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,,Věčné nepřijde později, nýbrž je přítomné. Očekávání budoucího jsou šiframi pro přítomnost 

věčného.“1 

 

,,Každý nese spoluzodpovědnost skrze to, co činí a jak žije.“2  

 

,,Porozumět minulé filosofii předpokládá současné filosofování. To ale přichází k sobě a stupňuje se 

v rozumění velkým. Jejich velikost se stává o to podivuhodnější, nedosažitelnější, čím hlouběji do ní 

pronikáme. Ale každá současnost se musí uskutečnit sama.“3   

 

,,Všechno poznání je filosofické, nakolik je bezpočtem vláken svázáno s celkem. Odloučení nějaké 

vědecké sféry od universitas je, když k ní fakticky dojde, její smrt…“4 

 

,,Solidarita musí od nynějška proniknout všechny politické motivy.“5   

 

,,Velice by mě těšilo, kdybyste, vážený pane, z mých spisů mohl vyčíst, že mi leží na srdci úsilí o lidství, 

že se domnívám, že každý jedinec musí začít se sebou samým, aby nezaniklo, co v Evropě jednou 

začalo a od roku 1933 bylo Německem tak zneuctěno.“6  

 

                                                           
1
 Jaspers, Karl. Kleine Schule des philosophischen Denkens. München a Zürich: Piper, 2012, s. 139. 

2
 Tamtéž, s. 171. 

3
 Jaspers, Karl. Psychologie der Weltanschauungen. München, Zürich: Piper, 1994, s. XII. 

4
 Tamtéž, s. 1. 

5
 Jaspers, Karl. Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1961, 

s. 58. 
6
 Bedna 8/1, DLA Marbach – A: Jaspers.  
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Úvod 

Povaha a význam problematiky a metoda jejího pojednání 

 

 

Tato kniha (a Jaspers sám) se nezabývá přednostně či výlučně ani dějinami filosofie, ani filosofií dějin, 

nýbrž takříkajíc filosofií v dějinách. Nejde v ní o analýzu politické části Jaspersova myšlení, nýbrž o 

zkoumání myšlení, které je politické, zkoumání političnosti Jaspersova myšlení vůbec, ve vztahu 

k německým a evropským (duchovním) dějinám jeho doby. Myšlení, jež si uvědomuje, že je politické, 

tak jako jím je – jako uplatňování postojů v historicko-společenských vztazích, situacích – samo bytí. 

V Jaspersově ,,politickém myšlení“ nejde o dílčí politické otázky, nýbrž o Jaspersovy reflexe a vlastní 

žití političnosti lidského bytí a myšlení vůbec. Elementárním normativem političnosti přitom je, že jde 

o lidské bytí, a normativem lidského bytí v jeho individualitě, že je politické ve smyslu: 

intersubjektivní, komunikativní. Komunikace a dějinnost jsou přitom tím, co Jaspers nově upevnil jako 

základ individuální identity, filosofie existence. Předložená práce se pohybuje na pomezí biografické 

studie, kulturních a intelektuálních dějin a dějin idejí s nutnými rámci a východisky v teoretické 

rekonstrukci myšlení Karla Jasperse a dalších filosofů, o nichž v souvislosti s ním bude řeč. 

 Struktura se orientuje podle problematických okruhů, témat, traktovaných relativně (ne 

bezprostředně, sledujíc všechny detaily v patřičné šíři a následnosti) chronologicky: více jde o 

,,kapitoly“ ze života/myšlení Jasperse, programově nikoli o přímočarý a empiricko-historický 

životopis, jenž by sváděl k příliš popisnému a lineárnímu, ne problematickému výkladu. Struktura 

odpovídá okruhům problémů, jimiž, jak a kdy se Jaspers zabýval, tj. zároveň jako systematických a 

jako stupňů, na sebe soustavně i historicky určitým způsobem navazujících etap. Drží se historických 

rámců z hlediska vzájemných působení jejich určitosti na Jaspersova původní myslitelská ,,určení“, 

sleduje však historické souvislosti zejména se zřetelem k interpretačnímu vyjasnění jejich 

problematických obsahů.  

 Práce nebude zejména v životopisné rovině opakovat a do detailů popisovat, co už je 

standardně zpracováno, bude se vůbec vyhýbat pouze deskriptivnímu faktografickému stylu, a 

naopak se soustředit na výklad, na interpretační zvládnutí, jež mnoha okruhům Jaspersova působení 

chybí a jež je – z pohledu autora této práce – tím podstatným, čím Jaspers jako angažovaný myslitel 

měl a může dosud mít význam jako aktivní činitel historického dění, nadto mimo německé prostředí. 

Ve stálých konfrontacích s dosavadní literaturou (jakkoli často implicitních, neboť nemá smysl stále 

odkazovat na to, co se ve které cizí práci opakuje a co chybí, a autor si i v této své knize, tak jako těch 
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ostatních, činí ambici psát více než ,,sekundární literaturu“) předložená práce cílí na interpretační 

zvládnutí problematických okruhů se zřetelem k přehlíženým či zpravidla reduktivně pojednávaným 

momentům. Půjde tak jednak o historii Jaspersova politického myšlení, političnosti Jaspersova 

myšlení a jeho působení, jednak o jeho vzájemný kontakt s německým myšlením a politickým a 

společenským děním jeho doby. Zároveň o historii moderního německého politického myšlení a 

historii moderního německého myšlení. Práce má nedělitelnou historickou a teoretickou rovinu a 

navazuje v tomto ohledu na snahu autorovy předchozí monografie v čele s Theodicejí přirozenosti,7 

orientované na duchovní dějiny osmnáctého století a na integraci systematického a historického 

zkoumání, jejichž svorníkem je právě živoucí jednota reálně historicky určitého (a, na druhou stranu, 

určujícího) výkonu systematicky ukotveného teoretického myšlení.  

 V tomto ohledu autor pokládá za klíčové, čemu nicméně řada historiografických prací k 

,,dějinám idejí“ nečiní plné právo, totiž opravdu důkladné promyšlení samotných duchovních obsahů 

historicky sledovaných, vyskytujících se ,,idejí“, myšlenkových konceptů a formací. Nejen veřejný 

(politický) diskurs, nýbrž i nemalá část společenskovědní produkce je stále poznamenána značně 

schematickým, stereotypním a konfuzním používáním pojmů, o jejichž historickém uplatňování 

přitom chce vypovídat. Typicky to platí pro pojmy spojené s velkými moderními politickými a 

filosofickými koncepty jako ,,marxismus“, ,,komunismus“ či ,,existencialismus“, z jiné strany 

,,nacionalismus“ či ,,konzervativismus“. Chceme-li však opravdu porozumět konfrontacím ideové 

(ideologické) profilace například univerzitního provozu při reflexích o jejich refundaci v německém 

prostředí po druhé světové válce či v šedesátých letech, diskusím, v nichž také Jaspers hrál takovou 

úlohu, je nemožné věci učinit zadost bez opravdového porozumění tomu, co která strana rozuměla 

zrovna takovou marxistickou, dialekticko-materialistickou ražbou filosofického a univerzitního, 

vědeckého provozu, jak vnímala poměr filosofie, náboženství a vědy, univerzity, popřípadě kultury 

vůbec, a společnosti, teorie a praxe, a podobně.  

  Jak říká nanejvýš instruktivně sám Jaspers – a jedná se v tom o typicky jaspersovské 

vyjádření, mající elementárně metodologicky instruktivní platnost ohledně postupu dějepisného 

zkoumání a jeho vztahu k filosofickému myšlení –, ,,porozumět minulé filosofii předpokládá současné 

filosofování. To ale přichází k sobě a stupňuje se v rozumění velkým. Jejich velikost se stává o to 

podivuhodnější, nedosažitelnější, čím hlouběji do ní pronikáme. Ale každá současnost se musí 

uskutečnit sama.“8 Totiž: ,,Všechno poznání je filosofické, nakolik je bezpočtem vláken svázáno 

s celkem. Odloučení nějaké vědecké sféry od universitas je, když k ní fakticky dojde, její smrt.“9 

                                                           
7
 Bojda, Martin. Theodicea přirozenosti. Praha: Togga, 2017. 

8
 Jaspers, Karl. Psychologie der Weltanschauungen. München, Zürich: Piper, 1994, s. XII. 

9
 Tamtéž, s. 1. 
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Ukážeme Jasperse jako myslitele, který na jednu stranu filosofy upozorňoval na historické a politické 

rámce a konsekvence jejich působení, na druhou stranu politiky a historiky na to, že velká politika 

není bez velké filosofie a velký děje-pis bez velké filosofie dějin, totiž jejich aktéra – člověka. Ten je 

historicky podmíněný, a přitom jako duchovně nepodmíněný, neredukovatelný, neodvoditelný. 

Snahou práce je spolu s Jaspersem (a tak jako už pro něj) upozornit historiky, a to zvláště moderních 

dějin, na význam filosofie, a sice jako na význam nedělitelný a zvláště pro moderní dějiny. Filosofie 

vede k reflexi političnosti a dějinnosti lidského bytí, a zároveň politiku a historiografii k obecně 

lidským hlediskům a měřítkům, které pro ně nemohou přestat být – klasicky vyjádřeno – principem 

všech principů, posledním prizmatem všech metod. 

 Jaspers sám je představen jako myslitel, pro nějž dějinné vědomí a působení jedince, nadto 

intelektuála a filosofa, je spojeno s uvědomováním systematických a historických souvislostí 

singulárních jevů, stálým promýšlení tradice, předpokladů současného v minulosti a důsledků pro 

budoucnost. Jaspers je myslitelem (filosofie) dějin stejně jako děje-pisu, koncipoval velký cyklus spisů 

z dějin myšlení stejně jako z politické, resp. ,,duchovní“ skutečnosti, ,,situace doby“. Psaní o něm 

samém je tak zavázáno ohledem na tyto jeho vlastní metodické ohledy už ve smyslu hermeneutické 

přiměřenosti, která v traktování (dějin) každého problému vyžaduje především přístup co nejvíce 

přiměřený specifické povaze daného fenoménu. Na tento metodologický aspekt kladl autor důraz již 

ve svých předešlých knihách o Lessingovi, Goethovi či Hölderlinovi, kdy jej specificky zavazoval 

básnický profil pojednávných osobností. O básnické osobnosti a tvorbě nelze porozumivě psát bez 

ohledu k specifice poetického živlu, jenž se nedá reduktivně traktovat kategoriemi analytického 

rozumu či vykládat z pouhých historických determinací. Systematické zvládnutí problému, totiž 

porozumění jeho podstatě, se nevyčerpá ani pouhou analýzou, ani pouhou historickou kritikou, nýbrž 

vyžaduje (ve skutečnosti nedělitelný) tvůrčí vklad, který se s podstatou věci stýká navázáním na tentýž 

duchovní živel, tvořivý základ, z nějž ona vyrostla; tak má též imanentně inovativní a individualizující, 

syntetickou, totiž tvůrčí, nikoli pouze reproduktivní, analytickou a deskriptivní povahu.  

 Toto uvědomění patřilo mj. k velkým pointám národnostního a estetického myšlení 19. 

století, a jejich namnoze reduktivní pojímání svědčí o tom, jak málo z tohoto uvědomění dnes 

přežívá. Uvědomění, jež v příkladné formulaci můžeme nalézt třeba u Vítězslava Hálka: ,,Co člověku 

dodává cenu, jest to, co je na něm čistě lidského, a tak i co básnictví dodává cenu, jest jen to, co je na 

něm čistě básnického.“10 Básnictví tedy neoslovuje a nereprezentuje člověka pouhým opakováním 

toho, co a jak člověk už (zrovna) je, nýbrž básnickost básnictví, jeho poetický element, je projevem 

lidství sui generis. Jeho potencováním, jeho inovováním se realizuje lidství člověka, a to právě jako 

                                                           
10

 Hálek, Vítězslav. O umění. Praha: Československý spisovatel, 1954, s. 11. 
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tvůrčí (poietické). Tato dialektika tvorby nového, jiného, ba poetického (imaginárního), jinak též 

formy, a sebedeklarace (= seberozvíjení, sebetvorby), vlastního ,,obsahu“, byla rozhodujícím 

argumentem jednoty individuální a kolektivní, jinak národnostní/politické a estetické inovace, 

emancipace, a tak se humanismus dovedl pojit, vzájemně potencovat, ba specificky realizovat, 

zprostředkovávat s uměleckou avantgardou, progresem výrazové formy. V české stejně jako 

německé kultuře 19. století vidíme, jak přední hudební skladatelé jako Smetana a Wagner hlásají 

národní (a zároveň individuální a všelidské) hodnoty ruku v ruce s radikálním progresivismem v 

umělecké formě, a v českém prostředí Janáček specificky završuje tento Smetanou zahájený vklad, 

kdy program národní (a, jak řečeno, obecně /s tím neredukovatelně individuálně/ lidské) emancipace, 

obrody, organicky ústí v uměleckou avantgardu. Základem je dějinné, a totiž kreativní pojetí lidského 

ducha. 

  Předložená práce klade důraz na zúročení nově editovaných i dosud nevydaných a v literatuře 

nezohledňovaných pramenů, jinak ale staví na interpretaci samotných textů, nakolik měla mít pro své 

autory referenční platnost. K nově publikovaným pramenům patří zejména edice Jaspersovy 

korespondence z roku 201611 a deníků Hannah Arendt,12 k těm nevydaným materiály, jež autor 

studoval v Německém literárním archivu v Marbachu nad Neckarem. Většina informací a na nich 

založených interpretací, jež vycházejí z marbašských archiválií, ale také uvedené nové edice 

Jaspersových dopisů, tak má zcela originální povahu v rámci jaspersovkého bádání vůbec. Vzhledem 

k autorově specializaci na duchovní dějiny osvícenství a romantismu k důležitým pasážím knihy dále 

patří kapitoly o Jaspersově vztahu k německé duchovní tradici a speciálně vůči dvěma pro něj zvýšeně 

důležitým osobnostem, Martinu Heideggerovi a Hannah Arendt. Také ve vztahu k těmto autorům 

klade autor důraz na přehlížené momenty a interpretační perspektivy. Podobně věnuje zvýšenou 

pozornost nedostatečně zpracovaným historickým i systematickým vztahům mezi Jaspersem a 

francouzským filosofickým prostředím a mezi Jaspersem a marxismem.  

 Pro české prostředí je – a proto se na to soustřeďuje naše práce – smysluplné vyložit 

myslitelská specifika Jasperse (a dalších), ne kompilovat již shromážděná a (bez interpretace) 

,,pouhá“ fakta o (po/mezi)válečném vývoji heidelberské či vůbec německé univerzity. Dějiny 

německé společnosti a univerzity jsou rámcem, v němž se, jako Jaspers sám, pohybujeme, 

nemůžeme ani nechceme však podávat žádný jejich vyčerpávající faktografický obraz, který by už 

                                                           
11

 Jaspers, Karl. Korrespondenzen. (3 sv.) Göttingen: Wallstein Verlag, 2016. Viz Bojda, Martin. Karl Jaspers: 
Korrespondenzen (recenze). In: Český časopis historický. Ročník 115, 2/2017. Praha: Historický ústav AV ČR, s. 
563-566. 
12

 Arendt, Hannah. Denktagebuch. (2 sv.) München, Berlin, Zürich: Piper, 2016. Viz Bojda, Martin. Hannah 
Arendt: Denktagebuch (recenze). In: In: Český časopis historický. Ročník 116, 4/2018. Praha: Historický ústav AV 
ČR, s. 1187-1190. 
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z podstaty věci nebyl než kompilační. Jaspersovo působení a myšlení je a ukazujeme být pokynem pro 

důraz na lidské a hodnotové jádro dějin, jde nám o roli myslitele v dějinách a dějin u myslitele, souhru 

a sváření univerzálních a časových hodnot a potřeb, myšlení, jež je z principu abstrahující, 

kontemplativní, a dějinně fixovaného jednání, mezi nimiž (jejich živoucí jednotu) prostředkuje 

konkrétnost života. Ta je zase rozepjata mezi individuem a celkem, v jiném smyslu mezi chtěným, 

resp. věděným, a nechtěným/neuvědomovaným.  

  Reflexe procesuálního charakteru chápání, v němž pojem je vždy zároveň osvojením a 

projektivní rekonstrukcí daného, vede k porozumění dějinám, jež překonává pouhou deskripci a 

upozorňuje na to, že každá domněle objektivní deskripce neuvědoměním ohledně svého 

projektivního, rekonstruktivního charakteru reprodukuje status quo, připravuje jeho děje-pisce o to 

nejvlastnější z jeho poslání jako též aktivního, právě tvůrčího činitele dění, totiž o charakter jeho 

práce v pravém slova smyslu. Tak vychází znovu najevo zmíněná – též Jaspersem tematizovaná – 

nedělitelnost dějepisectví a filosofie, potřeba hodnotového uvědomění, školení každého posuzování 

dějin. Psát o Jaspersovi v historiografickém rámci, a přece jako o mysliteli, tedy dějepis myšlení zrovna 

Karla Jasperse, je nad jiné výhodnou příležitostí k rozvedení a uplatnění takovéhoto (metodologicky 

dosažného) uvědomění, uvědomění formujícího cíle stejně jako nástroje dějepisectví (jedno zavazuje 

a, správně pochopeno, již rezultuje druhé), neboť právě Jaspers lépe než řada jiných promyslel vztah 

filosofie s dějinami a dějepisectvím, dějinnost, a přitom hodnotovou nerelativnost lidského bytí; 

esencialitu mravních určení a dějinnost, pluralitu jejich uchopování. Jeho dílo a celé (veřejné) 

působení zároveň bylo velkou obhajobou širokoúhlého abstraktního myšlení, ,,transcendování“. 

Jaspers nebyl politickým myslitelem ve smyslu a skrze ,,komentování“ aktuálního dění (v něž se 

vyrovnávání s politickou realitou zploštilo v masmediálním provozu dnešním), nýbrž představitelem 

souzení (Urteilen) dějícího se optikou hluboce pojímaných, celistvě koncipovaných reflexí. 

S organizovanou nacistickou agresí vůči lidské důstojnosti se Jaspers, palčivě vnímaje její projevy 

kulturní, vůči jazyku a komunikaci, vyrovnával tichou prací na své ,,Filosofické logice“ jako součásti 

univerzální ,,filosofie perennis“. Degenerace kulturní tvorby v ideologii, každá instrumentalizace 

duchovních obsahů, nemluvě o člověku jako takovém, politiky v management zájmů, Jasperse 

iritovala, tak jako degenerace svobody v libovůli a lhostejnost, etiky vyrůstající z úcty k sobě a člověku 

v pouhou etiketu orientovanou jevením před druhými. Celkovou úrovní, fundací a významovou šíří 

svého díla působil směrem mnohem aktuálnějším a ,,konkrétnějším“, než se mohou zdát být posudky 

(závěry /Schlüsse/ ve smyslu parciálních a post festum přicházejících, původně netvůrčích hodnocení) 

nahodilých situací: Jaspers také myslí z historické určitosti, myslí však zejména z určující moci lidského 

ducha jako autonomního dějinotvorného činitele. Ten má svou důstojnost v původnosti vlastní 
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tvorby, osvědčuje svou individualitu v komunikaci s druhými, svou systematickou šíři v hloubce 

mravnosti své historie (existence), svého ,,dění“.  

