu. Zatím co ale pobývání může být
jako relativní zaokrouhlení něčeho nekonečného nazváno nekonečným, je nekonečnost
existence bez zaokrouhlení jen otevřená možnost…Naplnění pobývání je bytím světa. Možná
existence je ve světě ukotvena jako v poli, v němž se sobě jeví…Existence je světem
přitahována médiem svého uskutečnění a odvrhována možnosti odpadnutí do pouhého
pobývání…
Svět a existence jsou v napětí. Nemohou se stát jedním, ani se od sebe oddělit. Toto
napětí se ve filosofování z možné existence předpokládá. Svět, jako to, co lze poznat, a
existence jako to, co je k projasnění, se dialekticky rozdělují a znovu se sjednocují v jedno…
Sjednocení existence a světa je nedohlédnutelný proces, který je nepochybný jen pro toho,
kdo se v něm sám za sebe nachází“.258
Jaké drama Jaspers vykresluje? Žijeme paradoxní dvojí podobu bytí: člověk vstupuje
do světa svým fyzickým tělem, v pobývání, konkrétním životem, jenž lze předmětným
258

„Nicht mein Dasein also ist Existenz, sondern der Mensch ist im Dasein mögliche Existenz. Jenes ist da, oder nicht da,

Existenz aber weil sie möglich ist, tut Schritte zu ihren Sein oder von ihm hinweg ins Nichts durch Wahl und Entscheidung.
Mein Dasein hat gegenüber anderem eine Umfangsverschiedenheit zwischen engem und weitem Raum, Existenz aber ist von
anderer Existenz wesenverschieden aus dem Grunde ihrer Freiheit. Dasein als Sein lebt und stirbt; Existenz weiß keinen Tod,
sondern steht zu ihrem Sein im Aufschwung oder Abfall. Dasein ist empirich da, Existenz nur als Freiheit. Dasein ist
schlechthin zeitlich, Existenz ist in der Zeit, mehr als Zeit…Auch Existenz ist nicht für sich allein und nicht alles; denn sie sit
nurm wenn sie bezogen ist auf andere Existenz und auf Transzendenz, vor der als dem schlechthin Anderen sie sich bewusst
wird, nicht durch sich selbst allein zu sein; während aber dasein als relative Rundung eines Endlosen unendlich genannt
werden kann, ist die Unendlichkeit der Existenz ohne Rundung als offene Möglichkeit…Die Erfüllung des Daseins ist
Weltsein. Mögliche Existenz ist in der Welt als dem Felde, auf dem sie sich erscheint…Existenz wird von der Welt angezogen
als dem Medium ihrer Verwirklichung und abgestoßen als der Möglichkeit des Abfalls in bloßes Dasein. Welt und Existenz
stehen in Spannung. Sie können weder eines werden noch von einander sich scheiden. Diese Spannung wird im
Philosophieren aus möglicher Existenz vorausgesetzt. Welt als das wissbare, Existenz als das zu Erhellende werden
dialektisch unterschieden und wieder ineinsgefasst…Das Einswerden von Existenz und Welt ist der unabsehbare Prozess, der
nur dem gewiss sein kann, der selbst darin für sich steht.“ Jaspers, Karl, Philosophie II., Existenzerhellung: Springer Verlag,
1932. S. 2-4 (Dále cituji jako Philosophie II.)
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způsobem nahlížet, lze jej chápat na podkladě vlastní zkušenosti. Druhou dimenzí je možná,
skutečná existence člověka. Existencí v jaspersovském smyslu se člověk stává až na základě
rozhodnutí. Existence se vzájemně zcela odlišují skrze svobodu, již nelze uchopit, její
odlišnost v rámci pobývání ale ano. Nejsme ve světě sami pro sebe, ale žijeme ve vzájemných
vztazích, stáváme se sami sebou ve vzájemném působení. Máme nejasný a skrytý přístup
k transcendenci jako k totálně odlišnému jinému, k nepoznatelnému. Člověk v pobývání ještě
není existencí, paradoxně se jí ale může stát má ‚možnost‘ ji získat a ‚realizovat‘ ve světě a
v konkrétním životě. Z dané situace plyne napětí mezi člověkem a světem. Napětí plodící
pochyby jako předpoklad filosofování.
Vše, co o sobě mohu objektivně sdělit, se týká mé empirické individuality, ačkoliv i ta,
jelikož se může stát projevem mého já v existenci, uniká před definitivně určující
psychologickou analýzou. Ze samoty, do níž se v důsledku svých pochybností vrhám, hledím
nově na možnosti, jak uniknout racionalitě světa. V ní nenacházím uspokojení. Setkání
s hranicí, s mezí poznatelnosti a sdělitelnosti poukazuje k jinému. Prosvětlování existence je
pro Jasperse osvobozující, nenaplňuje ale člověka věděním. Získávám pouze prostor, nikoliv
substanci objektivně uchopitelného bytí.259
Jaspers se domnívá, že mohu vlastní existenci dokonce popřít, jako bych popřel
určitou filosofickou myšlenku. Filosofické vědomé projasňování jde ruku v ruce s žitým
životem. Vidíme, že proud existence jako by se neustále přeléval od myšlení ke konání a
naopak. Mé pochyby, mi mohou dovést na scestí, mohu vnímat až opovržení životem nebo
světem. Existuje cesta zpět?