 Ve smyslu pro tuto dignitu člověka byl Jaspers markantním dědicem německého osvícenství, 

v konkrétním založení kantovské provenience. Myšlení rozumu a svobody jako nedělitelných 

komponent (sebeuskutečňování) člověka coby autonomní, ale (a tak) mravní bytosti Jasperse učinilo 

také inspirátorem a nejen akademickým, nýbrž faktickým učitelem Hannah Arendt.13 Ve smyslu pro 

tuto dignitu také spočívá specifický rámec důstojnosti, jež v celém Jaspersově životě a díle – a právě 

jako jejich svorník, doslova společný jmenovatel – připadá jazyku. Podle jeho pozdního asistenta 

Hanse Sanera měl Jaspers ,,naivní“ přístup k řeči, psal doslova tak, jako mluvil, a mluvil, jako když 

psal. Někteří mu to dokonce vyčítali, pokud šlo o zvláštní obšírnost Jaspersova literárního 

vyjadřování, jejímž výrazem jsou desítky svazků jeho děl, spolu s dosud needitovanými texty 

pozůstalostními mnoho desítek tisíc stran rukopisů či strojopisů. (Jaspers zpravidla psal rukou či 

diktoval, čistopisy psávala na stroji jeho manželka.) Ernst Bloch uštěpačně psal o Jaspersově 

,,hydrantové výřečnosti“,14 Hans Blumenberg chtěl svůj článek k osmdesátinám filosofa existence 

nadepsat ,,Mnohosvazková existence“.15 Jaspers se může zdát obšírným, a přece neříká nepodstatné 

a nekonsekventní věci. Jeho způsob psaní přesně vyjadřuje způsob jeho myšlení, je jakoby 

exemplárně, právě (pro čtenáře, ,,programově“) poučně, návodně transparentní, plausibilní, a jistá 

,,řídkost“, jež může být někdy shledávána, v kombinaci s naprosto minimálními citacemi jiných, je 

produktem této přimočarosti, ,,linearity“ odvíjení myšlenkového procesu, jejž text věrně a bez 

jakýchkoli ,,znepřehledňujících“ záhybů předestírá. Jaspersův styl je vskutku opakem stylu takového 

Theodora W. Adorna a tento rozdíl vyrůstá ze zcela odlišného filosofického přístupu (směsi 

fragmentárnosti a celistvosti, asociativnosti u Adorna, myšlení nikoli tím, co vidí oko, resp. duch, 

nýbrž skrze – jeho příměrem řečeno – ,,střepinu v oku“, myšlení z reálné disparity). Jak sám 

zdůrazňoval (a později, v době pravidelných veřejných vystoupení v šedesátých letech, o sobě se 

samozřejmostí mluvíval jako o – filosofickém či politickém – ,,spisovateli“), hlavní věcí pro Jasperse 

byla stálá ,,výuka“ filosofii, jež mu byla nedělitelná s filosofickou systematikou, jak totiž obsahem této 

jsou věci dotýkající se člověka jako takového. Podle Jasperse ,,je filosofie tady pro každého, pro 

všechny, pro masy“,16 neboť ,,filosofie patří k člověku jako člověku“.17 ,,Každý člověk je podle bytnosti 

člověka filosof.“18 Filosofovat znamená Jaspersovi myslit, a to znamená být opravdu lidským, tj. 

                                                           
13

 Srov. její vyjádření v televizním pořadu Zur Person (28. 10. 1964), knižně Gaus, Günter. Gespräch mit Hannah 
Arendt. Piper, 1965, s. 24n. 
14

 Bloch, Ernst. Philosophische Aufsätze zur objektiven Phantasie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1969, s. 306. 
15

 Blumenberg, Hans. Goethe zum Beispiel. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2014, s. 177. 
16

 Jaspers, Karl. Provokationen: Gespräche und Interviews. Ed. Hans Saner. München: Piper, 1969, s. 59.  
17

  Tamtéž, s. 15. 
18

  Tamtéž, s. 61. 
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(svobodně) myslícím. ,,Kde je jednota celku duchovní skutečnosti a ta jako taková uvědomována, tam 

je filosofie.“19 Jaspers označuje svá systematická filosofická díla jako ,,Filosofie“, ,,O pravdě“ či 

,,Filosofická víra“ za meditace, jež ,,chtějí meditujíce ve čtenáři, který medituje, přivést k vědomí 

ustrojení, které si od počátku už přináší, jen ještě ne jasně, ustrojení, které mu umožňuje 

uskutečňovat se v konkrétních situacích v kontinuitě života.“20  

 Metodičnost v myšlení, zakládající též (jako její objektivaci) konsekventnost v jednání, žití, je 

vlastním cílem, uskutečněním pravého filosofování = promýšlení podstaty, smyslu věcí (tj. též, jak 

uvidíme dále, podle Jasperse ,,transcendování“). Proto Jaspers také přistupuje na pozvání různých 

veřejných spolků a mediálních orgánů v čele s rozhlasem a pořádá veřejné, širokým vrstvám určené 

přednášky. Práce školeného filosofa je mu zároveň stále školením ve filosofii; nejen akademické 

zařazení, nýbrž pochopení filosofie vůbec určuje jeho didaktický, veskrze pedagogický rozměr, jejž 

dobře cítila a oceňovala Arendt, mj. jako spojený s filosofií komunikace, ani v nejmenším s nějakým 

mentorstvím (jež se Jaspersovi nezřídka předhazovalo ze strany těch, kdož se cítili ohroženi kritickými 

důsledky jím ražených myslitelských procesů, vrhajících totiž příliš světla na přítomné situace). Rudolf 

Augstein, redaktor Spiegelu, jejž si Jaspers začal velmi vážit, psal roku 1965 Jaspersovi o tom, jak 

,,hluboký dojem“ na něj činila ,,přímočará konsekvence“, jež ,,vyrážela z jeho myšlenkových 

procesů“.21 Jaspersův filosofický kolega a přítel Gerhard Krüger zase vyjadřuje v dopise roku 1951 

obdiv k ,,trpělivosti a radikalitě“, s nimiž Jaspers svůj ,,záměr provedl“.22 Ve své ,,Filosofické 

autobiografii“ Jaspers píše: ,,Pro mě odjakživa byla a zůstala rozhodující otázka: na jaké cesty myšlení 

vede, jaké motivy ve čtenáři probouzí, k čemu osměluje a zmocňuje, a co nechává mizet a 

zapomínat.“23 

 Tak je možné a vhodné Jasperse číst také jako myslitele houževnatě setrvávajícího na 

,,právech“ a nárocích tradice filosofie jako literárně vyjadřovaného oboru, filosofické literatury, 

nemluvě o obhajobě filosofie v rámci akademického provozu a v moderní společnosti, v politickém 

diskursu, jinak vůči náboženství a víře. Ne totiž jako specifické disciplíny, nýbrž toho ,,obemykajícího“ 

jednotlivých (a jednotlivostních, na jednotlivosti zaměřených) věd, co se jako takové odlišuje také 

svým vyjádřením. Kultura (literárního) vyjádření, jeho jistá velkorysost, není čímsi patřícím pouze k 

,,tradici“, historickým jevem, nýbrž podobou práce na ,,filosofii perennis“ jako takové. O relevanci 

mnohého a obšírného psaní pro Jasperse v tomto smyslu není pochybnosti. Zvlášť důležitá však je 

                                                           
19

 Jaspers, Karl. Philosophie und Welt. Reden und Aufsätze. München: Piper, 1958, s. 259. 
20

 Jaspers, Karl. Provokationen: Gespräche und Interviews. Ed. Hans Saner. München: Piper, 1969, s. 71. 
21

 Jaspers, Karl. Korrespondenzen: Politik, Universität. Ed. Carsten Dutt a Eike Wolgast. Göttingen: Wallstein 
Verlag, 2016, s. 581. 
22

 Jaspers, Karl. Korrespondenzen: Philosophie. Ed. Dominic Kaegi a Reiner Wiehl. Göttingen: Wallstein Verlag, 
2016, s. 472.  
23

 Jaspers, Karl. Philosophische Autobiographie. München, R. Piper & Co., 1977, s. 100.  
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specifická obhajoba filosofie jako fundace, vymezení východisek a horizontů pro traktování 

konkrétních (historických) problémů. Uvedená nedělitelnost dějepisectví a filosofie zůstavuje 

reflexivitu filosofie jako nepominutelnou a neredukovatelnou kvalitu, která se nedá ani 

instrumentalizovat, neboť je to ona, co dává základní úvahu o významech. Uvědomění tohoto 

primátu brání nejen každému instrumentalismu a statickému deskriptivismu ve vztahu k historickým 

,,faktům“, nýbrž také brání historiografii ulpět na jakékoli formě fenomenalismu. Upevňuje vědomí o 

časové, místní i významové relačnosti singularit, funduje právě kritický, nikoli pouze registrující 

rozum, a s tím jej otevírá porozumění pro transcendování jako základní výkon myšlení. Tím zapovídá 

místo též afirmativismu v pouze analytickém rozkladu, směřuje k problematizujícímu, tzn. ,,napříč“ 

jdoucímu traktování struktur. Takové uvědomění zjednává, resp. by mělo zjednávat úctu 

filosofickému myšlení v dějepisectví jako jeho nejen možné či ,,využitelné“, nýbrž integrální součásti, 

ba fundamentu. 

 Historiografie jako re-prezentace minulého je v reprezentativitě svého výkonu odkázána na 

zpřítomňování toho (resp. tak), co nese charakter rozvrhu (tvorby) do budoucnosti. Už tematická 

selekce a interpretace toho, co je v historikově práci prezentováno, jsou výkony v rámci, pod 

měřítkem reprezentativnosti, jíž připadá srovnání s – jaspersovsky řečeno – tím obemykajícím a 

zavazujícím, v čeho kontextu má (ob)stát. Dějepisectví je tak z principu zapovězena konformita se 

statem quo. Jaspers sklízel nenávist nacionalistických a populistických ideologií, proti nimž bojoval, 

když zdůrazňoval, že znovusjednocení Německa je ničím ve srovnání s udržením, resp. zjednáváním 

svobody. Zachovávání a osvědčování svobody, jež se na platformě ,,filosofické“ fundace (historické) 

vědy (mající reálný tvar v univerzitě) pozvedá k vědomí a východisku, bazíruje na prosazování rovnosti 

toho, co je možné (potřebné) reprezentovat, ba ,,privileguje“ právě ty (osoby a obsahy, sféry), jež 

jsou reálně nejvíce potlačované, neprivilegované. Dát hlas právě tomu, co se ,,událo“, co ,,minulo“, 

jako umlčené, kvalifikuje bytí přítomným dějepisectví jako odkazujícího do budoucnosti. Naproti tomu 

bude opuštěn a právem zapomenut, kdo nepřipouští vůči sobě odlišné, jiné, na jejichž při-tomnost je 

nicméně odkázán zrovna v tom, co mu jako takové jediné dává ,,význam“, v jeho aktuální moci, 

převaze prostě v přítomném provozu. Mravní závazek u Jasperse podobně jako u Masaryka vystupuje 

pro samotnou vědeckou, vůbec duchovní práci, nemluvě o strukturaci akademického provozu: právě 

mravnost je totiž svorníkem teorie a praxe, ideality a reality, duchovních obsahů a historických (a 

právě takto dějinných – změnitelných) forem. Povinuje opravdové (historické) poznání ke ,,stranictví“ 

pro pravdu, jejíž mírou je právě mravnost, lidskost, jinak: opozice vůči útlaku, ignoranci, aroganci, 

zneužívání moci, ponižování lidské důstojnosti. 

 Jaspers je současnému provozu příkladný mj. právě vysokým pojmem o důstojnosti člověka. 

Když píše o ,,šikanózním“ chování svého nástupce na profesorské stolici v Basileji Rossmanna vůči 
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asistentu Sanerovi, nazývá takovéto chování ,,beze smyslu pro důstojnost člověka“.24 Smysl pro 

důstojnost člověka nezávisle na jeho zařazení v aktuálně platné hierarchii, pro měření jeho hodnoty 

vykonanou prací a mravní integritou, nikoli institucionální pozicí a uzurpovanou mocí, preference 

komunikace nad represí, autority kulturní převahy nad tou pouze mocenskou, je něčím, co 

Jaspersovu dílu a působení propůjčuje příkladnost. Jaspers sám přitom zažil radikální disparitu mezi 

faktickou mocí a duchovní hodnotou. Jaspersova specifická pozice kritika, jehož ,,kontra“ zároveň – 

na rozdíl od většiny jiných inspirativních kritických filosofů jeho doby – nebylo levicové, plédovala za 

činné pojetí poznávání (od konceptu vlastního poznávacího aktu až po strukturaci vzdělávacího a 

badatelského systému) jako imanentně ,,alternativního“ zacílení životní dráhy, překračování 

přítomných cest a normalit, nakolik jsou shledávány jako neadekvátní vůči své ideji. Původně 

emancipativní obsahy se ztrácejí, když platnost institucionálních celků upadá v pouhé zdání, namísto 

aby pomáhaly k projevení se podstatným obsahům, vyjádřit to vlastně lidské. Uvědomění – s Ernstem 

Blochem řečeno – ,,morálního k čemu vědění“ (das moralische Wozu des Wissens) spojuje reálný 

humanismus s humánním realismem, v němž vzdělání v lidském bytí (Da-sein) znamená kvalitativní 

umocňování jeho ,,bytí kupředu“ (Nach-Vorwärts-Sein), umocňování pravého po-kroku. Tento 

imperativ sebeadekvace vytyčeným cílům, srovnání aktivity s potřebami a perspektivami dané 

situace, nakolik z ní vyvádějí, naplňuje u Jasperse všeobecnost myšlenkové stejně jako vědecké práce 

s novým aktivismem a ,,historismem“, dynamismem mezi idealitou možností a realitou uskutečnění, 

heroismem individuálního usilování. To imanentně kritické a ,,převratné“ (umwälzend), co teorii 

nechává stávat se pravou duší ,,praxe“, je při tom odhalení, jež je nicméně mnohem vlastnější 

Blochovi než Jaspersovi, jehož učení o autonomii univerzity nikdy plně neopustilo ideu 

bezpředpokladovosti a neutrality (výuky) věd, přes vědění o univerzálním zprostředkování a závislosti 

v moderním světě: že ,,kult spirituálních hodnot zakrývá skutečný kult směnných hodnot“ (– ,,jenž se 

nazývá kapitalismem“).25 

 Pramennou bází, na níž je založena předložená kniha, představují jednak vydané, jednak 

nevydané Jaspersovy spisy, popřípadě přípravné práce ke spisům, a dopisy. Jaspers za svého 

dlouhého života publikoval několik desítek svazků, kromě původních monografií též několik souborů 

statí či přednášek, a v dalších knižních souborech jeho práce vycházely i po jeho smrti. Jeho 

domovským nakladatelstvím se časem stalo nakladatelství Piper, z jehož edic budeme většinou 

                                                           
24

 Jaspers, Karl. Korrespondenzen: Philosophie. Ed. Dominic Kaegi a Reiner Wiehl. Göttingen: Wallstein Verlag, 
2016, s. 645 
25

 Bloch, Ernst. Über Karl Marx. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1968, s. 136. Tyto reflexe rozvíjejí úvahy, které 
autor, snažící se trvale o porozumění mezi filosofií a dějepisem, předložil v předmluvě a úvodním eseji (,,Bída 
jako prizma /ne/přirozenosti“) své knihy Theodicea přirozenosti (cit. dílo, s. 11-41) a ve studii ,,,Utrpením 
k radosti‘: Umění jako fenomenologie humanity“, psané k 150. výročí narození Romaina Rollanda (in Ročenka 
pro filosofii a fenomenologický výzkum. Ed. Ladislav Benyovszky. Praha: Togga, 2016, s. 269-294). 
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citovat. Piper také vydal velice významné edice Jaspersovy korespondence s Martinem Heideggerem 

(ve spolupráci s nakladatelstvím Vittorio Klostermann, vydávajícím Heideggerovo dílo) a s Hannah 

Arendt. Dalším významným zdrojem je uvedená nová třísvazková edice Jaspersovy korespondence 

nakladatelství Wallstein, která nicméně mohla přinést pouze – jakkoli vhodně sestavený – výbor, 

neboť dochováno je na 25 000 Jaspersových dopisů (téměř 8 000 adresátům) a 35 000 listů rukopisů 

vůbec. Od roku 2012 vydávané komentované, kritické edici Jaspersova díla, řízené Heidelberskou 

akademií věd, nevěnujeme soustavnou pozornost, nevolíme ji za východisko, protože v ní dosud 

mohlo vyjít jen několik málo svazků a protože všechna stěžejní díla zůstávají dostupná 

z autorizovaných edic a ,,kritice“ je lze většinou velmi dobře podrobit (a takto ,,kriticky“ již jsou 

osvojována) právě na základě bohatství dalších pramenů, autorských i jiných vyjádření o nich 

v dalších spisech či dopisech. Rukopisy, resp. strojopisy Jaspersových děl autor předložené práce 

mohl procházet v Německém literárním archivu v Marbachu, kde je Jaspersova rozměrná pozůstalost 

(včetně dopisů) uchována. (Jaspers svou korespondenci – kromě té rodinné, s ženou, rodiči a 

sourozenci, jež dosud nebyla editována26 – odkázal Hannah Arendt.)27 Jaspersova pozůstalost 

v marbašském archivu čítá přes 330 beden, z nichž zhruba 125 – s texty spisů, popřípadě ke spisům – 

je víceméně přehledně uspořádáno (,,feingeordnet“) a co do obsahu zaneseno do improvizovaného 

katalogu, na 208 beden, obsahujících dopisy, zůstává ,,ungeordnet“. Bedny se spisy, mající 

v některých případech více dílů (8/1, 8/2 apod.), stěžujících celkovou orientaci a kalkulaci, obsahují 

přitom někdy i množství biografických materiálů typu zápisků a výstřižků, jednak k politice, jednak 

k filosofii, a v rámci filosofie jednak k systematice, jednak k dějinám filosofie. (Bedny jsou tříděny 

vesměs tematicky, v případě velkých monografií podle nich, jinak například ,,Hegel“, ,,Nietzsche“, 

,,Kierkegaard“, ,,Cusanus“.) Výstřižky článků či recenzí dokládají, jak podrobně Jaspers sledoval 

referování (nejen) o svém díle. Obzvlášť instruktivním je vidět množství a povahu referencí v době 

Jaspersových veřejných politických vystoupení, polemik, kdy vycházela řada reakcí politiků, 

politických komentátorů a někdy i dopisujících čtenářů, ať už ostře negativních, nebo sympatizujících 

a oceňujících. Nápadné také je, s jakou setrvačností je v dobovém tisku Jaspers jmenován jedním 

dechem s Heideggerem, často též Sartrem, jako nejvýznamnější soudobý představitel ,,filosofie 

existence“ (někdy ,,existencialismu“, leckdy jedním dechem s ,,fenomenologií“). Připravným pracím 

k větším knižním projektům co do rozsahu, významu i zvláštní relevance pro náš výklad dominují 

práce pro plánované knihy ,,Německé sebevědomí“ (titul mírně obměňován, většinou však jako 

                                                           
26

 Výjimkou je hrstka dopisů z jeho mladické cesty do Itálie: Jaspers, Karl. Italienbriefe 1902. Ed. Suzanne 
Kirkbright. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2006. 
27

 O Jaspersově pozůstalosti srov. Hans Saner: ,Zu Karl Jaspers´ Nachlaβ‘. In: Karl Jaspers in der Diskussion. Ed. 
Hans Saner. München: R. Piper & Co., 1973. 
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Deutsche Selbstbesinnung)28 a ,,Myšlení v činu“, pracovně ,,Hannah-Buch“, jež mělo být věnováno 

myšlenkovému typu Hannah Arendt. (O obou projektech viz v předložené knize.) 

 Příprava práce byla podpořena několika badatelskými pobyty, umožněnými zejména 

přiděleným dvouletým grantem Grantové agentury Univerzity Karlovy a zkraje též stipendiem Česko-

německé komise historiků. V kombinaci se svým paralelním doktorským studiem filosofie autor dále 

strávil semestrální pobyty v Hamburgu a Lipsku, realizované v rámci partnerství Univerzity Karlovy a 

Universität Hamburg a Universität Leipzig. Za přidělená stipendia je autor všem institucím zavázán 

vděkem. Nejdůležitějším z uskutečněných pobytů přitom byl pobyt v Marbachu, jenž umožnil 

studium uvedených pramenů.29 Za povolení je citovat (citováno jako DLA Marbach A: Jaspers + číslo 

příslušné bedny/složky)30 autor děkuje prezidentu Karl Jaspers-Stiftung Prof. Dr. Antonu Hüglimu a 

Deutsches Literaturarchiv Marbach, jemuž (zejména panu Georgu Hartmannovi) patří dík i za 

poskytnutí dobrých badatelských podmínek a profesionální pomoc. Za podporu celého projektu autor 

děkuje svému školiteli Prof. Dr. Jiřímu Peškovi.      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 O přípravě této knihy, k níž se dochovalo na  1 400 stran, se Jaspers zmiňuje v řadě dopisů, mj. M. Dönhoff (s. 
92) či F. Ernstovi (s. 115, 159 aj.) in Jaspers, Karl. Korrespondenzen: Politik, Universität. Ed. Carsten Dutt a Eike 
Wolgast. Göttingen: Wallstein Verlag, 2016. K dokončení knihy, jež měla mapovat německé národní vědomí, 
kořeny a podoby německého nacionalismu a moderních politických dějin, nakonec nedošlo stejně jako v 
případě knihy o Hannah Arendt, jež měla na příkladu jeho žačky exemplifikovat, co znamená (Jaspersem 
soustavně upevňovaná) filosofie komunikace, filosofie činu jako projev ,,činné filosofie“. 

29
 Autor navštívil také Karl Jaspers-Haus v Oldenburgu, v němž je (otevřen 2013) kromě jiného možné vidět 

Jaspersovu obrovskou osobní knihovnu, kterou si prve převezl z Heidelbergu do Basileje; v ní lze zjišťovat, které 
autory v kolika a nakolik pročtených (poznámkami opatřených) exemplářích Jaspers z klasické stejně jako 
moderní a sekundární literatury vlastnil. (Obecně lze říci, že vlastnil souborná vydání snad všech filosofických 
klasiků, jimž se soustavně věnoval.) 

30
 Autorem nejvíce studované a citované bedny jsou 8/1, 27, 30, 45-48, 49, 86/1, 102.  
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I 

Formování politického myslitele 

 

I/1 

Životní a myslitelské počátky  

 

 V případě Karla Jasperse, nadto jako filosofa, tj. představitele duchovní tvorby, vystupuje jako 

zvlášť důležité několik životopisných okolností, určitostí: prostředí jeho původu v sociálním i 

geografickém smyslu, dráha vzdělání a zejména postižení chronickou zdravotní indispozicí. Vliv 

prostředí, v němž se narodil a vyrostl, byl pro Jasperse, jak sám vzpomínal,31 formativní specifikou 

rovinaté přímořské severoněmecké krajiny a její kulturní tradice, která na něj působila v rodině 

liberálně smýšlejících rodičů. Protože Jaspers dosáhl vysokého věku a věhlasu, sepsal či vyprávěl 

v pozdních letech o svém dětství a životním osudu řadu vzpomínek, z nichž budeme také, 

v konfrontaci s biografickou literaturou, vycházet.  

 Důležitá byla pro Jasperse přírodní a klimatická tvářnost německého severu, širost krajiny, 

kterou sám analogizoval s otevřeností horizontu, v níž se člověk shledává jako bytost otevřená 

nepodmíněnému. Zkušenost této otevřenosti, jakoby rezonovaná navíc liberálním duchovním 

ražením a vychovatelským přístupem jeho rodičů, byla východiskem základního Jaspersova 

filosofického postoje, otevřené relace mezi jednotlivostí a celkem, člověkem a světem, existencí a 

transcendencí, v níž pro člověka určující roli nehraje žádná vnější, nadto historicky ustavená, ale 

nadhistorickou platnost si nárokující autorita, nýbrž jedinou instancí je reflexe této relace, konaná 

svobodným rozumem. Zároveň jde o zkušenost existenciální relativity, omezenosti jednotlivé 

rozumné bytosti, pocitu osamocenosti a zranitelnosti, nesnadnosti vždy obstát, resp. razit vlastní 

cestu v této pozicionalitě, v níž singularitu a omezenost jedince ve vztahu k reálné a ideální celistvosti 

znázorňuje moře a nebe, mezi nimiž člověk v širé krajině stojí jako pravý subjekt vědomí vertikály 

kvalitativních určení. Víme, jakou sugestivní silou (jejíž baladickou poetiku nejlépe zpodobil Theodor 

                                                           
31

 Následující životopisné a povahopisné líčení se opírá zejména o Jaspersovy autobiografické knihy 
Philosophische Autobiographie (1956) a Schicksal und Wille (1967, ed. Hans Saner), různá dílčí interviewová 
vzpomínková líčení a o korespondenci. Za referenční lze považovat ne zvlášť rozsáhlou, avšak hutnou a 
nejzasvěcenějším psanou biografii z pera Jaspersova pozdního asistenta a vydavatele jeho pozůstalosti Hanse 
Sanera Karl Jaspers, mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt ze známé řady nakladatelství 
Rowohlt (1970). Materiálově bohatým, důležitým portrétem Jaspersova působení v Heidelbergu je mj. sborník 
Joachim-Felix Leonhard (ed.): Karl Jaspers in seiner Heidelberger Zeit (Heidelberg 1983), vydaný k Jaspersovým 
nedožitým stým narozeninám.   
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Storm) na Jasperse rodný severoněmecký kraj působil, jak se k němu cítil vázán, a jak si na – člověku 

ničím nahraditelném – výkonu ,,obstání“, sebeuskutečnění existence v uvedených relacích, včetně 

poznávaných ,,mezních situací“, zakládal. Samotný Jaspers nicméně, ve fyzické i psychické kondici 

utvářený časem odhalovanou zdravotní indispozicí, cítil potřebu jiného domova, vycházející zejména 

z ,,nepojmenovatelné atmosféry duši ztrácejícího moderního městského života“ a náhražek kulturní 

sebeidentifikace německého člověka v militárních sebeinscenacích pruského státu.32  

 Nejen nedůvěru, nýbrž přímo odpor k (nadto imperiálnímu) militarismu a autoritářství pouhé 

moci, nikoli opravdovosti vnitřního kulturního života, Jaspers zdědil po rodičích. Ty, oba dosáhnuvší 

vysokého věku (otec umírá 1940, matka 1941), Jaspers opět opakovaně vykreslil ve vzpomínkových 

líčeních: matku jako přirozeně energickou a veselou, starostlivou a svým dětem vždy porozumivě 

otevřenou, zádumčivého úctyhodného otce, vysokého a také lokálně politicky exponovaného 

bankovního úředníka jako její protiváhu, ve své vážnosti nicméně jen stvrzující, co působilo i u matky: 

mimořádnou a ve své opravdovosti jistě neobvyklou nezávislost ducha, která poznamenala též 

výchovu jejich tří dětí.  

 Kromě nejstaršího Karla Theodora (zvaného ,,Kally“), narozeného 23. února 1883, šlo o dceru 

Ernu (*1885) a nejmladšího syna Enna (*1889). O Jaspersově vztahu k jeho sourozencům toho příliš 

nevíme zejména proto, že jeho rodinná korespondence až na pár listů zůstává neznámá, dosud 

needitovaná. Známá je především nápadná, samotným Karlem Jaspersem (a tak zřejmě i jeho 

mladším bratrem) uvědomovaná rozdílnost vůči o šest let mladšímu Ennovi, kdy od dětství výrazně 

neduživý Karl Jaspers, jehož výška (přes 190 cm) zvýrazňovala pohublost a bledost, už od nejranějších 

fotografií působí charakteristicky vážným, mírně melancholickým dojmem, kdežto ,,benjamínek“ 

Enno se zdál dítětem štěsteny, obdařeným všemi pozitivními rysy, jež se však obrátily proti němu 

podobně, jako jeho starší bratr naopak dovedl silou vůle a intelektu svůj život přizpůsobit zdravotním 

omezením: životní lehkost se Ennovi, jenž se po angažmá v letectvu za první světové války etabloval 

jako advokát, stávala čím dál víc ,,nesnesitelnou“ a ve čtyřiceti letech v domě rodičů spáchal 

sebevraždu otravou.33     

     Pro Karla Jasperse byla nesporně důležitá kombinace duchovních typů obou jeho rodičů, 

moderace jisté uzavřenosti a nepřístupnosti otcovy vážnosti (mající povahu mravní opravdovosti, 

                                                           
32

 Jaspers, Karl. Schicksal und Wille. Autobiographische Schriften. Ed. Hans Saner. München: Piper, 1967, s. 96 

33
 Viz Jaspers o svých sourozencích in Jaspers, Karl. Schicksal und Wille. Autobiographische Schriften. Ed. Hans 

Saner. München: Piper, 1967, s. 82nn. (,,In aller Sorge um Erna und mich, die stets Schwachen, 
Hilfsbedürftigen, zu Ermunternden, war Enno, unser Bruder, für unsere Eltern und uns wie ein steter 
Sonnenschein. Er schien nichts als Gesundheit und Kraft.“) 
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nesmířlivosti vůči nepravdivosti v každém ohledu) s energičností, vroucností matky. Sám se později, 

zejména v letmých, méně důvěrných kontaktech, jiným zdál působit zřejmě více stylem otcovy 

serióznosti, ale až přílišné distancovanosti, než si připouštěl. (Energický element pak jeho existenci 

nově provázel v osobě manželky Gertrud.) Smysl pro pravdu, její hledání a zjednávání nezávisle na 

všech zprostředkovacích strukturách a s ohledem na její žitou (mravní) skutečnost, si Jaspers odnášel 

z dětství a kultivoval jej intelektuální fundací, která této racionalitě bránila ulpívat jak v jisté pustotě, 

tak v náhražkovitých ,,záchytných bodech“ ideologické či aparátní kultury. Zážitek instinktivní 

nedůvěry k institucím (stejně jako dogmatům) ve všem, co je na nich vnějškového a v čem 

nereprezentují lidskou přirozenost, tj. kulturnost, svobodu a rozum, nezávislost, tento zážitek, jejž si 

z dětství odnášel, měl pro Jasperse veliký význam. Tato nedůvěra v otcovském domě platila nikoli 

společnosti a hierarchiím vůbec, nýbrž právě tomu, co na nich bylo nepřirozeného, protivícícho se 

rozumu, vnímanému prvořadě jako instance nezávislosti, svobody ducha, a jako taková platila jednak 

militarismu, jednak církvi.  

 Celoživotně formativními zkušenostmi však pro Jasperse byly i konflikty, do nichž se dostával 

během gymnaziálních studií. Ta vnímal jako nutné zlo. Po vzdělání toužil, nesnášel však existující 

instituce, které ho měly zprostředkovávat, v jeho pohledu tak ale nečinily. Od raného mládí jej 

provázel pocit nesounáležitosti s většinou (s průměrem), pocit pojící se také s fyzickou slabostí. Školní 

prostředí nesnášel v tom, co na něm tehdy především tužilo ,,společného“, kolektivního ,,ducha“, 

totiž pro něj cosi duchovně neopravdového: duch disciplíny, falešné svornosti, a nejhůř, pokud 

upevňovaný nacionálním vědomím. S tím se Jaspers bude palčivě střetávat i po celou dobu působení 

na filosofické fakultě heidelberské univerzity. Ztělesněním tohoto mocenského, duchovně 

omezeného ducha školství vilémovské éry, jejž zachytil Heinrich Mann ve svém ,,Profesoru Neřádu“ 

(popřípadě též v ,,Poddaném“), byl Jaspersovi – takto až do stáří vzpomínaný – ředitel jeho gymnázia, 

s nímž se dostával do vážných střetů. Jaspers už v mládí tušil, jakkoli zdaleka ne v hrůznosti všech 

podob, jaké důsledky může mít zlo, jež se za omezeností, a přitom expanzivností průměrných a 

zároveň autoritářských duchů skrývá. Horší – a hlavní – zkušeností pro něj bylo vidět, jak tytéž 

tendence charakterizují i některé univerzitní profesory. Ředitel Jasperse podle jeho slov ,,nenáviděl“ 

a Jaspers zase ,,sotva nějakým jiným člověkem tak pohrdal jako jím“ – který ,,školní disciplínu“ chápal 

jako ,,militární disciplínu“ a Jaspersovi na konci jeho studia řekl, že z něj ,,nemůže nic být“, protože je 

,,organicky nemocný“.34 Jaspers přitom vzpomínal, že jej v těchto sporech s ředitelem nechávali jeho 

spolužáci ,,ve štychu“, že se zde – významně pro svůj život, ale též bolestně – naučil, co znamená stát 

sám, ba být na osamocené a opoziční postavení zvyklý, vnímat je jako svůj osud. Jaspers si během 

                                                           
34

 Tamtéž, s. 20. 
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svého života stále více uvědomoval, jak je takový osud společný všem mravně a duchovně 

opravdovým, ,,nestandardizovaným“, nekonformním lidem.            

 Právě po skončení gymnaziálních let a na počátku let univerzitních, pro něž jej jeho otec 

opatřil rentou, a tak sociálním zabezpečením (souhlasil s volbou jeho akademického směřování), se 

Jaspers od rodinného přítele, později věhlasného lékaře a heidelberského profesora Alberta 

Fraenkela dozvěděl, že zdravotní problémy, jimiž trpí a jež do té doby rodinný lékař vysvětloval jako 

pouhé opakující se ataky chřipky, projevy slabé imunity, ne však chronické nemoci, jsou projevy ne 

sice tuberkulózy, ale nevyléčitelné choroby dýchacího ústrojí (bronchiektázie), s nimiž se musí naučit 

žít.35 Hlavní starostí se pro Jasperse napříště mělo stát odstraňování výměšků kontaminujících jeho 

průdušky a způsobujících návaly horeček a dalších slabostí, při své chroničnosti zejména srdečních. 

S touto diagnózou, postupně se precizující, se Jaspers učil žít, což znamenalo zejména ustálení velmi 

klidného, větší pohybovou zátěž vylučujícího životního rytmu. Jaspers se naučil s omezeností, a 

zároveň jasnými pravidly takového života – jakkoli je zejména v mládí nesnadno psychicky snášel – 

zacházet a i při jejich důsledcích, omezení množství práce maximálně na třetinu dne (práce zejména u 

stolu; také přednášky v budoucnu Jaspers zpravidla vedl vsedě) a nutnosti pravidelného odpočinku, 

vedl nakonec duchovně mimořádně plodný a dlouhý život.       

 Toto omezení přitom ovlivňovalo, ba jako kdyby se vzájemně ovlivňovalo s Jaspersovým 

duchovním typem: těžko říci,36 kolik ,,viny“ neslo na Jaspersově orientaci, postupném přeorientování 

na filosofii, čistě teoretickou práci (při ,,praktickém“, konkrétním východisku jeho myšlení, jak ještě 

uvidíme), reflexívní a zobecňující tah však u něj byl přítomný nesporně od počátku, již při tom, když 

se nejprve vydal na dráhu medicínskou a když se věnoval přírodním vědám. Jaspers totiž 

přírodovědecké a biologické studium nevnímal jako cestu ke konkrétní analýze jako ,,cíli“, nýbrž 

terénu výkonu, jenž sám o sobě otevírá cestu k dále postupující, obecné reflexi, ba je ve své 

náležitosti takovouto reflexí podmíněn. Jaspers nezačíná jako spekulativní duch, jeho cesta k filosofii 

směřuje od skutečnosti, od pochopení přírozenosti jako přinášející o sobě požadavek (totiž ,,realitu“) 

transcendence. K abstraktnímu myšlení vede poznávání ustrojení konkrétního a potřeb jeho 

náležitého poznávacího (tvůrčího) osvojení. Fyzickou slabost Jaspers znal odjakživa, směřování k teorii 

však nebylo jen ,,nutným zlem“ podmíněným nemožností vykonávat lékařské zaměstnání či empirický 

výzkum v šíři jejich nároků na fyzickou zdatost, nýbrž Jaspers si je osvojil jako konvenující tomu, co 

pro sebe, svou dobu a vědu (vědu o člověku) i systematicky vyšetřil jako nejvíce potřebné.  

                                                           
35

 Viz tamtéž, s. 21n. 
36

 Jaspers nicméně ve ,,Filosofické autobiografii“ mluví o tom, že byl (parafrázuje, aniž by tak uvedl, slova svého 
gymnaziálního ředitele) ,,organicky nemocný“ (,,Bronchiektasen und sekundäre Herzinsuffizienz“) jako  o 
,,Grundtatsache meines Daseins“. Jaspers, Karl. Philosophie und Welt. Reden und Aufsätze. München: Piper, 
1958, s. 280.  
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 Po počátečním hledání roku 1901, kdy z Oldenburgu odešel nejprve do Freiburgu, na zimní 

semestr do Heidelbergu, a zapsal se ke studiu práv, nicméně zaměstnával – v poprvé takto prožívané 

situaci volnosti a samostatnosti – více kulturními a společenskovědními zájmy (mj. v Heidelbergu 

poslouchal Kuno Fischera a pod jeho vlivem četl Schopenhauera), se  Jaspers v roce 1902 definitivně 

rozhodl studovat medicínu. Předtím ještě, pod vlivem svých uměnovědných zájmů, absolvoval (svou 

první a snad nejdelší) samostatnou zahraniční cestu po Itálii, z níž se vrátil do Mnichova, aby ještě 

jeden semestr v duchu dvou předchozích strávil mezi formálně zapsanými právy a více jej vzrušujícími 

kulturními příležitostmi.37 Tak Jaspers začíná studovat medicínu od zimního semestru 1902 v Berlíně. 