5.3

Skok existence

Od dob Kierkegaarda hovoříme o existenci jako o uskutečnění, či uskutečňování
životních situací (v Kierkegaardově myšlení jednotlivých stádií existence) za stálého vědomí
si svého vlastního zdroje mimo poznatelný svět. Kierkegaardovo entusiastické odhodlání ve
své podstatě souzní s Jaspersovou představou nezdůvodnitelných myšlenkových skoků a
rozhodnutí. Kierkegaard rozumí člověku „jako bytosti, jež usiluje získat „pevné“ založení
„oporu“260. Podobně u Jasperse slyšíme existenciální výzvu k „překročení imanence jiným
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Srov.: Philosophie II., S. 5
Srov.: Marek, Jakub, Kierkegaard. Nepřímý prorok existence: Togga, 2010. S. 70-71
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‚vztahem‘, než jakým je racionální myšlení.“ 261„…nemohu-li najít žádný důkaz, který by mě
přinutil uznat bytí existence, nejsem ještě myšlením u konce: za hranice předmětného
poznatelného se dostanu skokem (der Sprung), jehož provedení již není racionálně názorné.
Filosofování začíná a končí v bodě získaném prostřednictvím tohoto skoku. Existence není
cíl, nýbrž původní zdroj (der Ursprung) filosofování, které se v ní zakotvuje. Původ (der
Ursprung) není počátkem (der Anfang), za nímž bych se tázal ještě po dalším, není svévolí,
v níž bych si měl zoufat, není mojí vůlí jako východiska z nekonečnosti vzájemně sporných
motivů, ale je bytím jakožto svobodou (Sein als Freiheit), k němuž transcenduji, když
v nevědění nacházím filosofováním sám sebe.“262
Der Ursprung (Ur-Sprung), bývá překládán jako původ, počátek, ve smyslu „pra“
(„ur“) základu (doslovně „pra-skok“). Nápadně se svým etymologickým základem podobá
skoku (der Sprung). Jde tedy tedy o něco původního, co stálo u zrodu našeho bytí. Z něho
čerpáme, sytíme se, je spjat s naší existencí. Jeho prostor nedokážeme plně zachytit a
racionálně přehlédnout. Z českého překladu „počátek“ se potom vytrácí nápadná konotace
nejen k čemusi hlubinně původnímu, skrytému, ale zároveň ke skoku, překotnosti. Počátek
může být oproti původu častěji spojován s linearitou, s běžným vnímáním času. Mimo to
slovo „der Sprung“ jako kořen německého výrazu „der Ursprung“ je dynamické, vyjadřuje
pohyb. Ke skoku je člověk přiveden situací, které se chopí jako své vlastní, přestane být čímsi
obecným.
Motiv skoku je v Jaspersově pojetí existence neopominutelným a charakteristickým
fenoménem. Entusiastickému nasazení celého člověka, jenž myšlenkový skok vyžaduje,
předchází setkání s omezením, s hranicí a následně rezignaci na lidskou racionalitu. Jaspers
často odkazuje na blízkost svého motivu s povahou Kierkegaardovy filosofie existence, jejímž
vrcholným stádiem je podoba rytíře víry, Abraháma, člověka plně oddaného idealitě, v tomto
případě křesťanskému Bohu.
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Srov.: S. 71, tamtéž
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„…kann aber kein Beweis mich zur Anerkennung des Seins der Existenz zwingen, so bin ich denkend noch nicht am

Ende:über die Grenzen des gegenständlich Wissbaren hinaus gelange ich durch einen nicht mehr rational einsichtig zu
machenden Sprung. Philosophieren beginnt und endet an einem Punkte, der durch diesen Sprung gewonnen ist. Existenz ist
nicht Ziel, sondern Ursprung des Philosophierens, das in ihr sich ergreift. Ursprung ist nicht Anfang, über den ich hinaus ich
doch immer nach weiterem Anfang fragen würde, nicht meine Willkür, in der ich verzweifeln müsste, nicht ein Wille als
Ergebnis aus der Endlosigkeit der selbstfragwürdigen Motive, sondern Sein als Freiheit, zu dem ich transzendiere, wenn ich
im Nichtwissen philosophierend zu mir komme.“ Philosophie II., s. 5
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„Nekonečná rezignace je posledním stádiem před vírou; kdo tento pohyb nevykonal,
nemůže uvěřit. Teprve v nekonečné rezignaci se sám sobě ukáži v nekonečné platnosti a
teprve pak se dá hovořit o pochopení života skrze víru…V okamžiku rezignace se rytíř
z lidského hlediska o nemožnosti přesvědčí; je to důsledek energicky provedené reflexe.
V nekonečném smyslu slova tu však možnost je, totiž právě tím, že rezignuje. Takové
přivlastnění je zároveň odříkáním, rozumu to však nepřipadá jako absurdní; má totiž stále
pravdu v tom, že v jeho doméně, ve světě konečna, taková věc byla a je holou nemožností.
Toto si rytíř víry jasně uvědomuje, vždyť jej zachraňuje jen jedno: absurdnost, a k té se
dostane jedině vírou…Víra není bezprostřední popud srdce, nýbrž paradox života.“ 263
Náplní prvního skoku je v Jaspersově pojetí existence fenomén osamělosti, k hledání
skutečné existence tedy patří. Oproti Kierkegaardově pojetí představuje ale osamělost pouhý
mezistupeň. Hlavním znakem existence je v Kierkegaardově pojetí přetrvávající rozpor,
trhlina, dynamikou je její prohlubování, směřující až k odtržení od světa. Ani přechodové
stádium etické existence, ani vrcholná religiozita v podobě transcendence ve víře nepočítají
s blízkým existenciálním vztahem, jak jej chápe Jaspers. Právě naopak, proud hlubinné a
niterné existenciální introspekce u Kierkegaarda takový vztah ruší. U něho není vztah lásky
primárně vztahem k druhému, nýbrž vztahem k Bohu.264 Prvním skokem do osamělosti nás
vede Jaspers ze světa. V osamělosti vlastního bytí v pobývání jsem se stal tzv. možnou
existencí. Jsem otevřeným vůči světu, vůči situacím, spojeným s bytím jako s pobýváním,
nejde tedy o definitivní a konečný stav.265 Projasnění spojuje Jaspers až s tzv. druhým
skokem, s vnitřním pohybem, v němž si filosofickým promýšlením začínám uvědomovat
obecnou situaci jako zcela konkrétní a určitou. Stává se mezní situací, působí „jakožto
možnost“, jinými slovy: svět přestává být „pouze předmětem vědění, který mi smí zůstat
lhostejným, nýbrž je v něm mé bytí, jež je mi vlastní a v němž jsem otřesen.“266Jaspers má na
mysli mezní situace neboli poznání, že existují „skutečnosti, z nichž se nemohu vymanit.“267
Vidíme, že ačkoliv se u Jasperse uvažování stává „tělem“ existence, k vlastnímu a
plnému uskutečnění existence je nutné prožít, projít mezní situací svým osobním a
jedinečným způsobem. Průvodním jevem proudu existence od možné ve skutečnou jsou
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Kierkegaard, Soren. Bázeň a chvění. Nemoc k smrti: Svoboda, 1993. S. 51
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Srov.: Marek, Jakub. Kierkegaard. Nepřímý prorok existence: Togga, 2010. S. 155
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Srov.: Jaspers, Karl. Mezní situace: OIKOYMENH, 2016. S. 13-14
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S. 14, tamtéž

267

S. 14, tamtéž
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přerody, proměny, „neboť to co vím, připravuje to, čím mohu být.“268 Filosofující subjekt,
člověk sám je ve svém psychologickém naladění a postoji (tedy můžeme říci v určitém
odstupu od vlastního prožívání), spolu se svojí osobnostní výbavou obrazů světa
předpokladem původního filosofického pohybu existence. Na počátku je mezní situace, její
prožití na podkladě svého původu, z transcendentální svobody.269 Jak se pokusím ukázat
v následující kapitole, přes nutný osobnostní a nezastupitelný vklad sama sebe není
existenciální proces pro Jasperse solistickým počinem. Stejně nezastupitelnou úlohu v něm
hraje druhý.

268

S. 15, tamtéž

269

„Denn die Freiheit der Existenz ist nur als Identität mit dem Ursprung, an dem das Denken strandet.“/ Neboť svoboda

existence je jen v identitě s původem, na němž myšlení troskotá. (Filosofie, II., S. 11)

76

VI.