V roce 1903 přechází na univerzitu v Göttingen, kde setrvá do roku 1906, a končí v Heidelbergu roku 

1908. Důležité je, že v dopise rodičům a úvahách o svém rozhodnutí počítá s omezeností svých sil pro 

lékařské povolání, že je od počátku vidí jako orientované na psychiatrii či psychologii (mluví o 

,,Irrenarzt“), a činí si – zpočátku velmi rezervovanou, nedůvěřuje kromě svých fyzických sil ani 

předpokladům intelektuálním – naději na akademické uplatnění.38 Filosofie v té době – i napříště 

vůbec – pro Jasperse platí za horizont, úběžník bádání o člověku z přírodovědných pozic; filosofická 

antropologie jako ústí a rámec, smysl udělující teoretická fundace jednotlivých zjištění biologie, 

anatomie, fyziologie. Medicínské zkoumání člověka Jaspersovi nikdy není koncem cesty poznávání 

člověka, spíše jejím začátkem – tak jako mu tímto začátkem na druhou stranu není filosofie, 

abstraktní myšlení. To je důležitá skutečnost, která se takto dá konstatovat jako v Jaspersově vývoji 

zároveň systematicky platná i historicky osvědčená. Cílem je porozumění člověku, které vede u 

Jasperse přirozeně (a tak i ve vysvětlování přírody samé) k transcendenci, nicméně právě jako takové, 

jako zkoumání toho, co je. Odtud nedělitelně zprostředkovatelská role a důstojnost, zároveň však 

nesoběstačnost, nesamoúčelnost vědy. 
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 Teprve devatenáctiletý Jaspers se vydává na cestu do Itálie, zejména Říma, jako alternativu lázní, které mu 
radí lékař. (Už tehdy se u něj, v prvotním neporozumění s lékařem, vyvíjí smysl pro lékařskou etiku a zejména 
komunikaci lékaře s pacientem, jež bude později temazitovat vědecky.) Dopisy ukazují poněkud jiného Jasperse, 
než jakého známe z pozdější doby, kdy působil jako tolik vyrovnaný a usedlý profesor: zde mladý a energický 
člověk plný espritu, rozhledu a také uměleckého zájmu a navíc na cestách, někdy i popisuje cesty pěší, což pro 
něj bude později poloha velmi netypická. Důležitým zaměstnáním filosofickým, jež ho provází jako spojující 
s povinnostmi v Heidelbergu, je četba k Fischerovým přednáškám o Schopenhauerovi. Ač má k oběma 
distancovaný vztah, je vidět jistá fascinace Fischerovou silnou osobností, kterou také (talent zdědil po otci), jako 
jiné, dovedně kreslířsky skicuje. V Itálii Jaspers navštívil kromě Říma mj. Milán, Florencii, Benátky či Veronu. Viz 
Jaspers, Karl. Italienbriefe 1902. Ed. Suzanne Kirkbright. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2006. 

38
 Srov.: ,,Mein Plan ist folgender: Ich mache nach der vorgeschriebenen Semesterzahl mein medizinisches 

Staatsexamen. Glaube ich dann noch, wie jetzt, die Fähigkeiten zu haben, gehe ich zur Psychiatrie und 
Psychologie über. Dann würde ich zunächst Arzt in einer Irrenanstalt. Schlieβlich würde ich vielleicht die 
akademische Laufbahn als Psychologe ergreifen, wie z. B. Kraepelin in Heidelberg, was ich aber nicht 
aussprechen möchte wegen der Unsicherheit und der Abhängigkeit von meinen Fähigkeiten… Ich sage also am 
besten so: ich studiere Medizim, um Badearzt oder Spezialist, etwa Irrenarzt, zu werden. Das weitere, denke ich 
für mich hinzu, wird sich dann finden. Und schlieβlich, falls ich nicht den Mut finde und nicht die Fähigkeiten zu 
haben glaube, wenn es so weit ist, die akademische Laufbahn zu ergreifen, würde ich gar nicht unbefriedigt 
sein.“ Jaspers, Karl. Philosophie und Welt. Reden und Aufsätze. München: Piper, 1958, s. 279. 
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 Vlastní choroba, učení se s ní žít nadto ve věku mladistvého rozkvětu sil, přitom Jasperse, 

v kombinaci s tendencí k zobecňujícímu, filosofujícímu zarámování stimulovala v ohledu na lékařskou 

etiku, komunikaci s pacientem, a ve vědě stejně jako léčebné praxi na metodické uvědomění lékaře. 

V roce 1908 úspěšně (summa cum laude) v Heidelbergu obhájil svou disertaci ,,Stesk po domově a 

zločin“ (Heimweh und Verbrechen) a nastoupil jako praktikant na celoněmecky oborově význačnou 

heidelberskou Psychiatrickou kliniku vedenou profesorem Franzen Nisslem, jejž si Jaspers vážil a jenž 

pro rozvoj jeho kariéry měl v blízké budoucnosti nemálo znamenat. Medicínské studium každopádně 

znamenalo Jaspersův životní a profesionální přerod z doby hledajícího mládí do doby zralosti, 

nastoupení cesty, již si osvojil jako definitivně mířící k tomu, co si zvolil jako podstatné a pro sebe 

zavazující životní téma-poslání. Oproti prvým třem studijním semestrům medicínská studia probíhají 

ve znamení intenzívního soustředění a nové vážnosti, uvědomělé systematičnosti, které již Jasperse 

napříště vlastně neopustí, jakkoli (ba právě kvůli nim) přejde k filosofii. Tento přechod bude, jak 

naznačeno, ústrojným, nikoli ,,odbočujícím“ z nastoupené cesty jiným směrem. Cíl zůstává tentýž, 

změnilo se jen – v kombinaci s reálnými životními možnostmi a příležitostmi – vědomí potřeb, resp. 

uskutečňování jeho fundace, totiž od člověka ke světu a k jeho ,,obemykajícímu“, k transcendenci. Jde 

tak o cestu dál, resp. ,,hlouběji“, nikoli jinam, přičemž myslitel, Jaspers, zůstává týž.      

 O svých zájmech filosofických přitom říká sám Jaspers, že jej v době medicínských studií 

poutaly spíše okrajově, totiž pokud jde o recepci dobové produkce. Filosofický zájem se odbýval 

samostatným studiem, v současném akademickém provozu Jaspers shledával minimum pro sebe 

tematicky a lidsky relevantních zjevů. ,,Bez četby filosofů, vyplňuje čas konkrétními odbornými 

studiemi, jsem přece filosofoval stále, i když bez metody. Filosofické přednášky na univerzitách jsem 

nechal brzy padnout, protože nejednaly o tom, o co mi šlo. Vůči profesorům filosofie jsem měl 

antipatii, protože se mi jevili osobně neskromní a panovační. Jen Theodor Lipps v Mnichově na mě 

učinil jako osobnost dojem.“39 Jaspers jinak poznal a do jisté míry (co do intelektu) cenil z tehdy již 

uznávaných myslitelů Husserla, Simmela či Schelera, žádný jej ale nemohl uspokojit v tom, co sám od 

filosofie očekával, co považoval za nutné, aby v současnosti člověku a také vědeckému a 

akademickému provozu dávala: viděl v nich spíše disparitu intelektuální mohutnosti, často brilance, a 

živoucího osvědčování, opravdovosti rozvrhu celistvého konceptu, který by byl právě konceptem 

lidského bytí, a tak konceptu, jejž věrohodným činí život, jaký zakládá u svého představitele. U 

některých z takovýchto dobových filosofických autorit (příkladně u Georga Simmela, k němuž však byl 

skeptický již dříve) se Jaspers o své skepsi přesvědčil zklamáním z reálných postojů, jež zaujaly 

k nacionálním a politickým otázkám první světové války. Podobně na tom byli jeho mladší kolegové, 

jež poznal v Heidelbergu a již mu do značné míry imponovali, ale přece byli také cizí jiností svého 
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 Jaspers, Karl. Philosophie und Welt. Reden und Aufsätze. München: Piper, 1958, s. 230. 
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přístupu k – jakkoli stejně pociťované – nutné obrodě filosofie: napříště čelní marxističtí filosofové 

György Lukács a Ernst Bloch, tehdy ještě intenzívně spřátelení (viz o nich ve vztahu k Jaspersovi 

v kapitole III/1).     

 Na Nisslově klinice, kde působil do roku 1915, Jaspers zaujímal – jak si uvědomoval on sám i 

ostatní a jak byl ostatně zvyklý – zvláštní místo. Fyzická slabost neumožňovala plné zapojení do 

praktických úkolů,40 působil spíše jakoby ,,v zámezí“, jako teoretizující hlava, která poutala svou 

odlišností od ostatních, evidentním sklonem a nadáním k teoretickému myšlení, zároveň tím však 

některé iritovala. Věnoval se vlastním badatelským zájmům, přesahujícím řešení konkrétních případů 

na klinice. Kromě Nissla pro něj byl důležitý zejména kontakt s Hansem Waltherem Gruhlem.41 Od 

Jasperse samotného víme o Nisslově nejprve nevrlém, časem dobrácky sarkastickém hodnocení (ve 

skutečnosti stále respektovanějšího) mladého kolegy, podle nějž Jaspers svou – o sobě nespornou – 

inteligenci zaměstnává ,,samým nesmyslem“.42 Jaspers však svého šéfa stejně jako ostatní kolegy 

definitivně přesvědčil, když – po sérii menších studií43 – v roce 1913 vydal monumentální spis 

,,Všeobecná psychopatologie“ (Allgemeine Psychopathologie), v němž vytvořil novou, do té doby ve 

srovnatelné šíři a hloubce neexistující systematiku a metodologii svého oboru. Tato velká práce nesla 

již některé znaky Jaspersova stylu, na prvním místě šíři a zároveň kulturu rozvedení tematiky po 

odborné i literární stránce. Nejen erudice, nýbrž i tvořivá myslitelská kultura, spojená s podobnou 

kulturou literární, slohovou (přínosnou zejména pro nově rozvržené a soustavně upevněné 

pojmosloví), zde byla nezpochybnitelná a úžeji oborově zaměřené medicínské kolegy oslnila. 

                                                           
40

 Srov. v dopise Nisslovi ze srpna 1914: ,,In dieser Kriegszeit fühle ich, wie schon so oft, von neuem meine 
Unbrauchbarkeit für die Praxis. (…) … ich aus Erfahrung weiss, dass ich als Arbeitskraft überhaupt nicht 
praktisch in Betracht komme…“ Jaspers, Karl. Korrespondenzen: Psychiatrie, Medizin, Naturwissenschaften. Ed. 
Matthias Bormuth a Dietrich von Engelhardt. Göttingen: Wallstein Verlag, 2016, s. 376 
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 Viz nově jejich dopisy tamtéž, s. 95-178. 
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 ,,Schade um den Jaspers, es ist ein intelligenter Kerl und er arbeitet, aber er beschäftigt sich doch mit lauter 
Unsinn.“ Jaspers, Karl. Korrespondenzen: Psychiatrie, Medizin, Naturwissenschaften. Ed. Matthias Bormuth a 
Dietrich von Engelhardt. Göttingen: Wallstein Verlag, 2016, s. 451n. Srov. též in Jaspers, Karl. Philosophie und 
Welt. Reden und Aufsätze. München: Piper, 1958, s. 299, tamtéž také další typická charakteristika: ,,Aber, Herr 
Jaspers, wie blaβ sehen Sie aus; Sie treiben zuviel Philosophie; das vertragen die roten Blutkörperchen nicht.“   
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 Sdruženy jsou dnes zejména ve svazku Gesammelte Schriften zur Psychopathologie. Heidelberg, Berlin: 
Springer, 1963, nově 1989. V tomto svazku jsou obsaženy jinak dnes obtížně sehnatelné, jinak nevydané spisy 
(uvádíme též pro informaci o tematice Jaspersových psychopatologických studií): Heimweh und Verbrechen, 
Eifersuchtswahn, Die Methoden der Intelligenzprüfung und der Begriff der Demenz, Zur Analyse der 
Trugwahrnehmungen (Leibhaftigkeit und Realitätsurteil), Die Trugwahrnehmungen, Die phänomenologische 
Forschungsrichtung in der Psychopathologie, Über leibhaftige Bewuβtheiten (Bewuβtheitstäuschungen), ein 
psychologisches Elementarsymptom. Z literatury o Jaspersovi jako psychopatologovi viz zejména svazky: 
Rinofner-Kreidl, Sonja a Harald A. Wiltsche (ed.). Karl Jaspers´ Allgemeine Psychopathologie zwischen 
Wissenschaft, Philosophie und Praxis. Königshausen & Neumann, 2008; Bormuth, Matthias. Freiheit und 
Selbsterfahrung. Karl Jaspers als Psychopathologe. Kohlhammer, 2018; Engelhardt, Dietrich von (ed.). 
Psychopathologie gestern, heute, morgen. Zum 100. Geburtstag der ,,Allgemeinen Psychopathologie" von Karl 
Jaspers. Mattes Verlag, 2016; Eming, Knut a Thomas Fuchs (ed.). Karl Jaspers - Philosophie und 
Psychopathologie. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2007.   
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Metodické vědomí, jež Jaspers prokázal, přesvědčivě vedlo k propojování věci lékařské vědy 

s filosofií, s mnohem širším pojetím člověka, než na jaké byla zvyklá nadto spíše – tak pro Jasperse – 

kazuistická a metodologicky konfuzní lékařská psychiatrická literatura.   

 ,,Všeobecná psychopatologie“ zažila značný ohlas a v letech 1920 a 1923 nová vydání. Čtvrté 

vydání, jež mohl Jaspers vydat až po druhé světové válce (1946) a na němž pracoval souběžně se svou 

,,Filosofickou logikou“ (Von der Wahrheit), bylo vydáním již zásadně pozměněným, přepracovaným, 

namnoze prohloubeně ,,filosofickým“ (jak mu někteří z řad lékařů vyčítali). Z Jaspersovy odborné 

erudice tak jako následující dráhy a řady uznání, jichž se jeho dílu a přínosu specificky psychopatologii 

dočkalo, je nicméně zřejmé, že jeho medicínské působení v čele se spisem ,,Všeobecná 

psychopatologie“ nelze ani v nejmenším vnímat jako pouhé předpolí jeho díla filosofického jako toho 

,,teprve důležitého“: Jaspers dosáhl mimořádné erudice a novátorské zásluhy i prestiže též a už na 

poli medicínském. Ve filosofii svá psychiatrická studia ,,pouze“ dále zobecňoval a integroval do 

filosoficko-antropologického a následně metafyzického rámce. Neopouštěl je, spíše jim dodával další 

plausibilitu a hloubku založení.  

 Nissl Jaspersovi navrhl se ,,Všeobecnou psychopatologií“ habilitovat. Radil však, aby tak učinil 

u někoho jiného než u něj, který už měl příliš mnoho habilitantů. Jaspers, který nechtěl odejít 

z Heidelbergu, naopak jej lákala představa etablování na místní – nejstarší německé – univerzitě, se 

nakonec nechal díky iniciativě Nissla a také Maxe Webera, o jehož důležitosti pro Jasperse záhy 

pohovoříme, habilitovat u Wilhelma Windelbanda na filosofické fakultě. Návrh na toto 

,,kompromisní“ řešení, aby se habilitoval přece v Heidelbergu, ne však přímo u Nissla, což nakonec 

bylo možné jen na filosofické fakultě, měl padnout od Jasperse samotného, s tím, že Nisslovi (jenž to 

označí za ,,vynikající“ nápad) řekl, že na filosofické fakultě tímto krokem založí ,,kolonii“ (rozuměj: 

medicínsky zarámované psychologie).44 Windelband se nicméně nepovažoval v dané tematice za 

kompetentního, a tak posudky napsali Nissl, Weber a mnichovský Oswald Külpe.45 Tak se Jaspers 

habilitoval pro psychologii a v roce 1916 se na filosofické fakultě stal v tomtéž oboru mimořádným 

profesorem.  

 Jaspers zároveň odmítl – jakkoli to z hlediska nabízených vědeckých možností i pocitu 

zodpovědnosti za pokračování v Nisslem nastoupené cestě pro něj bylo těžké – převzít Nisslovo místo 

v čele psychiatrické kliniky, když Nilssl přešel do Mnichova. Jeho zaměstnáním napříště měla být 

teoretická psychologie a Jaspers se tímto směrem intenzívně vydal, prohlubuje zároveň své zájmy 
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 Viz Jaspers, Karl. Philosophie und Welt. Reden und Aufsätze. München: Piper, 1958, s. 300. 
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 Srov. též v Jaspersově líčení v dopise Kurtu Schneiderovi roku 1938 in Jaspers, Karl. Korrespondenzen: 
Psychiatrie, Medizin, Naturwissenschaften. Ed. Matthias Bormuth a Dietrich von Engelhardt. Göttingen: 
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filosofické, totiž věnuje se soustavně promýšlení vztahu mezi psychologií a filosofií. (Tak již ve své 

nástupní přednášce.) Že jeho habilitace znamená ,,přechod z medicínského do filosofického světa 

univerzity“, si tehdy dle svých slov neuvědomoval.46 Nicméně ,,co tehdy bylo vynuceno nemocí a 

učiněno se sebezapřením, konečná volba filosofické fakulty, bylo ve skutečnosti vedení na mně 

vrozenou cestu,“ konstatoval. ,,Od mládí jsem filosofoval. Medicínu a psychopatologii jsem uchopil 

z filosofických motivů. Učinit si filosofii doslova životním povoláním, od toho mě zdržoval ostych před 

velikostí toho úkolu. Ani tehdy jsem ještě nemyslel na to, abych tak učinil. Cílem byla výuka 

psychologie na katedře filosofie, která by existovala pro filosofii jen podle jména, ve skutečnosti pro 

psychologii.“47 

 Přednáškové kursy, které od roku 1914 Jaspers vedl, se nazývaly Psychologie der Charaktere 

und Begabungen, Allgemeine Psychologie, Verstehende Psychologie, Sozial- und Völkerpsychologie, 

Nietzsche als Psychologe, Religionspsychologie, Psychologie der Weltanschauungen, Psychologie des 

abnormen Seelenlebens, Psychologie der geistigen Arbeit und des akademischen Studiums, 

Geschichte der Psychologie, k tomu ,,Psychologická cvičení“ o Nietzscheovi, Hegelovi 

(,,Fenomenologii ducha“) a Kierkegaardovi (k jehož prvním významným interpretům v německém 

prostředí Jaspers patřil).48 Tato pojmová a tematická vymezení již napovídají šíři Jaspersova 

tehdejšího přístupu k ,,psychologii“, její přecházení do filosofie, stejně jako směry některých jeho 

speciálních kontextualizací, jimž dá monografický výraz (též, pokud jde o ,,psychologii akademického 

studia“ – v ,,Ideji univerzity“). Vidíme také, že Jaspers v kontextu svých jinak zejména systematicky 

vedených zájmů o některé významné představitele filosofického myšlení věnuje psychologickou, 

,,diagnostickou“ pozornost některým osobnostem dějin myšlení či umění, a sice právě dějin, 

,,fenomenologie“ ducha, totiž s ohledem na psychopatologické zjevy: ohlasem toho bude kniha 

Strindberg und Van Gogh z roku 1922. 

 Hlavním plodem jeho práce ve druhé polovině desátých let se stane spis ,,Psychologie 

světonázorů“ (Psychologie der Weltanschauungen), jejž vydá roku 1919 a jenž vychází z jedné 

z uvedených přednáškových řad. Extenzi směrem k filosofii,49 ,,velkorysé“ pojetí psychologie, 

formuluje sám ve čtvrtém vydání spisu roku 1954 tak, že se tehdy pod vlajkou psychologie zabýval ,,s 

dobrým svědomím vším, co se dá vědět. Neboť není nic, co v tomto širokém smyslu nemá 
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 Jaspers, Karl. Philosophie und Welt. Reden und Aufsätze. München: Piper, 1958, s. 300. 
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 Tamtéž, s. 301n. 
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 Viz Leonhard, Joachim-Felix (ed.). Karl Jaspers in seiner Heidelberger Zeit. Heidelberg: Heidelberger 
Verlagsanstalt und Druckerei, 1983, s. 103n. 
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 Jaspers později sám napíše, že ,,Psychologie světonázorů“ se mu ,,nevědomky stala jeho (mou) cestou 
k filosofii“. Jaspers, Karl. Philosophie und Welt. Reden und Aufsätze. München: Piper, 1958, s. 303. 
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psychologickou stránku“;50 neboť, slovy Aristotelovými, o něž se Jaspers dle jiného vyjádření ,,opíral“, 

,,duše je takřka vše“.51 A tento spis mu také vynesl očekávanou pozornost ze strany filosofů: v roce 

1920 získal Jaspers uvolněné místo mimořádného profesora filosofie na heidelberské filosofické 

fakultě, od roku 1922 řádného profesora, a přechod k filosofii tak byl dokonán. Stalo se tak k velké 

nelibosti a za nemalé nepřátelské iniciativy druhého, o generaci staršího ordináře heidelberské 

katedry filosofie (jenž na svém místě roku 1915 nahradil Windelbanda), novokantovce Heinricha 

Rickerta (1863-1936). Rickert v časopise Logos zveřejnil kritiku Jaspersovy ,,Psychologie světonázorů“, 

s evidentní intencí denunciace celého způsobu takovéhoto filosofujícího myšlení jako nevědeckého, 

svědčícího o úpadku soudobé německé filosofie, a těžko se smiřoval s angažováním mladšího kolegy, 

který nadto – jak si sám intenzívně uvědomoval, avšak přeměnil to v pozitivitu opravdovosti 

východiska, nezatíženého ,,školami“, systematickými ani osobními závislostmi52 – filosofii nikdy 

akademicky nestudoval a chápal ji o tolik jinak než on, nicméně poutal mnohem více pozornosti 

zejména mladých lidí než starý Rickert. S tím se Rickert také netajil a jeho soužití s Jaspersem po 

mnoho dalších let bylo poznamenáno Rickertovými publikačními i verbálními útoky (ve společnosti i 

mezi studenty). 

 Jaspers nechtěl odejít z Heidelbergu do jiného působiště kvůli silnému vztahu, jejž si k tomuto 

městu (v němž měl zůstat až do roku 1948) postupně vytvořil,53 v němž se vědecky etabloval a také 

přátelsky spojil s řadou osobností. Muž, který ho zde nejvíc fascinoval, Max Weber, sice roku 1920 

zemřel, to však pro Jasperse, jak uvidíme, byla spíše výzva k převzetí zodpovědnosti za zastávání 

podobně příkladné pozice, jakou obdivoval u Webera. Byla tu ovšem ještě jiná osobnost, s níž jej 

spojilo nové a nejpevnější pouto, o čtyři roky starší Gertrud Mayer (1879-1974), s níž se seznámil 

skrze jejího bratra v roce 1907 a oženil roku 1910. S Gertrud Jaspers na příštích téměř šedesát let 

(zemře v den jejích devadesátin 26. února 1969) vytvořil nerozlučnou dvojici, jí je věnována většina 

jeho velkých děl a ve vztahu s ní Jaspers viděl uskutečňovat se to, co hlásal svou filosofií: 

,,bezmeznou“ komunikaci, korunovanou květem lidské blízkosti, vzájemnosti, v lásce. (Kdežto 

v Jaspersově existenciální filosofii láska /tak jako komunikace, instance druhého/ zaujímá, jak 

uvidíme, centrální místo, v myšlení Heideggera,54 ba již Husserla, nijaké: proto Jaspersova 
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neuspokojenost jejich koncepty fenomenologie; již u Husserla55 Jaspers oceňoval novou, domněle 

,,vědeckou“ metodu filosofického tázání, avšak samotná orientace na ,,vědeckost“ tohoto – pro 

Husserla ani ne tak ,,tázání“ jako ,,zkoumání“ – se mu zdála prokazovat chybně orientovanou s tím, 

co a jak se stává předmětem jejího výkonu: vposled Jaspers neviděl žádné její pro lidskou existenci 

opravdu podstatné přínosy.)  

 Gertrud Mayer Jasperse zaujala svou vážností, která sice byla i jistě nadstandardně filosoficky 

školená, projevovala, osvědčovala se však především tím, co bylo pro Jasperse tím nejdůležitějším, 

totiž autentickou lidskostí obětavého zájmu o druhé a otevřeného dialogu. V obou směrech byla 

Gertrud disponována tíživými zkušenostmi tragických postižení a ztrát v nejbližším okolí, jež prodělala 

již v mladém věku. Z nich pramenila také vážnost, kterou ji Jaspers viděl odlišovat se od ostatních 

mladých žen. ,,Mravní bezpodmínečnost“ Gertrud, jež ,,v sobě proměnila ortodoxní židovskou víru 

v biblicky založené filosofování“, mělo na Jasperse podle jeho slov formativní vliv.56 Jejich sňatek tak 

jako pohřeb se udál pouze civilně nejen kvůli nekompatibilitě jejího židovského původu a jeho 

evangelického křtu (jakkoli neortodoxní výchovy),57 nýbrž ve shodě s jimi oběma drženou 

,,filosofickou“, církevního zprostředkování (tak jako Zjevení vůbec) se zříkající vírou. Jaspers sám ve 

smuteční řeči, kterou předem připravil pro pohřeb své manželky, píše: ,,Žili jsme tento život 

filosofujíce. Vděčím jí za substanci, pokud tady je, toho, co jsem veřejně sdělil jako filosofii.“58 

K osmdesátým narozeninám své ženě roku 1959 napsal: ,,V nás obou byla připravena odvaha 

k smysluplnému životu: k filosofování. Ale teprve Ty jsi mi dala opravdovou odvahu. Neboť v životě 

s Tebou jsem nalezl půdu. Vědecká cesta by sice asi nebyla jiná, kdybych šel bez Tebe, ale ta vlastní 

filosofická cesta, na níž také věda teprve nachází svůj plný smysl, se stala Tvým prostřednictvím 

společnou cestou. Neboť ,řemeslo‘ filosofie, překlad základní vůle do řeči myslitelností, se mohlo 

zdařit jen, když vystoupilo to, co bylo hodné překládání. Za to ale vděčím v rozhodující míře Tobě.“59  

 Situaci na heidelberské katedře filosofie za ordinariátů Rickerta a Jasperse plasticky popisuje 

například syn Thomase Manna, později známý historik Golo Mann, jenž se se svým učitelem 

Jaspersem po obhajobě své disertační práce o Hegelovi sblížil. I z jeho líčení je zřejmá přítomnost 

generačního střetu mezi Rickertem a Jaspersem, kromě osobních rysů spojená s vědomím Rickertovy 
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příslušnosti k univerzitní filosofii 19. století a Jaspersovou iniciativou směrem k novému založení 

filosofického myšlení vůbec, jeho témat stejně jako nástrojů, jeho celkového sebevědomí.60 Již z toho 

vyplývá, že Jaspers se ocital v ,,defenzivní“ pozici institucionálně, též z řečené tradiční ,,opoziční role“, 

již byl zvyklý hrát a jež je spojena s každou originalitou, a kvůli ,,outsiderství“ plynoucího z jeho 

medicínského školení, kdežto Rickert ideově, jako představitel filosofie, která tehdy – tak pro 

Jasperse – již neměla co nabídnout. 

 Golo Mann přišel do Heidelbergu studovat filosofii v roce 1929.61 Rickert se mu dle jeho slov 

už svým plnovousem a stářím jevil jako muž minulé epochy, kdežto Jaspers jiný; nemilující heroizaci 

akademických hodnostářů, ale též na první kontakt ,,chladný a věcný“.62 Rickert prý měl stejně 

smýšlející filosofy ve Windelbandovi a Kuno Fischerovi, měl málo posluchačů, protože většinu lákal 

Jaspers, a to jej dráždilo. Ještě více než Jaspers jej snad dráždil Heidegger, o jehož slabosti 

v Rickertových očích svědčilo již to, že jeho pojmy ani není možné překládat do latiny. Rickert se 

podle Manna považoval za jediné a poslední zosobnění filosofie jako opravdové vědy v Německu.63 

Činil před studenty o Jaspersovi útočné poznámky, Jaspers zase proklamoval, že je třeba založit 

filosofii úplně jinak. Filosofický seminář heidelberské univerzity přitom trpěl stísněnými prostorovými 

kapacitami, měl dle Mannových vzpomínek pouhé tři místnosti, z nichž jedna byla obecnou 

pracovnou, druhá knihovnou, třetí pokojem profesorů. Rickert svůj málo navštěvovaný seminář dával 

u sebe doma.  

 Jaspers nebyl k Mannovi zpočátku příliš přátelský, choval se z Mannova pohledu komisně a 

byl náročný, ale vždy zároveň pečlivě četl studentské práce a šlo mu o to, aby podpořil zájem a práci 

studentů, vymýtil povrchnost a poplatnost módám. Později Mann oceňoval, že Jaspers si ani 

v nejmenším nezadal s nacistickým režimem, ve svých pamětech nicméně upozorňuje na to, že 

zároveň nečinil ani nic nad rámec zachovávání vlastní existence, jež byla přese všechno ohrožena 

méně než existence jiných: Jaspers ,,požíval (…) materiální jistotu, dokonce i v nejhroznějších letech 

Třetí říše, a skutečně byla disciplína tohoto filosofického spisovatele dlouhou dobu vzorová; dlouhou 

dobu – na konci už ne. To psal o věcech – ,Kam spěje Spolková republika?‘ –, o nichž věděl příliš málo, 

a psal, co mu doneslo několik málo návštěvníků. Jak známo, extrémy se stýkají. Jaspers před rokem 
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1933 byl nadmíru šetrný se svými co nejdůkladněji vypracovanými publikacemi. Jaspers po roce 1945 

psal příliš mnoho a rozváděl jednu přednášku – ,Atomová bomba a budoucnost člověka‘ – do knihy, 

házeje do pytle, co tam vůbec nepatřilo, co ale měl zrovna v zásobě, například úvahu o 

nesmrtelnosti.“64 O Mannem uznávané neochvějnosti, s níž Jaspers po celou dobu nacistického 

režimu setrval po boku své židovské ženy a s níž nepublikoval ani slovo pro režim, ještě uslyšíme, tak 

jako korekci zase Mannova poněkud rychlého soudu o Jaspersově poválečné tvorbě. Nicméně je pro 

nás jeho reflexe předválečného a poválečného Jasperse instruktivní a k Mannovi se ještě mnohokrát 

vrátíme. On sám, jak dodává, sice vystudoval u Jasperse filosofii, ale dal se na historii, ovšem jako na 

pevné pole, jejž mu bylo třeba, na němž svou ,,filosofii“ vykládal; kromě toho podle svých slov se 

svou skrovnou znalostí Hegela a Kanta nemohl ve Francii a Spojených státech žádnou opravdovou 

filosofickou akademickou dráhu dělat. V tom, že ,,k ,filosofování‘ potřeboval nějaký předmět“ a že jej 

našel v konkrétnosti (lidské) historie, se Mann specificky podobal Jaspersovi. ,,Kdo hledá,“ píše Mann, 

,,najde v mých historických spisech až po polemické eseje více než jen trochu ,dějinné filosofie‘, i když 

vzácně vysloveno přímo. Co jsem se naučil od Jasperse, bylo: že člověk je vždycky víc, než o sobě 

může vědět, proto sebe sama skrze své konání pořád znovu překvapuje.“65 

 Rickert jako poslední významný představitel novokantovství (necháme-li stranou Ernsta 

Cassirera, dalece se originalitou svého díla vymykajícího – jaspersovsky řečeno – ,,profesorské 

filosofii“ přelomu století) těžce nesl ,,módu“ filosofie života (nejprve) a filosofie existence a 

fenomenologie v meziválečné době a napsal v tomto smyslu spis Die Philosophie des Lebens. 

Darstellung und Kritik der philosophischen Modeströmungen unserer Zeit (1920). Za hlavní 

východisko ,,filosofie života“ pokládá Nietzscheho, ze starších předchůdců Diltheye, z moderních 

představitelů zejména Simmela a Schelera, popřípadě Bergsona, a vidí v každém z nich nějaký tvar 

destrukce opravdové filosofické racionality. Spíše než o postavy těchto myslitelů samotných mu 

ovšem jde o kritiku vágnosti a povrchnosti různých jejich opakovačů. Zrovna tak neplatí Rickertova 

kritika zřeteli na život jako takovému, nýbrž intuitivismu, stranícímu se každého pojmu jako 

,,smrtícímu“ pro tak vzývané bezprostředno, názorno, prožitek.66 ,,Filosofie života“ je svého druhu 

,,nutným úkolem, jehož řešení by ale muselo dávat víc než filosofii pouhého života. Hlavní cíl tohoto 

spisu spočívá tedy v tom, ukázat, že při filosofování o životě si nelze vystačit se životem samým.“67 

Rickert se ještě ve vysokém věku a emeritován přihlásil k nacismu, jejž podle všeho vnímal jako šanci 

na obrodu pevné tradiční identity, jak ji viděl rozpadat se ve filosofii, a toto přihlášení nebylo bez 
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stopy osobního vymezení vůči heideggerovské identifikaci: Rickertův nacionalismus se odvozuje-

,,funduje“ zejména fichtovskou tradicí, oproti heideggerovským ,,potřebám existence“ (jakkoli se 

spekulativností idealisticko-romantického identitárního substancialismu ladícím).     

 V recenzi Jaspersovy ,,Psychologie světonázorů“ v Logu Rickert kromě jiného odmítl, že by 

psychologie (jejíž jasné vymezení jako oboru a vůči filosofii v Jaspersově spisu postrádá) byla schopna 

jako vědní, metodologická oborová platforma dané téma pojednat, že tak může a má činit jen 

filosofie hodnot (Philosophie der Werte); Jaspers se dle něj stále pohybuje mezi oběma disciplínami a 

jeho konstrukce nepřesvědčuje.68 Jaspers ve své ,,Filosofické autobiografii“ o této Rickertově kritice 

mluví jako o ,,rozkladu (…) pod hledisky, která byla záměru mého spisu cizí“.69 Vyčítat Jaspersovi 

metodologickou konfuzi, jak ji Rickert viděl v Jaspersově psychologickém pojednání světonázorů, 

vyžadujících místo toho filosofii hodnot, znamenalo nepochopení Jaspersova ,,programového“, 

vědomého pokusu pojednat světonázory z hlediska jejich psychologické genealogie, otevřít též 

existenciální problémy (mezní situace) psychologickému zkoumání (a diagnózu jejich patologických 

projevů zase učinit plodným východiskem nového ,,objasnění existence“). Jaspersovi šlo vědomě o 

něco jiného než o filosofii hodnot. (K podobnému nedorozumění dojde při Heideggerově kritice 

,,Psychologie světonázorů“, viz IV/4.)  

 Z Jaspersovy korespondence s Golo Mannem si můžeme vypůjčit také instruktivní vyjádření u 

příležitosti Jaspersových sedmdesátin, k nimž Mann Jaspersovi posílá v telegram z Kalifornie se 

,,srdečnými blahopřáními od Vašeho nejhoršího žáka“. Jaspers na tuto ,,úžasnou, Vám přiměřenou 

ironii“ Mannovi reaguje tím, že – jako vícekrát – s jistou hrdostí cituje příhodu, již měl zažít 

s Heinrichem Rickertem. Ten jednou měl počátkem dvacátých let Jaspersovi vmést, že ,,vlastně nemá 

vůbec žádné žáky, jen mnoho posluchačů“. Na to Jaspers reagoval:  ,,Ve skutečnosti, Vy máte mnoho 

žáků, kteří myslí podle Vás; moji takzvaní žáci mají tu vlastnost, že každý je sebou samým a ne mým 

žákem.“ Z toho podle Jasperse má plynout i pro Golo Manna, že jako jeho ,,nejhorší“ žák musí být tím 

nejlepším.70 V podobném duchu Jaspers v přání k sedmdesátinám Karlu Barthovi zmiňuje, že mu 

jeden student říkával: ,,Kdyby nebyl Karl Barth, následoval bych Vás“, a že mu na to odpověděl: ,,Jak 

dobře, že tomu je tak, neboť mě nelze následovat; nemám co sdělit ani ve jménu autority, ani 

nemůže filosofie být uchopena jinak než na vlastní zodpovědnost a bez opory v nějakém učiteli.“71 Že 

Jaspers mezi svými žáky vychoval a jako přátele získal právě osobnosti jako Golo Mann nebo Hannah 
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Arendt, je třeba vnímat jako obzvlášť charakteristické pro jeho osobní a pedagogický profil: Jaspers 

vyhledával a pěstoval podobného nezávislého a činorodého ducha, který mu v kombinaci 

s temperamentem (mladších) lidí jako Arendt a Mann vyhovoval též jako protiváha k vynucené 

usedlosti vlastního života.  

 Jaspers sám na Rickerta vzpomíná ve své ,,Filosofické autobiografii“ v samostatné kapitole. 