Existenciální komunikace
„Existence, které se vzájemně milují, přestávají vznášet vůči druhému jednostranné

požadavky, protože vše požadují společně.“270

Povaha, podoba či tvář lidské existence, jak před námi vystupuje v obrysech
z předchozího pojednání Psychologie světových názorů, spěje na jedné straně k užšímu
vymezení některých klíčových pojmů a témat, zároveň se podstatným způsobem košatí a
obohacuje. Při prvním čtení předmluvy k Jaspersově Filosofii z roku 1932 vystupuje do
popředí nový rozměr, známý již dříve např. v souvislosti s láskyplným bojem, případně
v postoji entusiasmu. Máme na mysli Jaspersovo pojetí existenciální komunikace, a sním
nebo v něm druhý, blízký člověk.
Autor v úctě hovoří o osamělých cestách starých mudrců, o filosofii klíčící za samoty
a mnohdy též do samoty ústící. Jak říká, chtěli bychom zaslechnout každé jejich slovo, které
k nám od nich dolehne, ale uspořádat a nalézt jednu nauku, považovat ji jako jedinou za
pravdivou je nemožné. Vzápětí Jaspers až prorockým způsobem, jasně a bez pochybností
oznamuje vlastní a potažmo čtenářovu výchozí pozici: „My ale nefilosofujeme z osamění,
nýbrž z komunikace. Naším východiskem bude: jak se staví člověk k člověku, jako
jednotlivec k jednotlivci, jak s ním jedná. Druhové ve vzájemném svazku září jako vlastní
skutečnost našeho světa. Z komunikace pramení nejsvětlejší okamžiky, jejím důsledkem je
vlastní váha života. Celým svým obsahem vděčí moje filosofování těm, kteří mi stáli
nablízku. Podržuje si svoji pravdivost do té míry, do jaké podporuje komunikaci. Člověk se
nemůže povyšovat nad člověka. Přiblížit se mu může jedině ten, kdo se s ním setkává jako
rovný s rovným. Člověk nemůže druhého učit, co má, ale může s ním najít, co chce a čím je.
270

S. 84, tamtéž
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S druhým dokáže být solidární v tom, čím má být prodchnuto pobývání proměňující se
v bytí.“271
Vidíme, že Jaspersovu existenci nelze myslet bez druhého (der Andere). Bez něho se
ani nemohu stávat sám sebou, nemohu v původním slova smyslu ani objevit své vlastní bytí,
protože nástrojem projasnění či prosvětlení existence není podle Jaspersova přesvědčení
pouze lidské nitro, není jím člověk v hlubině své samoty. Transcendentální vědomí člověka je
sycené vzájemností, završené právě existenciální komunikací.

6.1

Projasnění existencí

Jaspers připomíná, že každá filosofie začíná údivem, znalost světa pochybnostmi,
prosvětlování existence zkušeností nedostatečné komunikace. Podle Jasperse záhy zjistím, že
ani jako vědomí vůbec nejsem zcela sám, setkávám se totiž s vědomím druhého. Mé vlastní
sebe-vědomí, zde vědomí si sama sebe v reflexi, předpokládá sebe-vědomí druhého, jeho
otázku a odpověď. Do takového typu komunikace ale může ještě vstoupit libovolný druhý,
v ní je každý zastupitelný.
V důsledku komunikačního selhání se mohu pokusit vystačit si tzv. ‚sám za sebe‘.
Pokus zachytit a pochopit životní smysl skrze sama sebe, ve své osamělosti, vede ale podle
Jasperse k pocitu nedostatečnosti a ten může přetrvávat, může se stát definitivním.
Všeobecným tvarem, postavou, řekněme tělem existenciálně prosvětlujícího myšlení je člověk
jako „možná existence“ přicházející k sobě a k druhým, v obou případech se jeho bytí
naplňuje. Jaspers doslova říká, že se „obrací k sobě a k druhým, aby v obou přišla sama
k sobě.“272 Paradoxní povahu existenciálně prosvětlujícího myšlení charakterizuje Jaspers
kruhem (der Zirkel) „v němž předmětně řečené ztrácí svůj základ a mizí, zatímco zůstává
právě to, oč se jedná. Pokud např., řeknu, že jako existence jsem jen skrze druhou existenci,
že se druhá existence stává skrze mě, že existence jako taková vůbec není, nýbrž jedině a
271

„Aber wir selbst philosophieren nicht aus der Einsamkeit, sondern aus der Kommunikation. Uns wird der Ausgangspunkt:

wie der Mensch zum Menschen, als Einzelner tum Einzelnem, steht und handelt. Gefährten in der Verbundenheit scheinen
wie eigentliche Wirklichkeit in unserer Welt. Aus Kommunikation entspringen die lichtesten Augenblicke, in ihrer Folge das
gewicht des Lebens. Mein Philosophieren verdankt allen gehalt denen, die mir nahe traten. Es hält sich für wahr in dem
Maße, als es Kommunikation fördert. Der Mensch kann sich nicht über den Menschen stellen; an ihn kommt nur, wer ihn auf
gleichem Niveau begegnet; er kann ihn nicht lehren, was er soll, aber mit ihm finden, was er will und ist; er vermag mit dem
Anderen solidarisch zu sein in dem, wovon Dasein beseelt sein muss, wenn es sich uns zum Sein wandelt.“Philosophie I.,
Vorwort
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„…wendet sich mögliche Existenz an sich selbst und an Andere um in beiden zu sich zu kommen.“ S. 11, tamtéž
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skrze komunikaci, pak nelze smysl řečeného považovat jako pravdivou předmětnou pravdu.
Nýbrž bytí, mne a druhého vzájemností v komunikaci může předmětně myšleno platit jen
prostřednictvím takového kruhu“273…na rozdíl od psychologicky chápané vzájemné výměny
v působení jednoho subjektu na druhého „není existující bytí já nikdy předtím takto izolovaně
sebou, nýbrž teprve s druhým. Komunikace nebo připravenost ke komunikaci se stává
momentem zrození ‚mne samého‘ jako jevu“.274 Jaspersovi jde tedy o jakousi komunikaci
‚nad komunikací‘, pro existenci se opět se rozevírá nový a neznámý prostor, v němž se jinak a
jiným způsobem poznávám. Dalším paradoxním rysem pravé komunikace je, že vše
existenciální spočívá mimo objektivizaci, ale až v ní se stávám ve vlastním smyslu sám sebou,
bez konkrétního prožívaného vztahu by existenciální komunikace byla zároveň ve svém celku
zcela neobjektivní, tedy bezdůvodná. Uvidíme, že za pomyslnou korunu existenciálního boje
lze považovat „láskyplný boj“.

6.2

Hranice existenciálního vztahu

Jaká podoba komunikace se Jaspersově existenciálnímu směřování vzpírá? Lépe
porozumíme výjimečnosti fenoménu komunikace, jestliže se pokusíme v krátkosti vymezit
komunikační typy, které podle Jasperse existenciálnímu pojetí neodpovídají nebo které mu
dokonce brání. V každé ne – existenciální komunikaci sice podle autora prožívám určité
specifické uspokojení, nikdy ale není absolutní a plné. Jakákoliv podřízenost není podle
autora v rámci vztahu skutečné existenciální komunikace možná. Druhý se pro mne nemá stát
objektem, nesmí být pouze ‚poslušný‘, a naopak. Ani já bych se nemohl doslova ‚shledat sám
se sebou‘. Jak říká Jaspers teprve „ve vzájemném uznání sami opravdu dospíváme. Jen
společně můžeme dosáhnout toho, co chce dosáhnout každý z nás.“275Pokud komunikace
273

„…in dem das gegenständlich gesagte seinen Grund verliert und verschwindet, während gerade das bleibt, worum es sich

handelt. Wenn ich z. B. sage, dass ich als Existenz nur bin durch andere Existenz, wie die andere durch mich, dass also
Existenz als solche gar nicht ist, sondern nur durch und in Kommunikation, so ist der Sinn solchen Sprechens nicht als
gegenständlich gültige Wahrheit zu halten. Sondern das Durch-einander-sein des Ich und des Anderen in der Kommunikation
kann gegenständlich gedacht nur als Zirkel gelten.“ S. 13, tamtéž
274

„Aber das existierende Sein des Ich ist nie vorher in solcher Isolierung es selbst, sondern erst mit dem Anderen; die

Kommunikation oder Kommunikationsbereitschaft wird der Geburtsmoment des „Ich selbst“in der Erscheinung.“ S. 13,
tamtéž
275

„Erst im gegenseitigen Anerkennen erwachsen wir beide als wir selbst. Nur zusammen, können wi erreichen,

was jeder erreichen will.“ S. 57, tamtéž
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selže, vinu nesu především já sám. V existenciální komunikaci se ‚dávám v sázku‘, nejde jen
o dobrou vůli. Komunikace vázne tehdy, když si držím odstup, pokud komunikuji jen
rezervovaně a volím jako poslední možnost částečnou a relativizující komunikaci.276 Pokud
žiji a starám se o druhé, podle toho, co považuji za správné ale tak, jako by mi na nich v mém
nejhlubším nitru nezáleželo, pak se podle Jasperse doslova „zaplétám“277. Pravdu
nenacházím, protože pravdivé je to, co není pravdivé pouze pro mě. Nemohu milovat sám
sebe jinak než tím, že miluji druhého. Jsem-li jenom já, musím zpustnout.“278Ano, říká
Jaspers, původně je ve mně v důsledku komunikačního rozkolu jakési prahnutí spolehnout se
jen a jen sám na sebe. Jestliže ale zradím možnost komunikace, ať fakticky nebo v důsledku
mé váznoucí připravenosti komunikovat, vstupuji do nicoty. Zmocňuje se mne hrůza
z osamělého pobývání, marně hledám oporu ve filosofování jen sám pro sebe, mé pobývání se
temní.279 Může se stát, že se vymaním ze své osamělosti, udělám první ‚skok‘, ale stále
nenacházím přítele, druha…Podle Jasperse mohlo z mé strany dojít k objektivizaci
existenciálního procesu. Mé představy a ideály se stanou zdí, nepřekonatelnou překážkou,
bránící pravé a skutečné komunikaci. V pravé komunikaci se svobodnou existencí půjde o
oproštění se od všech definitivních měřítek, představ. Zároveň její výjimečnost ale podle
autora ale ničím, snažím-li se, aby zasáhla co nejvíce lidí.

6.3

Pravá vzájemnost

Postupným vymezováním jsme získali obraz skutečné Jaspersovy existenciální
vzájemnosti a spolu s ním i nárys ideálu lidskosti. Jaspers vykresluje komunikační model,
jehož zdrojem je láska, průvodcem věrnost, esencí vzájemnost láskyplného boje a zároveň i
zjevnost, vlastní existenciální odhalení (das Offenbarwerden) sebe sama. Zmíněnou
„demaskaci“ já, svého druhu, zjevnost klade Jaspers do přímé souvislosti s existenciálním
procesem sebeuskutečnění.280 Sám mohu podle něho poznávat vlastní vlohy, charakteristické
276

Srov. Philosophie II., s. 57
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„…Kümmere ich mich zwar wohl um die Anderen und leiste ihnen, was für sie recht scheint, aber so, als ob sie mich

eigentlich im Innersten nicht angingen, so verstricke ich mich.“(Tamtéž, s. 56)
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„…aber so, als ob sie mich eigentlich im Innersten nicht angingen, so verstricke ich mich. Ich kann das Wahre nicht

finden; denn wahr ist, was nicht nur mir wahr ist; ich kann nich nicht lieben, wenn nicht dadurch, dass ich den Anderen
liebe. Ich muss veröden, wenn ich nur ich bin.“ – v textu jsem pro tuto část použila studijního překladu Václava Němce.
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„Das dasein verfinstert sich mir.“ (Filosofie II., s. 56)
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„Dieses Offenbarwerden ist jedoch zugleich erst wirklichwerden des Ich als Selbst.“ (Filosofie II., s. 64)
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vlastnosti, v existenciálním procesu se ale neomezuji jen na určité psychologické poznatky.
Proces zjevnosti a stávání se skutečným se neodehrává izolovaně. Sám pro sebe nemohu být
ani zjevným ani skutečným. Milovaný druhý, za něhož se v existenciálním vztahu podle
Jasperse cítím zodpovědný, mi takříkajíc musí vyjít naproti, pravý smysl existenciální
komunikace nezvládnu uskutečnit sám, bez jeho přičinění.281
Proces znamená pohyb, proto ani v tomto případě nepůjde o definitivní poznání.
Jaspers připomíná mnou poznané hranice, jako zdroj nových možností.282 Druhý je právě jen
tímto druhým: jedinost je jevem nebo projevem substanciality bytí, druhý je nezastupitelný.
Existenciální komunikaci nemohu předvést ani napodobit, je vždy naprosto jedinečná. Právě
v ní jsou spolu „dvě vzájemná já ve vztahu vzájemného tvoření“.283Jedinou nutností
existenciální komunikace je vzájemná svoboda. Svoboda jako možnost. Jaspers
charakterizuje zážitek dvojí povahy existenciální komunikace: stávám se sám sebou, přibližuji
se svému původu, neuchopitelné svobodě celku bytí, jedině skrze nezrušitelnou vazbu s
nezastupitelným druhým.284
Skutečná komunikace je dalším stupínkem na pomyslné pyramidě Jaspersovy
existence. Obrazně si ji lze představit jako krouživý pohyb bez konce, žádná jednoznačnost,
žádná přímá cesta, protože „nemohu být sám sebou, když nechce být sám sebou druhý,
nemohu být svobodný, pokud není svobodný druhý, nemohu si být jistý sám sebou, pokud si
nejsem jistý druhým. V komunikaci se necítím zodpovědným jen sám za sebe, ale cítím se
zodpovědný také za druhého, jako by on byl mnou a já jím.“ 285