Když byl ještě soukromým docentem psychologie, požíval prý u něj ,,bláznovskou svobodu“, ,,často“ 

se viděli a ,,diskutovali bez rezerv“, protože Jaspers ještě patřil jinému oboru – v absolutním smyslu, 

jak totiž Rickert mezeru mezi psychologií a filosofií vnímal. Jejich ,,soužití“ se však stalo 

problematickým, ,,výbušným“, když Jaspers měl přejít a nakonec přešel na katedru filosofie, dle 

Rickerta bez patřičného školení a opravdového zaměření, a základní spor se odehrával v pojetí 

filosofie jako takové, kterou totiž Rickert chápal jako vědeckou disciplínu – a jako takto patřičně a 

s obecně závaznými důsledky rozvíjenou právě ve svém systému.72 Jaspers, jak říká, spatřoval 

vědeckost v ,,kritickém vědomí, jež ví o svých hranicích“, a za nefilosofické považoval spíše počínání 

Rickertovo, jenž podle něj filosofii pěstoval jako ,,fyzik“. Podle Jasperse je filosofie ,,něco úplně jiného 

než věda“. ,,Má dostačovat nároku pravdy, který věda nezná, spočívá na zodpovědnosti, která je vědě 

cizí, koná něco, co vší vědě zůstává nedosažitelné.“73 Nicméně různice s Rickertem, jejž Jaspers jim 

navzdory označuje za ,,ostrého myslitele, vysoce vzdělaného milovníka Goetha, spisovatelsky 

nadaného muže, na fakultě nadřazenou osobnost“, dle Jasperse zůstávaly v jistých mezích, dokud žil 

jejich společný přítel Max Weber, svou mravní integritou kultivující své okolí od osobních útoků. Po 

Weberově smrti měl Rickert Jasperse podle jeho vzpomínky rozčílit řečí o tom, že Weber byl jeho 

,,žákem“, a Jaspers měl Rickertovi vmést, že pokud zůstane jako filosof znám, pak z poznámek 

připojených k dílu Maxe Webera. Rickert, po Weberově smrti bez zábran pro expanzi svého 

resentimentu vůči Jaspersovi, jenž k jeho vzteku veřejně mluvil o Weberově filosofickém významu, 

pak měl podle Jasperse ,,udělat snad vše“, aby zabránil jeho jmenování řádným profesorem filosofie, 

a živil (také v Jaspersovi samotném, jejž to ovšem vedlo k novým výkonům) vědomí, že Jaspers je 

pouze doktor medicíny, nikoli filosofie, že je nenadaný ,,romantik“ a autor jediné (nadto špatné) 

filosofické práce (,,Psychologie světonázorů“). Nicméně uzavírá Jaspers své vzpomínky přece 

objektivním uznáním, že Rickertovi nechyběl humor a že ještě krátce před svou smrtí Jaspersovi 

s typickou ironií, ale jako vážně míněnou pochvalu, sdělil, že četl jeho právě vydanou monografii o 

Nietzschem, že mu za ni děkuje a že ji považuje za ,,vynikající (…), za – vědecké dílo“.74   
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 Jaspers se na heidelberské univerzitě ve dvacátých letech již pevně etabloval jako její 

nepominutelná osobnost, působící odborností stejně jako – ještě více, a u něj šlo právě o jednotu 

obého – lidskou integritou. K té se přidávala široká mezioborová rozkročenost a otevřenost, patřící 

ostatně k jeho ,,systematickému“ filosofickému postoji. Jak uvidíme později, od poloviny dvacátých 

let se již Jaspers profiloval také jako svá stanoviska pevně hájící akademik, když v ,,případu Gumbel“, 

opakované kampani proti statistikovi Gumbelovi ze strany nacionalisticky naladěné (valné) části 

akademické obce, zastával v akademickém senátu zcela minoritní, při hlasování dokonce docela 

osamocené místo obhájce jeho práv na vlastní názor a akademické působení bez ohledu na politické 

smýšlení. Touto žitou duchovní integritou se Jaspers vepisoval do paměti studentů a kolegů. K ,,jeho“ 

okruhu, zázemí více přátelského než pouze kolegiálního, patřili také akademici, jež nespojovalo 

společné úzce oborové zaměření, nýbrž spíše obecné naladění, sdílení velkorysého, humanisticky 

raženého přístupu ke kultuře a vzdělání. Tento okruh se soustředil kolem vdovy po Maxu Weberovi 

Marianne, v jejímž domě se scházíval k nedělním diskusním setkáním, a patřili k němu Weberův 

mladší bratr Alfred, Ludwig Curtius či Gustav Radbruch. S těmito osobnostmi stál Jaspers v trvalé 

vzájemné úctě a patřil k čelným představitelům poválečné obnovy heidelberského univerzitního 

provozu. ,,Stahování mračen“ nad Heidelbergem a Německem ve třicátých letech, postup 

společensko-politické krize, Jaspers pociťoval právě jako oslabování, upadání duchovní úrovně a 

atmosféry, kterou si v Heidelbergu oblíbil a cenil zkraje svého působení: internacionalismus, 

humanismus, upřímnost a kolegiální spřízněnost v nasazení pro věc poznání se mu zdály kvapem 

mizet. Tato atmosféra, kterou mu ztělesňoval Max Weber, byla v jeho očích ražena rozhodně 

pacifisticky a nadnárodně; jejím společným jmenovatelem byla kulturní, tvůrčí, a totiž pluralitní 

občanská společnost (Gesellschaft), nikoli národní pospolitost (Gemeinschaft) s uzavřenou, etnicky 

chápanou ,,jednotou“. Když také Jaspers bude psát svou knihu o Maxi Weberovi, ocení v něm jeho 

,,německou bytnost“ (deutsches Wesen) jako kvalifikovanou právě oněmi univerzalistickými, nikoli 

úzce etnicky nacionálně chápanými kvalitami. Jaspers si byl vědom toho, že způsob myšlení a 

společenského bytí, jaký u sebe sama pěstuje a jaký vyznačuje jeho přátel, je ve značné, ba stále 

výraznější a ,,okřikovanější“ menšině, a kriticky se díval také na mladé lidi. O své ,,Psychologii 

světonázorů“ se v dopise nakladateli Ferdinandu Springerovi v roce 1919 vyjadřuje, že píše pro 

,,menšinu, která jenom nesní a neřve, nýbrž myslí a pracuje“.75      

 Přechod z medicínské platformy na tu filosofickou, společenskovědní, pro Jasperse znamenal 

nejen otázku teoretické metody, nýbrž i formy profesionálního působení a kontaktu s oborovými 

kolegy. Znamenal přechod z kliniky na fakultu, resp. filosofický seminář, který byl završením 
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,,procesu“ osamění, individualizace a privatizace Jaspersovy odborné činnosti, napříště již spočívající 

výlučně v soukromé, ,,vnitřní“ teoretické práci (pomineme-li učitelskou činnost). Napříště měl Jaspers 

své dílo rozvíjet zcela samostatně, pouze v diskusi se svou ženou a nejbližšími přáteli (zejména 

švagrem Ernstem Mayerem); plodná kolegiální vzájemnost vědecké obce psychiatrické kliniky, jejíž 

atmosféru v tomto Jaspersovi tak důležitém duchu razil Nissl, Jaspersovi na filosofické fakultě a ve 

filosofické obci vůbec velice chyběla. Vzpomínka na ni jej, jak říkal, ,,provázela (…) po celý život“. 

V konfrontaci s ,,duchovním společenstvím“ kliniky, v němž se nadto spojoval výzkumný a konkrétně 

aplikovaný, teoretický i praktický duch, oživovaný osobní angažovaností a vzájemností jednotlivých 

kolegů,76 Jaspers od počátku ostřeji než jiní viděl, jak ,,rozptýlená, umělá a neopravdová je obec 

učitelů filosofie, jakkoli početně se její představitelé potkávají na kongresech, vyslovují v časopisech a 

knihách“.77 Nespokojenost s tímto stavem filosofie, jejíž teoretická kondice se nejnápadněji projevuje 

právě v úrovni reálného individuálního počínání a kolegiálního soužití jejích představitelů, Jasperse 

bude provázet po celý život. Odtud také Jaspersův tah ke konfrontaci filosofie a filosofů s reálnými 

problémy politické situace, totiž situace člověka v současném světě poté, co už jakoukoli izolaci 

jakékoli duchovní tvorby od (politické) skutečnosti považoval za nemožnou: po druhé světové válce.  

 Knihou Strindberg und van Gogh (1922) Jaspers víceméně (necháme-li stranou reedice 

dřívějších děl i v pozdních letech) ukončil publikování nových prací s úžeji psychiatrickou tematikou a 

začal se věnovat filosofii s novým velkým cílem a pocitem zodpovědnosti, jenž záhy přešel 

v uvědomění nutnosti a realizaci velkého, hlavního systematického filosofického díla, jež by dalo jeho 

filosofickému působení podobný výraz jako ,,Všeobecná psychopatologie“ na poli psychiatrie. 

Jaspersova ambice však podobně jako dříve na medicínském poli byla větší, jeho snahou (a dle něj 

dobovou potřebou) bylo vytvoření nového filosofického konceptu vůbec, filosofie, která bude 

tematizovat problémy, které jsou pro člověka, pro člověka v současné situaci jeho bytí ve světě a 

poznání, podstatné. Promýšlení takové filosofie jde ruku v ruce s vymezováním specifičnosti jejích 

problémových tematizací a metod vůči ostatním způsobům duchovního a praktického vztahování 

člověka. Od počátku je pro Jasperse klíčovým problémem odlišení filosofie od věd (a ruku v ruce s tím 

od víry a theologie). Jaspers upevňuje filosofii jako zcela autonomní a specifický způsob tematizace, 

který se člověka a světa týká jiným, hlubším, bytostnějším způsobem než jednotlivé vědy a který je 

ovšem třeba rozvíjet s nejpečlivějším ohledem na jeho specifické metodické potřeby. Práce na této 
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metodice je Jaspersovi prací na nové formulaci toho, co a jak filosofie zkoumá a znamená v lidském 

bytí a myšlení. Takovéto nové založení filosofie Jaspers podniká s nespokojeností jednak se stávající 

podobou univerzitní filosofie, jednak s cestami, jimiž se vidí ubírat jiné moderní myšlenkové proudy, 

hlásící se o vůdčí postavení (časem zejména marxismus). Klíčovým pojmem se mu od dvacátých let 

stává ,,existence“ a cílem ,,filosofie existence“, jako to, k čemu se právě (adekvátně) nedostávají 

ostatní filosofické proudy, zejména ne rickertovská logika a metodika.  

 Platformou promýšlení a také komunikace těchto nových cest jsou Jaspersovi jeho univerzitní 

přednášky a semináře, kdežto publikačně se uvědoměle nadlouho odmlčí: ve dvacátých letech vydá 

pouze zkraje ,,Strindberga a van Gogha“, jako spíše případové studie psychopatologické analýzy, 

aplikující systematiku ,,Všeobecné psychopatologie“, a – jakkoli o sobě významnou – ,,Ideu 

univerzity“ (Idee der Universität, 1923). V obou případech šlo o díla založená na rukopisech hotových 

ještě před nástupem ordinariátu. Následuje dlouhá odmlka – totiž vytrvalá práce na velkém a hlavním 

díle, jímž bude v lednu 1931 (s vročením 1932)78 vydaná třísvazková ,,Filosofie“ (Philosophie), v roce 

1935 rozvedená ještě knihou ,,Rozum a existence“ (Vernunft und Existenz). A kromě ní na počátku 

třicátých let jako plod zdánlivého (pracovního) ticha79 předchozích roků vycházejí hned dvě další 

knihy: aktuálně zaměřená ,,Duchovní situace doby“ (Die geistige Situation der Zeit, 1931) a Max 

Weber (1932). Pozornost, kterou Jaspers těmito díly, totiž zejména ,,Filosofií“ a ,,Duchovní situací 

doby“, a zde nadto zásadní rozdílností jejich povahy při paralelnosti vzniku a vydání, vzbudí, bude o 

to větší, oč větší byl jím samým vzpomínaný pokles jeho prestiže v Heidelbergu (přes dostatečné 

množství posluchačů, jež se tak k jeho škodě v duchu rickertovské kritiky přičítalo jeho 

,,nevědeckému“ působení, ,,svádění mládeže“) ve druhé polovině dvacátých let s tím, jak publikačně 

mlčel: od ,,Psychologie světonázorů“ (1919) žádné velké soustavné dílo nevydal, a tak domněle dával 

zapravdu pomluvám o své filosofické nekompetenci.80     

 Organičnost Jaspersova přechodu od psychologie k filosofii dokumentuje profil přednášek a 

seminářů, jež na heidelberské filosofické fakultě na počátku a dále v průběhu dvacátých let vedl. 

V zimním semestru 1920/21 spojuje ,,Morální psychologii“ s ,,Etikou“ a vede ,,Cvičení k psychologii 

světonázorů“, v letním semestru 1921 přednáší ,,Nárys filosofické systematiky a všeobecné 

psychologie“, v zimním semestru 1921/22 ,,Psychologii náboženství“, ještě v letním semestru 1923 

,,Empirickou psychologii“. To znamená stále ve vzájemném pronikání, obohacování i vymezování 

filosofie a psychologie, ba zároveň náboženství, s evidentním zřetelem k jednotě lidského ducha, a 

zároveň různosti a potřebě vědecké strukturace metod jeho uchopování, rozlišování. Od roku 1922, 
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kdy se stává ordinářem, Jaspers přechází jednak k ,,Dějinám novější filosofie“, jednak k ,,Logice a 

filosofické systematice“. Mezi jeho přednáškovými kursy později najdeme i ,,Etiku“ či ,,Metafyziku“, 

zvláštní význam však – též z pedagogických potřeb – má historicko-filosofická orientace. Zatímco na 

úrovni přednášek se opakovaně zaměřuje zejména na dějiny novověké filosofie, v seminářích se 

zaměřuje na díla vybraných ,,velkých filosofů“ minulosti s těžištěm v německém idealismu: Kantovi, 

Fichtovi, Schellingovi a Hegelovi. Z Kanta Jaspers přednáší zejména jeho tři ,,Kritiky“, z Hegela 

,,Fenomenologii ducha“. Pozoruhodný je v letním semestru 1926 výklad Schellinga s důrazem na 

,,Filosofii mytologie a Zjevení (se zapojením spisů novějších mytologických autorů)“. V letním 

semestru 1929 Jaspers přednáší také o Hegelově ,,Estetice“ – přičemž je třeba podotknout, že 

estetika a filosofie umění v Jaspersově díle zaujímá nápadně marginální postavení, a také v jeho 

životě, pomineme-li otevřenost uměleckému, malířskému nebo divadelnímu světu během prvních tří 

studijních semestrů a italské cesty v mládí, se téměř nesetkáváme s opravdu hlubokým zájmem o 

umění. Zejména hudba se zdá v Jaspersově životě nehrát žádnou roli, recepce krásné literatury je 

namnoze omezena na úctu a jistou osobní lásku ke Goethovi, popřípadě Schillerovi a Lessingovi (ze 

světové literatury k Shakespearovi a antickým tragikům) a některým dalším autorům, lásku, která se 

jednak přece týká zejména myšlenkového jádra, jednak rozhodně nedá srovnat s intenzitou a 

inovativností recepce umění u řady Jaspersových filosofických vrstevníků, – kdy má svou zajímavost 

(systematickou signifikanci, jakkoli paradoxnost), že estetickému myšlení se ve filosofii první poloviny 

20. století snad nejproduktivněji věnovali materialisticky orientovaní filosofové jako Lukács, Bloch, 

Benjamin, Adorno, ve Francii Sartre. V zimním semestru 1928/29 Jaspers vypisuje historicky 

významný kurs ,,Kant a Kierkegaard“ a o Kierkegaardovi učí i později (ještě ve svém posledním 

předválečném semestru 1937), ještě mnohem více však o Nietzscheovi. V letním semestru 1931 se 

objevuje poprvé kurs nazvaný ,,Existenzphilosophie“. V letech 1935-37 se objevují – jako ojedinělé – 

kursy o ,,Filosofii středověku (od Augustina po Luthera)“, ,,Řecké filosofii“ a ,,Dějinách filosofie od 

Tomáše Akvinského po Luthera“. Od roku 1937 Jaspers nesmí nadále pedagogicky působit.81  

 Ve dvacátých letech má také Jaspers velkou řadu žáků včetně úspěšných doktorandů, je 

vyhledáván jako myslitel i jako učitel, přednašeč, přičemž pedagogický imeptus byl, jak naznačeno, 

integrální součástí jeho komunikativního konceptu myšlení a ,,filosofické existence“. V roce 1928 u 

Jasperse promuje, ve velmi mladém věku a po pouhých dvou letech studií u něj (předtím u 

Heideggera), Hannah Arendt, jejíž disertaci o ,,Pojmu lásky u svatého Augustina“ Jaspers vydá v edici, 

kterou pro publikace doktorských prací svých žáků v roce 1925 založil (,,Philosophische 

Forschungen“). Jaspersova snaha nově filosoficky uchopovat ,,základní otázky našeho bytí“, jež zcela 
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míjela domněle vědecká ,,profesorská filosofie“,82 se u progresívně myslících mladých lidí jako Arendt 

setkávala s velkou odezvou v kombinaci s opravdovostí jeho lidského nasazení, integralitou jeho 

postojů ve společenské a politické rovině. Nový způsob filosofování Jaspers hledal v komunikaci jak se 

současností (a studenty), tak s ,,velkými filosofy“ minulosti, zdůrazňuje při tom, že nejde o ,,učení a 

zmnožování vědění“, nýbrž rozvíjení ,,forem myšlení a způsobů operací, jež se v kontaktu s velkými 

filosofy mohly cvičit, ne naučit“.83 Jaspers nicméně přiznává, že jeho přednášky pro něj byly namísto 

,,reprodukce hotového určení“ ,,cestou vypracovávání“ i z důvodu nehotovosti, neujasněnosti jeho 

konceptu, a že mu to někteří studenti dávali najevo. ,,Mé přednášky a semináře nebyly v žádném 

případě suverénní. Nacházel jsem se také uprostřed práce na tom, co se teprve mělo stát. (…) 

Akademicky jsem žil v mně cizím světě profesorů filosofie. Co jsem duchovně činil, bylo opatrné a 

troufalé zároveň, bylo jednou důkladné, podruhé bujné. (…) Zatímco Rickert mě ve svých 

přednáškách k pobavení a občas i za nevole studentů napadal, učil jsem, jako kdyby ostatní 

akademičtí filosofové neexistovali, nikdy jsem nenapadal své kolegy. V celku jsem se cítil na správné 

cestě. Ale pochybnosti mě přece přepadaly.“84 

     

I/2 

Idea univerzity  

 

 Pro důležitost, další působení tématu a Jaspersova příspěvku, věnujeme samostatnou 

kapitolu, která – právem – přeruší tok historicky ,,sledujícího“ výkladu výkladem problematickým, 

Jaspersově dosud jen zmíněnému spisu z roku 1923 ,,Idea univerzity“. Jaspers jím, jak řečeno, 

rozvinul reflexe svých přednášek o akademickém studiu, spojil své systematické úvahy o bytnosti a 

metodice filosofie ve vztahu k vědě s úvahou o současném stavu univerzitního provozu. Z toho, co 

jsme již řekli, bude také zřejmé, nakolik Jaspersovo kritické hodnocení současného univerzitního 

provozu vychází z jeho vlastních (pozitivních stejně jako negativních) zkušeností a představ. Historická 

kritika se již zde u Jasperse ukazuje vycházet z toho, co vyšetřuje jako systematicky důležité, zde pro 

pěstování filosofie, resp. vzdělání a kultury vůbec, a pokud současně obrátíme pozornost i ke dvěma 

dalším vydáním Jaspersova spisu (1946, 1961), pak pro ukázání toho, jak se dialektika (zároveň: 
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kontinuity i změny, vývoje) historických a systematických potřeb u Jasperse projevovala v průběhu 

času.  

 Reflexe o ,,ideji univerzity“ se u Jasperse pojily s i pro jeho osobní kariéru (přechod na 

filosofii, kde jej Rickert považoval za filosoficky nekompetentního a metodicky pomýleného) 

důležitými reflexemi o vztahu filosofie a vědy. To, co Jaspers vyšetřuje jako charakteristické a 

neopustitelné pro univerzitu, totiž univerzalistický přesah každého speciálního vědění, šlo ruku v ruce 

s jeho pojetím cesty poznání a vztahu vědění a myšlení, věd a filosofie, vědeckého poznání a 

myslivého transcendování. Jaspers filosofii pochopil nově v její odlišnosti od věd, vymezil se proti 

rickertovskému vědeckému nároku, ale ne proto, aby filosofii přepustil nespoutané spekulaci, naopak 

tak učinil spíše ze své přírodovědné průpravy, především pak z metodického, v Kantově smyslu 

kritického vědomí. ,,Vědecké poznání“ je pro filosofii nezbytné, zvláště v moderní době je věda 

podmínkou pravdivosti, zdůrazní Jaspers. Ale pravdivost ve vědách a ve filosofii je jiná. V životopisné 

vzpomínce Jaspers shrnuje, co jej záhy uvidíme teoreticky upevňovat ve spise ,,Idea univerzity“ a 

v řadě dalších textů jak k univerzitnímu provozu, tak z filosofické systematiky: ,,Má filosofická snažení 

stála pod dvěma předpoklady, které se mi staly jasnými v pohledu na Maxe Webera v diskusích 

s Rickertem. Nejprve: Vědecké poznání je nezbytným momentem ve filosofování. Bez vědy není dnes 

pravdivost možná.85 Správnost poznání ve vědách je cele a vůbec závislá na filosofické pravdě, pro 

tuto ale relevantní, ano, nevyhnutelná. Věda nicméně nemůže pochopit, proč má sama být. 

Neukazuje smysl života, nedává žádné vedení. Má hranice, která při jasném metodickém vědomí 

sama nahlíží. Druhým předpokladem bylo: Existuje myšlení, které není ve smyslu vědy nutící a obecně 

platné, které proto nemá výsledky, které jako takové mají trvání ve formách toho, co lze vědět. Toto 

myšlení, jež nazýváme filosofickým myšlením, mě přivádí ke mně samému, má důsledky skrze s ním 

vykonané vnitřní jednání, probouzí ve mně zdroje, které teprve dávají její smysl také vědě.“86 Jde 

tedy o vyjasnění metod a cílů vědy na jedné straně, filosofie na druhé straně (totiž poznání jako 

imanentně singulárního a myšlení jako reflektování vůbec), aby mohly jít spolu, vzájemně se 

doplňovat a respektovat, a přitom nikoli nahrazovat, kde každá nutně postupuje docela jinak. Jaspers 

jako člověk, u nějž se spojoval konkrétně vědecký a obecně filosofický zájem, shrnuje: ,,Snažil jsem se 
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obhájit vůči pohrdání filosofií ze strany mnohých představitelů věd, a vůči pohrdání vědami ze strany 

rozumu se příčících druhů filosofování.“87 

 Reflexe o ideji, tj. duchovním určení, poslání a specifické povaze, univerzity a realitě jejího 

institucionálního provozu, a sice v radikálně se proměnujících podmínkách moderní společnosti a 

moderní vědy, Jaspers a množství dalších německých akademiků provádí se zvláštním ohledem 

k specificky německé tradici chápání univerzity a kultury a vzdělanosti vůbec, k tradici osvícenské a 

jejímu výrazu v humboldtovské koncepci univerzity, jak byla založena roku 1810 v Berlíně. Samotné 

založení berlínské univerzity jako opory pruské vzdělávací kultury v době okupace napoleonskými 

vojsky a s oním univerzalisticko-humanistickým rozměrem mělo platnost specificky progresívní a 

důstojné alternativy vůči vojenské a ,,civilizační“ síle Francie. (Ještě takový Richard Wagner bude psát 

o ,,německém duchu“ a ,,francouzské civilizaci“.)88 Založení berlínské univerzity dohánělo jisté 

zpoždění a reagovalo na kulturní, skrze ně ovšem spíše společensko-politické (reprezentační) potřeby 

státu, který na jednu stranu rozhodně nebyl nakloněn duchovní a občanské osvětě či emancipaci, na 

druhou stranu si v univerzitě Humboldtem proponovaného formátu mohl vytvářet duchovní zázemí a 

reprezentaci podobně elitního (svrchovaného, a přece relativně v sobě uzavřeného) prostředí, jímž se 

pro sasko-výmarské vévodství stala tvůrčí dílna Goetha, Herdera, Wielanda a dalších v zlaté éře 

německé klasiky, umožňující při kontinuitě veskrze tradicionální vlády budit zdání ,,durynského 

Olympu“ či ,,německých Athén“. 

 V německém prostředí se od působení Wilhelma von Humboldt, které bylo zase zarámováno 

univerzalismem německých osvícenců v čele s výmarskými klasiky (přítel Goetha i Schillera, z nichž 

bezprostředně vyšel), pro moderní dobu, v podmínkách 19. století, usadil model spojení výuky a 

výzkumu na univerzitě a obce vyučujících a studujících se svobodou bádání, kdežto ve Francii se 

v napoleonské éře prohloubilo odtržení vědy od výuky, věda se soustředila do pařížské Akademie a 

výuka členila v novém systému škol, v obojím případě s výrazným centralistickým tahem na 

organizaci a kontrolu shora (a z metropole). V raném osvícenství byla v Německu silně vnímána 

převaha francouzské kultury, která díky silnému národnímu státu Ludvíka XIV. disponovala 

koncentrovanou uměleckou i vědeckou produkcí, Akademií, racionalismem a klasicismem, později 

osvícenstvím, a Německo (množství německy mluvících států) to spíše napodovalo a infiltrovalo; na 

druhou stranu se organizační i duchovní udávání tónu shora ve Francii začalo stavět proti živoucnosti 

zejména v umění a Německo svou obrodu z vlastních sil, zdola a blíže člověku, pociťovalo jako 
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převahu. Výrazem toho bylo odmítnutí ,,formalismu“ francouzské klasiky ve prospěch životní 

pravdivosti (= vášnivosti) Shakespearova divadla, nejprve u Lessinga a po něm v ,,Bouři a vzdoru“. 

 Humboldt, jejž Hannah Arendt nazvala ,,jedním z mála opravdových německých 

demokratů“,89 se snažil obrodit integrální a samosprávný rozměr středověké univerzity a vytěžit jeho 

emancipační potenciál pro jednotlivce jako prostřednictvím vzdělání sebe a s tím i svůj národ/stát 

uskutečňujícího, a tak již kvalitativně proměňujícího = ,,univerzalizujícího“ individua, subjektu vědění, 

a tak i ,,osvíceného“ dějinného jednání (= pro národ a stát a zároveň pro lidstvo vůbec). Pruský král 

Friedrich Wilhelm III. univerzitu formálně založí, ale ne na ,,zelené půdě“, nýbrž do značné míry 

integrací řady existujících, ale separátních berlínských vědeckých institucí včetně Akademie věd. 

K zřízení berlínské univerzity jsou hlavními Humboldtovými texty Antrag auf Errichtung der 

Universität Berlin a (k její organizaci) Über die innere und äuβere Organisation der höheren 

wissenschaftlichen Anstalten in Berlin z let 1809/10.90 Humboldt k integraci berlínských vědeckých 

sbírek a institucí konstatuje, že ,,bylo pociťováno, že každé rozdělování fakult je opravdu vědeckému 

vzdělání škodlivé, že sbírky a instituty jako jmenované budou teprve tehdy skutečně užitečné, když 

s nimi bude úplná vědecká výuka, a že konečně, aby se k těmto zlomkům přidalo to, co patří 

k všeobecné instituci, bylo třeba jít jen o jediný krok dál“.91 ,,Všeobecné vzdělávací zařízení“ jako 

,,organický celek“ má v každé své jednotlivé součásti svébytnost, a zároveň všechny součásti 

,,spolupůsobí ke všeobecnému konečnému účelu“. Současně Humboldt mluví o ,,očištění“ univerzity 

od ,,všech zastaralých nešvarů (Miβbräuche)“.92 Jde o sloučení ,,výchovy“ a ,,výuky“ a ,,větší podíl (…) 

národa na školství“, o něž má ,,prostá a jednoduchá“, ovšem vnitřním potřebám člověka, národa a 

vědy sloužící berlínská univerzita usilovat.93 Při ,,vnitřní organizaci vyšších vědeckých ústavů spočívá 

všechno na tom, udržet princip, že věda se pojednává jako něco ještě ne zcela nalezeného a nikdy 

zcela nalezitelného a neustále se jako taková hledá“.94 Stát se má ,,starat jen o bohatství (sílu a 

rozmanitost) duchovní síly“ univerzity prostřednictvím ,,volby mužů, jež je třeba shromáždit, a o 

svobodu v jejich působení“. Humboldt si přitom hned všímá, že ,,svobodě nehrozí jen nebezpečí od 
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něj (státu, M. B.), nýbrž i od ústavů samých, které, jakmile začnou, přijímají určitého ducha a rády 

zadusí vzestup nějakého jiného“.95  

 Nejen ze strany státu, nýbrž i uvnitř akademické provozu se tedy musí univerzita starat o 

zachovávání plurality a svobody, a k tomu je třeba nejlepších osobností.96 Stát nemá od univerzit 

,,vyžadovat nic, co se bezprostředně a doslova vztahuje na něj, nýbrž pečovat o vnitřní přesvědčení, 

že, dosáhnou-li univerzity svého konečného účelu, naplní i jeho účely, a sice z mnohem vyššího 

hlediska“.97 Cestou univerzit je přitom ,,harmonické vzdělávání všech schopností“ jejich studentů, 

chovanců (Zögling).98 Humboldt chápe (všestranný) rozvoj lidského ducha, vzdělání, jako jádro, 

pravého nositele výchovy, jako rozvoj člověka v tom, jaký je ve veskrze praktickém, činorodém, totiž 

plodně, tvořivě vědoucím smyslu, a v tom spočívá také výsostný význam všestranného vzdělání a jeho 

univerzitní platformy pro blaho národa a státu. V tom je Humboldtův koncept veskrze zavázán pojmu 

vzdělání, všestranného a tvůrčího seberozvoje jednotlivce v německém osvícenství a zejména u 

výmarských klasiků. Takovýto seberozvoj jednotlivce nese zároveň rozvoj vlastní a celého lidstva, není 

než uskutečňováním duchovních mohutností člověku vlastních, tzn. lidství jako tvůrčího spirituálního 

bytí. Rozvoj vlasti a rozvoj lidstva zde stojí v přirozené humanistické jednotě a odpovídá obecně 

lidské ,,potřebě ve svém myšlení a jednání pozorovat důsledek a jednotu“, ,,usilovat o něco 

posledního a nepodmíněného“, protože ,,všechno prostřední a podmíněné může vždycky náš rozum 

nebo náš cit uspokojit jen jednostranně; jen pro to, co se blízce dotýká naší vlastní a vnitřní bytnosti, 

se rozehřívá naše celá, tedy naše nejlepší a opravdu lidská přirozenost“ (zvýraznil M. B.).99 A ,,vědecké 

potřebě“ jako (,,převedeno na její nejjednodušší podstatu“) ,,poznávání neviditelného ve viditelném“ 
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odpovídá ,,nedostatečnost všeho konečného“ samotného, ,,být základem svého vlastního 

vysvětlení“, která ,,ze sebe (…) nutí (…) překračovat jeho hranice“.100  

 Friedrich Schiller, jehož osobnosti a myšlení Humboldt věnoval vynikající obsáhlé pojednání 

(Über Schiller und den Gang seiner Geistesentwicklung, 1830), ve své nástupní přednášce na místo 

profesora historie v Jeně roku 1789 ,,Co znamená a za jakým účelem se studuje univerzální historie?“ 

(Was heiβt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?, vyšla téhož roku ve Wielandově 

,,Německém Merkuru“) uvádí jako hlavní úkol univerzity, jejž se bude sám snažit sledovat, zkoumání 

pravdy. Pravdu přitom chápe docela podobně jako Jaspers jako základ jednoty bytí i poznání (a jich 

obou navzájem), jako určení toho, co je a co je poznáváno, v nejzazším slova smyslu svorníku 

(,,Inbegriff“). Schillerova orientace na dějiny byla podobně jako (jakkoli v jiném založení) u Jasperse a 

Arendt motivována orientací na bytí a skutečnost lidství, na komunikativní a jednací, a tak primárně 

mravní rozměr lidského bytí (stávání se) sebou; orientací na dějiny jako terén dění, a sice 

kvalitativních určení, které se na straně člověka týkají jeho podstatných výměrů svobody a (jako) 

mravnosti. Proto byl Schiller především dramatikem a jako děje-pisec na básnické stejně jako 

historiografické platformě moralistou. Dějiny jako lidské dějiny jsou dějinami mravů (to razil už 

Voltaire) a ty jsou prizmatem pravdy, její dějinné skutečnosti. Pravda se zároveň jako taková vzpírá 

čistě spekulativnímu teoretickému poznání, je uchopována právě v dějinném zprostředkování 

transcendujících výkonů mravnosti a – na druhé straně – umělecké tvorby.101 Nakolik byl Schiller v 

tomto přístupu zavázán Kantovi, natolik se pozoruhodně sbližuje s Jaspersem (který ovšem měl blíže 

k – velmi podobně myslícímu – Lessingovi.)102 Schiller ve své nástupní přednášce rozlišil dva typy 

učenců (studentů): ,,učence chleba“ (der Brotgelehrte) a ,,filosofickou hlavu“ (der philosophische 
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Kopf).103 První je spojen s instrumentálním pojetím vzdělání jako základu pro konkrétní profesi a 

životní úspěch, druhý s vyšším, hodnotovým pojmem povolání a lidského ducha v jeho integralitě. 

 Odpor k ,,chlebovému“ instrumentalismu předznamenává kritiku redukce univerzity v 

přípravu ,,technického“ vědění buď pro omezenou speciálně-vědeckou oblast, nebo dokonce pro 

pouhý profánně úspěšný život, tzn. redukce osvícenského univerzalismu lidského ducha a (instituce) 

jeho vzdělání v dezintegrovanou specialistickou, nebo dokonce pouze ,,kupeckou“ racionalitu. 

Schiller přitom vychází z kantovského určení důstojnosti člověka jako autonomní rozumové a 

svobodné bytosti, která není a nemá být pojednávána jako pouhý prostředek, nýbrž účel, která má 

metafyzickou dignitu a suverenitu mezi všemi jsoucny jako ,,homo noumenon“. Vyšetření, zkoumání 

a ochrana této svrchované a také ve vlastním duchovním (vědeckém) a společenském provozu 

neredukovatelné bytnosti člověka je u Kanta záležitostí filosofie a na univerzitě filosofické fakulty: je 

to právě filosofie, co tuto bytnost člověka uchopuje, nikoli speciální vědy, natož denní provoz. V 

tomto smyslu Kant zvláštní místo filosofické fakulty oproti ,,vyšším“ fakultám theologické, právnické a 

lékařské rozebírá ve svém pozdním spise ,,Spor fakult“ (Der Streit der Facultäten, 1798) a Jaspersovo 

myšlení je této kantovské linii veskrze zavázáno (od epistemologického východiska po důsledky pro 

univerzitní praxi).  

 Kantem rozvedená výsada filosofické fakulty (resp. filosofie) oproti ostatním fakultám v tom, 

že nic nepřejímá ani nutně neimplikuje ve smyslu zavázanosti konsekvencím pro konkrétní praxi 

(lékařskou, kněžskou či právnickou), nýbrž je platformou rozumu, z rozumu a pro rozum, nemá žádné 

,,vedlejší“ účely ani dogmaticky přijímaná východiska, nýbrž jde v ní o sebepoznávání rozumu samého 

(odtud nárok autonomie), platila i v promýšlení univerzity a rozdílů jejích fakult Friedricha 

Schleiermachera, který přitom byl nejvýznamnějším theologem této epochy a také první fáze 

berlínské univerzity (a k jeho prvním spisům patří kritiky Kantovy praktické filosofie). U Kanta se 

filosofická fakulta z ,,podřízeného“ postavení vůči ostatním třem fakultám díky svému nespeciálnímu 

a nepragmatickému, naopak (ve filosofii) fundamentálnímu, obecně epistemologickému, 

metodickému a antropologickému charakteru stává ,,nadřazenou“, kvalitativně jinou-vyšší fakultou, 

platformou zkoumání samotného poznání (dělí se sama na ,,dva departementy“, ,,historického“ a 

,,čistě rozumového“ poznání), která poznatky nemá za ,,obsah, nýbrž předmět svého přezkumu a 

kritiky“, a slouží tak k obecnému ,,prospěchu věd“.104 Jako taková je strážkyní a prostředím 

metodického sebeuvědomění ,,čistoty“ vědy provozované ve speciálních oborech ostatních fakult, 
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slouží duchu a poznání samému, má tak/měla by mít autonomní hodnotu a postavení jak v rámci 

univerzity, tak v rámci státu. 

 Tuto dignitu, autonomii a svrchovanost filosofické fakultě (resp. filosofii) přiřkl ne náhodou 

právě Kant a po něm celý idealismus. Byl to kantovský přenos východiska myšlení do subjektu, do 

vědomí a struktury poznání, do ,,kritiky čistého rozumu“, a pro idealistické konstruktéry nové 

metafyziky na tomto základě transcendentální původ apriority těchto struktur a s nimi spojené 

superiority člověka nad ostatními tvory jako významotvorné ,,noumenální“ bytosti, co založilo nový 

diskurs o autonomii nejen univerzity, nýbrž hodnoty poznání jako takového, který fungoval ještě u 

Jasperse a v debatách, jichž se účastnil dlouho po druhé světové válce.105 Herder, první a největší 

kritik svého někdejšího učitele Kanta, vzápětí po vydání ,,Sporu fakult“ ke své břitké stejně jako 

hluboké a až tragicky nepochopené ,,Metakritice ke Kritice čistého rozumu“ (Eine Metakritik zur Kritik 

der reinen Vernunft, 1799) připojil dodatek namířený proti autonomistickým nárokům Kantovy 

filosofické fakulty, a totiž filosofie, jak se ji domníval jedině nadále platně založit (Neueste Nachricht 

von einer kritischen Fakultät der reinen Vernunft).106 Herder již vidí problém deduktivismu a 

imanentismu (dle něj vposled solipsismu)107 uvedené apriority ,,transcendentálních“ syntéz 

kantovského rozumu. ,,,Kritická‘ filosofie si namlouvá sobě vrozenou mocenskou dokonalost, s níž 

může všechno nechávat povstávat ze sebe a továrně tvořit (kreieren),“ píše Herder,108 který zrovna 

tak odmítá snižování ostatních fakult na ,,instrumenty vlády“ a zdůrazňuje, že to spíše než 
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představitelé ,,kritiky čistého rozumu“ (,,frei aus eigner Weisheit“) byli lidé praxe (Geschäftsmänner), 

kdo ,,z ryzího a svobodného vhledu mnoho vykonal pro dobro věd“.109 Podle Herdera ,,žádný učitel 

nemá zodpovídat za jinou pravdu než tu, kterou sám učí; za tu má zodpovídat cele a ,nemísit se‘ 

s tím, co nepatří pro něj. Není žádným vyšším soudcem celkové pravdy (kein Oberrichter der 

Gesamtwahrheit), nemá ani u ní nic vkládat ani odebírat, než co žádá jeho přesvědčení.“110 ,,Každý 

učitel vyšších fakult musí být filosofem ve své vědě a jako takový znát dějiny své vědy, dokonce 

hlouběji než obecný učitel všech dějin, nebo je špatný učitel.“111 Až uvidíme, jak vlastně totéž řekne 

(a jaspersovskému /kantovskému spíše než humboldtovskému/ přístupu namítne) v šedesátých 

letech Jürgen Habermas, vystoupí nám nově hloubka i modernost Herderovy dodnes naprosto 

nedoceněné kritiky Kanta i v dílčím případu ,,Sporu fakult“. 