6.4

Láskyplný boj

„V dějinném rozhodnutí díky vazbě na tuto komunikaci zrušilo/překonalo své bytí sebou (Selbstsein) jakožto izolované bytí
já (Ichsein), aby dosáhlo bytí sebou v komunikaci.“ S. 58, studijní překlad:Václav Němec
281

Sov.: Filosofie II., s. 57
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Srov.: Filosofie II., s. 64
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„Selbst für das Selbst in gegenseitiger Schöpfung.“(Filosofie II., s. 58)
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Oproti Lévinasově etickému vztahu k Druhému, oproti setkání s Tváří druhého, jako s exterioritou je v Jaspersově

existenciálním vztahu rovnováha. Přes Jaspersův morální apel a odpovědnost k druhému Lévinas svého Druhého v etickém
smyslu „nadsazuje“. Uvidíme, že i láskyplný boj je pro Jasperse rovnoměrným a vzájemně vyváženým.
285

„Ich kann nicht selbst werden, wenn nicht der Andere er selbst sein will; ich kann nicht frei sein, wenn nicht der andere

frei ist, meiner nicht gewiss sein, wenn ich nicht auch des Anderen gewiss bin. In der Kommunikation fühle ich mich nicht
nur für mich, sondern auch für den Anderen verantwortlich, als ob er ich, ich er wäre.“ S. 57, tamtéž
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Ve studii o entusiasmu286 líčí Jaspers lásku v pohybu za existencí jako oživující a
dynamizující proud. V něm se proměňují, povyšují naše hodnoty. Jsme naplněni předmětem,
který se dává jinak, nezvykle. Vlastní ‚předmět’lásky: milovaný druhý je pro nás absolutní a
nejvyšší hodnotou, stejně neuchopitelný, jako nekonečno. Vidíme, že láska a s ním druhý
člověk vstupují svým specifickým způsobem do existenciálního procesu. Způsob porozumění
v rámci proudu dvou možných existencí nazývá Jaspers „láskyplným bojem“, soubojem duší,
duchovním střetem, jenž probíhá na pozadí hlubinně prožívaného jedinečného vztahu dvou
milujících jakoby samovolně, aniž bychom o něm věděli, aniž bychom jej vědomě
ovlivňovali. Existenciální rovina je v lásce více než kdy jindy‚jaspersovsky‘specifická. Její
mezní kontury vystupují na světlo právě z nezvyklého obrazu lásky jako duchovního boje.
Nevíme o ní, neusilujeme o nalezení vlastního bytí prvoplánově, primárně. Naopak: probíhá,
aniž o něm skutečně víme. Předpokladem je, že prožíváme jedinečný vztah k druhému.
Opravdovost, autenticita prožívání, oddanost, vědomí svobody a odpovědnosti k Jaspersově
pojetí možné existence bytostně patří. Bez nich si nelze myslet ani vzájemnost. Jaspersův
harmonický vztah, soulad existencí je svébytný, hraniční a nepředvídatelný.
Existence člověka není nic předmětného, její povahou je tvoření, proměna, pohyb.
Sama mezní situace je co do povahy temná. Tichý krátký soulad dvou blízkých existencí ji
prosvětlí, projasní ji. „Proces zjevování v komunikaci svého druhu je jedinečným bojem,
bojem, jenž je současně i láskou.“287 Z pohledu existence jako by volba osamělého bytí byla
výrazem „existenciálního nebytí, protože jsem nemiloval a v lásce nebojoval, abych se stal
zjevnou existencí.“288 Láska milujícího boje není podle autora nikdy slepá, ale jasnozřivá
(hellsichtig). Zpochybňuje, tíží, vyžaduje…neboli ze své vlastní možné existence se chápu
druhé možné existence. Boj, jejž vedu, je v původním smyslu zároveň bojem jak za moji
existenci, tak za existenci druhého. V boji o existenci půjde o naprostou otevřenost, o
vyřazení veškeré síly a touhy po moci. V milujícím boji totiž panuje nesrovnatelná solidarita
(unvergleichliche Solidarität). Oproti boji v běžném slova smyslu, oproti boji v konkrétním
životě, kdy používám lsti a dalších jiných zbraní stavím boj láskyplný. Boj se omezuje jen na
existenciální komunikaci, jakožto tajemství vždy dvou, na veřejnosti nejbližších přátel.
V láskyplném boji se vítězí i prohrává společně.289 Boj dvou milujících bytostí může probíhat
286

Srov.: Výše, „Entusiastický postoj“- vlastní překlad
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„Der Prozess des Offenbarwerdens in der Kommunikation ist jener einzigartige Kampf, der als Kampf zugleich Liebe

ist.“ S. 65, tamtéž
288

Tamtéž, s. 87
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Srov.: S. 66, tamtéž
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jen na zcela stejné úrovni. Srovnatelnost úrovní vyžaduje, aby si oba sami sobě i vzájemně
dělali situaci existenciálně těžší. Rytířskost a odlehčení situace jsou jen přechodnou podporou,
za svolení obou. Ztěžování situace ale platí jen za předpokladu velké duševní síly, jakmile se
ke slovu hlásí sofistika, s existenciální komunikací je konec. „V existenciálně-bojující
komunikaci dává každý vše druhému k dispozici.“290

290

„In der existentiell kämpfenden Kommunikation stellt jeder alles dem Anderen zur Verfügung“. S.66, tamtéž
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VII.

Závěr
Sledováním vybraných motivů Jaspersova myšlení jsme zachytili svébytnou tvář jeho

existenciality. Autor nestaví zdi ani pevné hranice, jeho existencialita je specifická
otevřeností, svými možnostmi. Mezním až kolizním prožíváním se proud existence nutně
nezastaví. Zahrnuje naše omyly a chyby, nevyvazuje nás z našich vin a poklesků, ale přesto
nás vede dál, za pomyslným výhledem za obzor. Paradox je součástí naší existence. Mezní
situace je její pravdou, rozpor mezi štěstím a neštěstím je součástí hlubiny našich společných
osudů. Člověk nenalézá své vlastní bytí v osamění, neexistuje sám.
Být v jaspersovsky autentický znamená číst v mezních situacích jako v šifrách, jasně
nevědět, ale nechat se přesto unášet nespecifikovatelným tušením opory. Transcendence
vstupuje do skutečného života náhle až překotně. Naléhá na člověka v zúženém prostoru,
v bolesti, pochybnostech, ve zklamání.
Celistvé bytí, jako idea celku se nevyvazuje z nahodilostí našeho pobývání, z okolností
smrti nebo náhody, které sami nevolíme. Jaspersův soulad či souznění není hudbou sfér, je
přetavením zdánlivých neslučitelností a protimluv. Skokem se na okamžik vracíme do
nepoznané hlubiny našeho původu. Skok je existenciální rozhodnutí, volba, jež ruší a zaceluje
původní trhliny bytí.

7.1

Kritické aspekty
Jaspersovo rané dílo, z něhož moje práce čerpá, je u nás méně známé. Mnohem více

jsou překládány jeho pozdější, poválečné politicko-společenské spisy, Filosofická víra, Šifry
transcendence nebo Otázka viny. Pohledem na Psychologii světových názorů vidíme, že pro
úzce filosoficky zaměřenou část akademické obce musel být spíše ‚trnem v oku‘. Ani Martin
Heidegger tehdy jeho obsáhlou práci jako celek nepřijal. Působila šíře Jaspersova zájmu o
psychologický fenomén, ale také jazyk, zahalenost a nejasnost stran možné poznatelnosti
celku člověka zvláštně až děsivě, jak ve svém článku uvádí Klaus Lüderssen?291 Jako by se
kritikové světonázorové psychologii obloukem vyhýbali. Ještě dnes zaslechneme, že Jaspers
291

Karl Jaspers: Mythen moderner Meinungsvielfalt | FR.de. Nachrichten aus Deutschland und der Welt - Frankfurter
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žádá od filosofie příliš mnoho, svým přesvědčením o nepoznatelnosti celku života „nahání
strach“.292 Ano, Jaspersova práce se vymyká běžnému filosofickému textu. Čtenáře může
zklamat minimum jasných odpovědí, často se musíme spokojit jen s částečným poznáním,
jindy Jaspers konstatuje, aniž nabízí jednoznačné řešení. Jeho myšlení je na straně existence,
na straně myšlenkového existenciálního pohybu. Některé motivy se v obměnách opakují,
Jaspersova víceznačnost ale není programová a intelektualistická, vychází z proudu života,
z jeho skutečných i pomyslných hranic. Od čtenáře očekává otevřený postoj, je na místě
ponořit se do textu bez pevných myšlenkových krust a mantinelů. Přes naznačenou šíři ale
nikdy u Jasperse nevládne chaos. Mravní a humanistický apel prosvětluje těžká témata a
motivy. Jako náhlé světlo v temnotě působí popis existenciálního vztahu blízkých lidí, těsné
hranice entusiasmu a láskyplného boje.
V následujícím exkurzu uvádím Heideggerovu kritiku, knižně vydanou až jako součást
jeho sebraných spisů. Jaspersova Světonázorová psychologie vychází v roce 1919. V roce
1921 posílá Martin Heidegger strojopis textu.293 Jasperse podle dostupných pramenů
Heideggerův podrobný kritický text zklamal, „dotkl se ho“ a to byl podle Hanse Sanera
pravděpodobný důvod, proč jej Heidegger až do Jaspersovy smrti nezveřejnil.294 Heideggerův
text můžeme číst nejen jako kritickou studii, ale především jako doklad jiného filosofického
postoje. Jako by se oba na sebe dívali z protilehlého břehu. Pokus sblížit je by ale znamenal
popřít jejich základní postoj. Heidegger postupuje ve fundamentální teologii od abstrakce, od
abstraktního bytí, Jaspers od psychického fenoménu života.

7.2

Heidegger a jeho kritika

Následující pohled na Heideggerovu kritiku Psychologie světových názorů si klade za
úkol představit dva, co do zakládajícího postoje protichůdné přístupy myslitelů-souputníků
lidské existence. Na podkladě textu recenze k Jaspersově práci: „Anmerkungen zu Karl
Jaspers“295 hledám těžiště Heideggerovy kritiky. Úvahu rozšiřuji o myšlenky k Heideggerově
kritické studii Gerhardta Thonhausera, z knihy „Hádankovité znamení.“296
292

Srov.:tamtéž

293

Druhou kopii posílá Heinrichu Rickertovi a třetí Edmundu Husserlovi.
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Srov.: Jaspers, Karl. Notizen zu Martin Heidegger: Piper, 1989. S. 9
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Heidegger, Martin. Wegmarken: Vittorio Klostermann, GA Band 9
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Thonhauser, Gerhardt. Ein rätselhaftes Zeichen. Zum Verhältnis von Martin Heidegger und Soren Kierkegaard: Walter de
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Heidegger v samém úvodu přiznává osobitost a význam Jaspersova výkonu
(Eigenständigkeit und Bedeutung der Leistung297) oproti stávajícím filosofickým proudům a
prohlašuje, že v současné době nejsou k dispozici dostatečné a vysvětlující filosofické
poznatky k partikulární kritice Psychologie světových názorů. Jinými slovy již v úvodu práce
předznamenává, že svoji kritiku zaměří jinam, než na reflexi a kritickou analýzu jednotlivých
pojmů, tézí či myšlenek. Heideggerův kritický postoj míří především na Jaspersův systém, na
způsob a metodu, kterou vzhledem k fenoménu života zvolil.
Jak říká Heidegger, Psychologie světových názorů vyrůstá ze snahy vidět psychologii
jako celek, ze snahy ukázat, ‚čím je člověk‘. Podle Heideggera představuje Psychologie
světových názorů „zvláštně uzpůsobený a funkční ‚díl‘“ tohoto celku, pohybující se na
„hranicích duševního života“ a zjednávající jasný obzor duševna jako celku.298
Výsledkem Jaspersova kráčení po hranicích je podle Heideggera pojednání, které
„zkoumá nejzazší pozice lidského duchovního bytí v jeho substanciální totalitě.“
Jaspersovými slovy jde o uspořádaný výčet, o „vytýčení pojmové oblasti, kterou máme toho
času k dispozici.“299
Je patrné, že Heidegger považuje Jaspersovy mezní situace a pojetí hranic za důležitý
vklad do tehdejšího filosofického myšlení, potažmo filosofie existence. Jak říká, „Filosofie
světonázorů kráčí po hranicích duše. Až „z ‚mezních situací‘, porozumíme světonázorovým
pohybům.“300 Jaspersovými citáty uvozuje a představuje celek duševna, jehož „jasný obzor“
301

získáváme právě vytýčením hranic. Důsledná snaha ohraničit a vymezit prostor pro

duševní celek pracuje podle Heideggera se základním aspektem: na základě prožívání
antinomické povahy, v hraničních situacích duševního života člověka, následkem reakcí a
způsobů jejich prožití se dává do pohybu celý „živoucí proces.“ 302
Jak píše Thonhauser, obdivuje Heidegger i Jaspersovu vytrvalost u důkladných analýz
duševních stavů303 Představení jejich působících fenoménů a je tím, co současné myšlení
posouvá, co doslova „vede kupředu.“304 „Pořádající seskupení dosud takto nespatřených
297

GA 9, 1

298

Srov.: GA 9, 1

299

„… ein Abstecken des Bezirks, den wir zur Zeit begrifflich besitzen.“ (GA 9,1)
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„Die Weltanschauungspsychologie schreitet die Grenzen der Seele ab. Aus den „Grenzsituationen“ sind die

weltanschaulichen Bewegungen zu verstehen.“ (GA 9,7)
301

„Mit dem Abstecken dieser Grenzen wird für das Ganze des Seelenlebens ein ‚klarer Horizont‘ gewonnen.“(GA 9,7)

302

Srov.: GA 9,7

303
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Srov.: GA 9,1
„das Vorwärtsführende“(GA 9,15)
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fenoménů upozorňující ve zvýšené koncentraci na problematiku existence a v té souvislosti
kladoucí problém psychologie na principiálnější dimenzi.“305 Jinými slovy Heidegger
připouští, že psychologie a s ní i obzor duševního získává Jaspersovým dílem nově svoji
principiální úlohu ve filosofickém zkoumání lidské existence. Přesto se jedná o více méně
odmítavou, co do principů z nichž Jaspers čerpá, až destruktivní kritiku. Práce podle
Heideggera z filosofického hlediska selhala v metodě, v postupu, jaký autor pro své zkoumání
– pro ‚kráčení po hranicích volí‘. Thonhauser se domnívá, že terčem Heideggerovy kritiky je
především Jaspersem neprovedená „nutná vlastní kritika“. Heidegger podle jeho slov hodlá
vydáním recenze napravit, doslova dohnat, co Jaspers zanedbal, totiž „kritiku předpokladů,
aby se dobral původních a motivů a náhledů.“306
Již v úvodu recenze uvádí Heidegger svoji kritiku jako „principiální“, tedy neobrací se
k obsahovým zvláštnostem, nemá v úmyslu modifikovat, dosazovat a doplňovat.307 O jakou
filosofickou kritiku půjde, závisí Heideggerovými slovy „na jejím základním postoji a na
problematice, plynoucí z této postojové intence z tohoto zaměření.“308 Principiální kritikou
rozumím rozbití a rozklad celé práce od základů. Thonhauser hodnotí Heideggerovu recenzi
jako „destruktivní kritiku“, tj. kritiku, jejíž záměr je co do původní intence pozitivní. Nemá se
jednat o imanentní kritiku v duchu srovnávání a porovnávání s všeplatnými hledisky,
s objektivními vědecko-filosofickými argumenty, ale, jak doslova Heidegger říká, „o kritiku
poměřující se a sledující své vlastní imanentní intence.“309
Heidegger jako by svým požadavkem stupňoval napětí, jde o hraniční intelektuální
pnutí, k němuž jsme sledováním jeho argumentů vedeni. Jeho pomyslné krouživé
hermeneutické pohyby působí sugestivně, směr kráčení po hranicích vede a určuje sám autor.
Jaspersova snaha je opačná. Nechce přimět čtenáře k předem zvolenému myšlenkovému
„rozvrhu“, jeho snahou je spíše apel na vlastní autentický pohyb myšlení, resp. promýšlení,
vždy jedinečný vzhledem k tomu, kdo jej podniká. Metoda je v tomto smyslu nepřenosná.
Nevolí jediný přístup, jeho metodika není jednotná: „žádná převládající (metoda), ale jednou
ta a hned jiná.“310
305

Srov.: GA 9,15
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„die von Jaspers vesäumte Kritik an dessen Vorausetzungen nachholen, um dadurch zu den urspünglichen Motiven und

Einsichten zu gelangen.“ (Thonhauser, s. 181)
307

Srov.: GA 9,2
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„Das Wie einer solchen philosophischen Kritik gilt es zu bestimmen hinsichtlich ihrer Grundhaltung und bezüglich der

von ihr intendierten Problematik.“ (GA 9,2)
309

„den immanenten Intentionen sich anmessende und ihnen nachgehende Kritik.“(Srov. Thonhauser, s. 180)
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„…keine beherrschende (Methode), sondern bald diese, bald jene.“ PdW, 11
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Heidegger odmítá, nesouhlasí ani se zvolenou formou, se snahou nezaujatě
pojednávat, sledovat (Betrachtung)311. Výsledkem pojednání, kladoucího si za úkol
nezasahovat a nijak nevstupovat do osobních rozhodnutí,312 je podle něho pravý opak.
Explicitně Jaspersem dané předpojetí o životě jako celku („das Leben als Ganzes“) a s tím
související podstatné způsoby jeho artikulace sugerují na pozadí Jaspersova pojednání
Heideggerovi spíše svoji nezávaznost a samozřejmost. 313
Heideggerovi je trnem v oku i nedostatečná filosofická provázanost: „Jaspers
označuje svůj metodický postoj jako pouhé pozorování, náhled, pojednání314. Co se tím má
dosáhnout?“315 Jakými způsoby si lze zpřístupnit fenomény života a problematiku existence?
Heidegger odmítá metodu pouhého „pojednání“ ve smyslu „rozhlížení se kolem sebe“ bez
určité snahy porozumět a uvést životní fenomény do určitých souvislostí.
„Je tím, ‚co zde dosud je‘ ‚pobývání‘ a má toto ‚dosud‘ pro jakékoliv naše další
pojednání o něm stejný smysl a význam? Jaspers chce pojednávat ‚o tom, co je život‘ (PdW,
250). O tom nás má pojednání poučit, pojednání stojí ‚ve službách rostoucího života.‘
Pojednání cílí na celek stanovený v předpojetí (im Vorgriff) a na jeho konkrétní rozmanitost
tvarů jako na svůj předmět. Pojednání – není co do povahy tvořivé – hledí jen na to, co je tu.
A jak tu je ‚život‘? A jak se to, co tu je, dá získat? Životní fenomény přece nejsou jako nějaké
kameny, které je třeba jen nově poskládat (seřadit).“316
Podle Heideggera, vše, co se nám jako pobytu (Dasein) ze života nabízí, je vždy
poznatelné a uchopitelné v nějakých modech, ve způsobech porozumění. Jaspers, jako autor
vychází již sám z kontextu svého vlastního předpojetí, předporozumění. I pouhé pojednání
sleduje a pozoruje životní fenomény. Heideggerovi v Jaspersově práci chybí odkaz
k dějinnosti, „historická“ interpretace, a to nejen vnějším způsobem – historie jako určitého
311

„Betrachten“- vyjadřuje pojednání ve smyslu uvažování, úvahy o něčem, ale též pohlížení na něco, pozorné sledování

něčeho. „Trachten nach etwas“ se překládá jako doslova pídit se po něčem.
312
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Die Betrachtung
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a pokračuje Jaspersovými slovy: „Pro každé pojednání je předmětem jen to, co zde posud je. Každé pojednání tíhne

k tomu, považovat (pojednávaný předmět) za celek.“ (329)
316

„ Ist das, ‚was bisher da ist‘, das, ‚Dasein‘ und das ‚bisher‘ für jederlei Betrachten gleichsinnig? Jaspers will betrachten,

was das Leben ist‘(250). Das soll die Betrachtung lehren, sie steht ‚im Dienst des wachsenden Lebens‘(ib). Die Betrachtung
geht auf im Vorgriff angesetzte Ganze und dessen konkrete Gestaltmannigfaltigkeit als ihren Gegenstand. Als Betrachtungan sich unschöpferisch-sieht sie sich nur an, was da ist. Wie ist denn das ‚Leben‘ da? Und wie wird das, was bisher da ist,
gewonnen? Die Lebensphänomene sind doch nicht wie Steine auf einem Brett, die nur neu geordnet werden sollen.“ (GA 9,
37-38)
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časového období. Pojednání, míněné jako metoda historického vhledu na daný životní
fenomén, musí mít podle Heideggera jasno o smyslu své interpretace. Jejím předmětem má
být vždy něco historicky podstatného.317
Proto je „důležité vidět, jak domnělá pojednávající tendence, líčící životní fenomény
jako mnohočetnost typů a tvarů, respektive jako jejich konkretizaci a případy, jež jsou
oloupené o jejich vlastní historickou provázanost, jak se tato tendence potkává s vytyčeným a
označeným předpojetím.“ 318
Jaspers podle Heideggera „nehledí na dějinnost, jako na základní významové určení
existence a problematika metody vzhledem k jejímu principiálnímu významu a způsobu jejího
započetí na ní proto není stavěná.“319 Snaha a tendence pojednávat o životních fenoménech
v jejich rozmanitostech, o níž Jaspersovi jde, představuje podle Heideggera ztrátu jejich
vlastní historické provázanosti.
Heidegger se ve sledovaném textu opakovaně vrací k Jaspersově původně
vytýčenému zadání, pokusit se sledovat psychický fenomén života v té nejvlastnější,
v nejpůvodnější podobě. Podle něho Jaspers doslova propadl klamu, pokud se domnívá, že by
právě pouhým pojednáním bylo možné dosáhnout nejvyšší míry nezasahování do osobních
rozhodnutí. Jaspers podle něho spíše sugeruje čtenáři formou pojednání dojem jakoby
nevyzdvižený neboli nezdůrazněný pojem celku života a s ním související podstatné způsoby
jeho artikulace byly čímsi nezávazným a samozřejmým. Heidegger v závěru poukazuje na
nedostatečně důslednou filosofickou propracovanost. Každý jednotlivý filosofický problém
v sobě nese poukaz i zpětnou vazbu na principy, proto ani světonázorovou ani všeobecnou
psychologii nelze podle Heideggera od filosofie oddělovat.
Závěrem ještě dodává, že i přes pouhé shromáždění a představení toho, ‚co zde je‘
dospěl Jaspers „za pouhé řazení, soustředil, co je k dispozici, což se musí hodnotit jako
pozitivní posun. K tomu, aby ale jako ‚blesk z čistého nebe‘ zasáhl současnou filosofii“, se
musí pouhé pojednání posunout k nekonečnému procesu radikálního tázání, samo sebe tak
udržujíc na pochybách.“320
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Srov.: GA 9, 38
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Srov.: GA 9, 39
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…“dass das Historische als eine Grundsinnbestimmtheit von Existenz nicht gesehen und also auch das Methodenproblem

hinsichtlich seiner prinzipellen Bedeutung und der Weise seiner Inangriffnahme darauf nicht zugeschnitten ist.“ (GA 9, 39)
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„…so ist er (Jaspers) doch über das bloße betrachten fortgehen zum „unendlichen Prozess“ eines radikalen Befragens,

das sich selbst in der Fage hält.“ (Wegmarken 9, Anmerkungen zu Karl Jaspers, s. 43)
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7.3

Epilog: Jaspers a Německo po II. světové válce

Z ticha Jaspersovy pracovny září setkání, považovaná jím samým za významná a
jedinečná. Z dostupných autobiografických zdrojů jmenujme předně vztah k ženě, Gertud
Mayer, s níž se jako se zdravotní sestrou seznámil během pobytu na klinice v Heidelbergu,
blízký přátelský vztah s jejím bratrem Ernstem Mayerem, vztah přátelství či partnerství, se
svým osobním lékařem Albertem Fraenkelem a později s Hannah Arendtovou, původně
Jaspersovou studentkou. Jejich dlouholetá vzájemná korespondence321 se stala východiskem k
Jaspersovým pozdějším článkům o politice, shrnutým do svazku Svoboda a znovusjednocení.
O úkolech německé politiky (Freiheit und Wiedervereinigung, Mnichov 1960). Jako epilog
mé práce uvádím exkurz k dějinné situaci v souvislosti s Eichmannovým procesem,
vycházející z uvedené korespondence.
“Proces s Eichmannem mi připadá jako velmi nepříjemná záležitost. Izrael by totiž,
obávám se, navzdory vší objektivitě, s níž bude proces veden, mohl sehrát špatnou roli….
Tady jde o něco jiného, než o právo…. V době vražda Izrael ještě neexistoval. Izrael nerovná
se židovství. Kdyby Eichmann prohlásil: tady jsem. Před světem a dějinami a v mých očích
jste pomstychtiví (což je pro tvory vašeho druhu pochopitelné), nebo směšní… Obhajobu
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nežádám. Vím, čeho jsem se dopustil, a jen lituji, že jsem vás nemohl zlikvidovat všechny…
Ale kdyby tak mluvil, Izrael by se při všech výkřicích veřejné nevole, a především při vší zlobě
Židů, dostal do neblahé situace. Antisemité celého světa by měli svého “mučedníka”. (Basilej
1960) 322
Stěžejní dialog s Hannah Arendtovou ohledně právní a lidské odpovědnosti za proces
v kauze Adolfa Eichmana, vyjevil tresť filosofovy existence jako aktivního spolutvůrce
budoucnosti. Spravedlivý proces nemůže začít porušením mezinárodního práva, únosem do
země, která má sama problémy se svou existencí. Zločiny nacistů, které Eichmann, sám
bezúhonný výkonný úředník hrůzné moci organizoval, se týkají lidstva jako celku. Nemá je
soudit jeden, jakkoliv nejvíce postižený národ.
Jaspers vizionářsky předjímá nutnost vzniku nové, mezinárodně spravované soudní
instance, která jediná může prozkoumat existenciální propad lidstva, představovaný
nacismem. Vznik Haagského mezinárodního tribunálu můžeme považovat za živoucí pomník
osobnosti, jakých není ve světě nikdy dost. Jaspers se neprosadil jako francouzští
existencialisté na literární scéně, studenti nenosí jeho podobizny na tričku. Přesto, nebo právě
proto je pro dnešní diskurs o odpouštění, dialogu a lidské vzájemnosti jeho eticko – morální
postoj napřímenosti a autenticity příznačný. Svět je dnes v mezní situaci.

322
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