 Schleiermacher, který byl prvním děkanem theologické fakulty berlínské univerzity (následně 

ještě třikrát) a také jedním z prvních rektorů, považoval za ,,nejvyšší princip“ univerzity ,,vědeckého 

ducha“ a za ,,základ“ univerzitního provozu, v němž má výuka jít ruku v ruce s výzkumem, 

,,filosofickou výuku“.112 Také Schleiermacher chápe podstatu univerzity (kterou takto vidí 

ztělesňovánu nejlépe ve filosofické fakultě – v jistém smyslu jedině: to bude jádro budoucích diskusí, 

kdy se udržení klasické integrality na ostatních fakultách, v nutně specialistických či 

,,pragmatických“/technických oborech, bude zdát čím dál iluzornější) univerzalisticky a 

antipragmaticky, v jednotě s integrálním výměrem (a ideálně seberozvojem) lidského ducha, a mluví 
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dokonce o ,,groteskním“ rozdělení univerzity na fakulty, z nichž ty mimo filosofickou fakultu jsou 

v zásadě (podle Schleiermachera tedy principiálně) ,,speciálními školami“.113      

  Kromě tohoto postoje, vlastně v jeho logice, Schleiermacher vstoupil ve známost svým 

zásadově autonomistickým přístupem k pozici univerzity vůči státu. Podle Karla Friedricha Savignyho 

,,ještě nikdo nemluvil o bytnosti a hodnotě akademické svobody tak pravdivě a duchaplně“ jako 

Schleiermacher,114 který tak zdůraznil ,,demokratický charakter“ univerzity, jenž se jako o jedinou 

autoritu podle něj má opírat o poznání samo a organizačně spočívat na samosprávě (například na 

volbě, nikoli jmenování rektora a děkanů ,,shora“ /státem/, nadto na neomezenou dobu). 

Schleiermacher se tak odlišoval od naznačeného ,,kompromisního“ postoje Wilhelma von Humboldt i 

od postoje, jenž v této otázce se specifickou radikalitou (principiálností) vyplýval z idealistického 

monismu v Hegelově podání. U Hegela, jenž na berlínskou univerzitu přišel roku 1818 (oba vůdčí 

představitelé její filosofie a rektoři v prvním pětiletí Fichte a Solger předčasně zemřeli), byl vztah mezi 

idejí a institucí obecně uchopen ve specifické jednotě dějinného a identitního zprostředkování, totiž 

sebezprostředkování, ,,k-sobě-přicházení“ ducha v jednotlivých formacích (jejichž dějinnou a 

svébytnou hodnotu invertuje jejich systematizovatelnost, ba reálná ,,systematičnost“, zákonitost 

identity jako vývoje, ducha jako skutečnosti, v čemž uvidíme dále Jasperse kritizovat konfuzi 

historicismu a absolutismu, hypostazování, fungující v marxismu). Schleiermacher, který od jeho 

příchodu působil na berlínské univerzitě paralelně s Hegelem, rozvíjel svůj koncept dialektiky 

v neposlední řadě právě v opozici k jejímu monistickému založení (a zároveň v distanci od založení 

dogmatického, theologického). Rozdíl obou myslitelů se promítl i do jejich odlišného přístupu 

k historické platnosti pruského státu a dosaženého stavu dějin a poznání.  

 Idealistický monismus ne náhodou (naopak programově) stavěl na dedukci (z 

transcendentální bytnosti /tedy i analýzy postupů a potřeb/ ducha) – a tak i v otázce zřízení berlínské 

univerzity Fichte (Deduzierter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt, die in 

gehöriger Verbindung mit einer Akademie der Wissenschaften stehe, 1807). Plebejec Fichte, u nějž 

autonomie Já a její mravní rigorismus měly také silnou společensko-kritickou souřadnici, ale ve svém 

spise zohlednil také to, že ,,starosti o uživení se potlačují ducha, vedlejší práce rozptylují činnost a 

odstavují vědu jako vydělávání chleba“. U ,,ve vědě zušlechtěných duchů“ se ovšem může (to je podle 

Fichta ,,ještě hlubší náhled tohoto předmětu“) vypěstovat vědomí, že člověk ,,nechce sloužit 

společnosti, aby mohl žít, nýbrž žít, pouze aby mohl sloužit společnosti“, a náhled ,,potřeb života ne 
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jako pohnutky nějaké činnosti, nýbrž jako něčeho, co jde pro sebe sama svou vlastní cestou“.115 To je 

(se Schillerem řečeno) přístup ,,filosofické hlavy“, učence, o jehož ,,určení“ Fichte také napsal spis, 

jejž lze brát jako apelaci na představitele inteligence (Die Bestimmung des Menschen, 1800).  

 Tento spis pomyslně uzavíral Fichtovu činnost v posledních letech 18. století, totiž činnost na 

jenské univerzitě, která byla v roce 1799 násilně ukončena po tzv. sporu o ateismus, v němž si Fichte 

přivodil kritiku výmarské vlády (tj. za jenskou univerzitu zodpovědných ministrů Goetha a Voigta a 

zejména Fichtem ,,vedenou“ svobodomyslností jenské inteligence zneklidňovaného vévody Karla 

Augusta), již podněcovala četná udání Fichta jako popírače Boha (a – jak ne neprávem viděl i vévoda 

– ruku v ruce s tím panstva). Fichte, který ovšem ve spise ,,O důvodech naší víry v Boží světovládu“ 

(Über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung, 1798) vskutku Boha ztotožnil s 

,,živoucím a působícím mravním řádem“,116 tj. v logice svého ,,Vědosloví“ Boha důsledně 

imanentizoval světu jako pouhý princip jeho spirituálního určení, transcendentální struktury, která je 

,,sama u sebe“ v lidském vědomí, v ,,Dedukovaném plánu“ mluví také o významu příkladu učitelské 

osobnosti jako ztělesnění živoucí vědy, který může ,,mezi studujícími velmi lehce zplodit“ to, co je 

vlastním jádrem živoucí vědy a univerzitního vzdělání ne jako samoúčelného, nýbrž zaměřeného k 

,,uplatnění v životě“117: tím je ,,všeobecný vědecký duch a tón“.118 S takovýmto působením velké 

učitelské osobnosti získává novou kvalitu i univerzitní (a s ní vůbec kulturní) život v menším městě – a 

Fichte bezpochyby naráží na vlastní působení v Jeně, jež do města (po předchozím působení Karla 

Leonharda Reinholda, jenž učil některé z romantiků a připravil Fichtovi půdu zásadní popularizací 

Kantovy kritické filosofie v Německu) přivedlo nebývalé množství studentů, kteří po jeho odchodu 

zase masově odešli. Jena tehdy vytvořila filosofickou protiváhu ,,výmarského Olympu“ a díky oběma 

městům se z jinak zaostalé země stalo jedno z duchovních center tehdejší Evropy.      

 Dohled nad nižšími školami a zvláště nad školením duchovním spadal v sasko-výmarském 

vévodství do kompetence Goethova přítele a vrchního superintendenta Johanna Gottfrieda Herdera 

(ostrého kritika Fichtova stejně jako Kantova imanentismu), který i ve svých konkrétně zaměřených 

školských řečech a úkonech uplatňoval hodnoty, jež vyvozoval ve své široce pojaté filosofii člověka. 

Herder upevnil humanitu zároveň jako bytnost (novozákonního, ježíšovského) křesťanství,119 totiž 
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pravé zbožnosti (která je ,,praktická“, mravní), a přirozenost člověka jako kulturu. Člověk je ,,utvořen 

k humanitě a náboženství“,120 humanita je ,,účelem lidské přirozenosti“ a k němu dal Bůh lidstvu jeho 

osud – do vlastních rukou.121 ,,Nejbožštějším rozumem lidí“, který také tvoří spojnici mezi mravní a 

tvořivou stránkou lidského bytí, mezi etikou a estetikou (a jedná se, nepřehlédněme, o systematicky 

platný výměr racionality, lidského rozumu), byla přitom Herderovi láska.122 Láska je ,,nejbožštějším“ 

rozumem člověka, nakolik se přirozenost člověka kryje s jeho stvořeností, a tak racionalita 

s adekvátností ,,rozumu“ jeho (a vší) existence právě jako stvořené (Palacký v této systematické 

intenci bude mluvit o ,,božnosti“), rozumu Stvoření – tj. milosti. To bylo spojení racionality a etiky 

v německém osvícenském křesťanství a u Herdera jako jeho vrcholného představitele. Herder 

ztělesňoval plodnost jednoty (žádné protikladnosti) božského (stvořitelského) základu existence a 

práv a potenciálu existujícího (smrtelného, ,,pozemského“), uplatnil jej jako princip posvěcení života a 

poznání,123 opaku každé reduktivnosti vůči možnostem ve sférách bytí a poznání (a zároveň opaku 

každého indiferentismu a relativismu). V duchu tohoto kreaturalismu se Herder stavěl proti 

abstraktnímu teoretizování ve vědě i proti jednostranné subjektivnosti a rozjímavosti víry: ve shodě 

s Komenským (jejž vysoce ocenil) plédoval za přirozenost výuky, což mu znamenalo mj. postup od 

toho evidentního k stále obecnějšímu a abstraktnějšímu (tzn. nový důraz na přírodu, zeměpis a 

dějepis), na druhou stranu za uznání místa ,,krásných věd a umění“ ve vzdělávacím procesu (od 

nejnižších škol po univerzitu) a v lidské společnosti vůbec. Krásné vědy v nás podporují rozvoj ,,pocitu 

lidskosti“, jsou v pravém slova smyslu ,,humaniora“.124 Vstup ,,krásných věd a umění“ (časem 

,,estetiky“) do univerzitní výuky (tak jako občanská emancipace divadla a literatury) patřil k velkým 

ziskům německého osvícenství a do značné míry byl dílem právě křesťansky fundovaného 

racionalismu (k určujícím patřilo působení lipských profesorů Johanna Christopha Gottscheda a – mj. 

Goethova učitele – Christiana Fürchtegotta Gellerta). Teprve a právě na základě této emancipace 

(vedené zejména poukazy na morálně ,,katarzní“, purifikující potenciál umění a věd o něm, ale i na 

kulturotvorný a společenský význam umění /neseného národním jazykem/) mohlo dojít k rozvoji 
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estetického myšlení, ba autonomismu umění a ducha vůbec, na přelomu 18. a 19. století 

(v souvislosti s idealistickým transcendentalismem a romantismem). Herder ve spise ,,O vlivu vlády na 

vědy a věd na vládu“ (Vom Einfluβ der Regierung auf die Wissenschaften, und der Wissenschaften auf 

die Regierung, 1781) upozorňoval, že ,,monarchie založená na křesťanském despotismu je slabou 

věcí, ve věčném rozporu se sebou samou a svými vědami“ (,,společenství křesťanského ducha“ je 

nadto ,,láska a pravda“125), a radil, aby se ,,monarchie stala pyramidou, kde zákony jsou základnou, 

působnost kameny, vědy jejich tmelem, panovník vrcholem, jenž na všem spočívá a pořádá jejich 

světové strany.“126          

 Jako slavný příklad idealistického založení celkového založení univerzity i jednotlivých věd je 

třeba alespoň zmínit ,,Přednášky o metodě akademického studia“ Friedricha Wilhelma Josepha 

Schellinga. Pro Schellinga byl podobně jako jiné idealisty127 celkový rámec singulárního vědění stejně 

jako bytí, vsazenost jsoucen stejně jako poznatků do metafyzického celku, na úrovni poznání do 

spekulativní filosofické reflexe celku (z ní teprve vyrůstají dílčí vědy), klíčový. Své ,,Přednášky“ 

Schelling držel v Jeně roku 1802 a vydal je následujícího roku (Vorlesungen über die Methode des 

akademischen Studiums). Prioritu pojmu celku před jednotlivostmi Schelling zdůvodňuje i 

poznávacím chaosem, jejž by jinak mladí lidé měli v pouhé různosti a mnohosti poznatků: ,,Filosofie, 

která uchopuje celého člověka a zasahuje všechny stránky jeho přirozenosti, je ještě více určena 

k tomu, aby ducha osvobozovala od omezeností jednostranného vzdělání a pozvedala v říši 

všeobecného a absolutního. (…) Zvláštnímu vzdělání k jednotlivému oboru musí tedy předcházet 

poznání organického celku vědy.“ A tak ,,může metodika (Methodenlehre) akademického studia 

vycházet jen z opravdového a pravého poznání živoucí souvislosti všech věd“.128 Priorita celku a 

jednoty před jednotlivostí a mnohostí na úrovni poznání vychází z téhož poměru na úrovni 

ontologické: ,,Idea každé zvláštní věci je veskrze Jedna, a k nastávání nekonečně mnoha věcí téhož 

druhu je dostatečná Jedna idea, jejíž nekonečná možnost se nevyčerpává žádnou skutečností.“129 

,,Prvním předpokladem všech věd“ je ,,ona bytostná jednota nepodmíněně ideálního a nepodmíněně 

reálného“, která je ovšem možná jen díky tomu, že ,,to, co je jedním, je i jiným“, tzn. metafyzickou 

jednotou jednotlivostí v jejich ideální podstatě, která se v nich uskutečňuje, popřípadě (tímto 

směrem bude Schelling myslet dál) zjevuje. To je podle Schellinga ,,idea absolutna“, kterou je jednota 
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ideje a bytí absolutna. ,,Takže absolutno je oním nejvyšším předpokladem vědění a prvním vědění 

samotným. Tímto prvním věděním je všechno ostatní vědění v absolutnu a samo absolutní.“130 To je 

příklad, koncentrovaný projev idealistické metafyziky s jejím monismem, dialektickou jednotou 

ideální a reálné vrstvy bytí (absolutna) a jeho (sebe)poznání. V idealismu a romantice byl takovýmto 

způsobem, v jehož ovzduší ruku v ruce s duchem pozdně osvícenským se etablovala i berlínská 

univerzita a německý model univerzity (proti napoleonské soustavě speciálních škol), vysvětlován, 

zakládán koncept poznání a vzdělání: z teorie poznání a vědomí, která je neoddělitelně spojena 

s metafyzikou, se substanciální jednotou subjektivity, její reflexivity a činorodosti. Z hlediska dějin 

promýšlení jednoty poznání (poznávaného) a diferenciace schopností a metod filosofie a věd (a jim 

určených fakult) v německé tradici lze jako kvintesenci romantického přístupu, který u Schellinga 

charakterizoval jeho rané období (do nějž spadají ,,Přednášky“), vyzvednout, že Schelling prioritu 

celku před jednotlivostmi a s tím spekulativního uchopování před (singulárním) vědeckým dokonce 

nebere ani tak za argument pro superioritu filosofie vůči vědám jako pro umění – jako pravého určení 

a vyústění nejen filosofie, nýbrž lidského ducha vůbec, jehož podstatou je totiž imaginace. (To platilo 

absolutně u Hölderlina či Novalise a Friedricha Schlegela.) ,,Pravá objektivita filosofie v její totalitě je 

jen umění,“ říká Schelling; ,,nemohla by tedy v každém případě existovat žádná filosofická, nýbrž jen 

jedna fakulta umění“.131 Tu vidíme zcela nové a originální cesty rozumění přitom ,,klasickým“ 

formacím, jež pro myšlení o univerzitě u Jasperse nebo takového Heideggera měly velký význam. Jde 

o superioritu filosofie (v romantice, když na místo racionality postaví imaginaci, umění) a s ní 

filosofické fakulty, a je to tento způsob jejího založení (které zde ukazujeme v různosti zdrojů a 

podob), co bude trvat v představě o výlučnosti filosofické fakulty a humanitních věd, u Jasperse 

typicky (v kantovském ražení) i ve čtení rozdílu filosofie a vědy vůbec.  

 Exkurs k některým vlivným koncepcím univerzity v duchovním prostředí německé klasiky byl 

pro nás důležitý nejen proto, že se jedná o koncepty, na něž Jaspers bude kriticky navazovat a jež 

budou v diskusích, které předvedeme, stále (třeba jen implicitně) živé, nýbrž i proto, že jsme zde 

mohli vidět neoddělitelnost spojení koncepce univerzity jak s konceptem celé kultury, eventuálně i 

společnosti, tak (především, nejprve) s obecně filosofickým konceptem ducha a teorie poznání, 

v širším smyslu založením systému hodnot. Již v následujícím výkladu Jaspersovy ,,Ideje univerzity“ a 

jejích impulzů i diskusí ve své době uvidíme, jak je koncepce univerzity neoddělitelná od koncepce 
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poznání, jeho metod, mezí či účelů, od jeho vztahu k myšlení a k člověku jako takovému, od koncepce 

vztahu vědy a filosofie či vědy a techniky, od celého modelu racionality. 

  Jaspers se ,,ideou univerzity“ zabýval po celý život, což může být patrné už z bibliografického 

soupisu jeho bezprostředně tematických prací. Spis s názvem ,,Idea univerzity“ vydal nejprve roku 

1923, podruhé ve výrazně revidované podobě, vlastně téměř zcela novém znění, po druhé světové 

válce (1946) a potřetí (v ještě odlišnější podobě) ve spolupráci s Kurtem Rossmannem roku 1961. 

Kromě toho podnikl celou řadu proslovů pro akademickou i širokou veřejnost o poslání a stavu 

univerzity, vzdělání a vědy v nejširším smyslu. Význam, jejž Jaspers problému univerzity přikládal, 

koření v samých základních stanoviscích jeho filosofie, teorie existence a teorie poznání, totiž 

v základním zjištění rozštěpu na subjekt a objekt (Subjekt-Objekt-Spaltung), v němž se jako danost 

nachází každé sebe-vědomí, a horizontu toho, co jej přesahuje, ,,skrze co“ existence je (tím je 

,,obemykající“ – das Umgreifende). Každá konečná existence je vztažena jednak k jiným 

existenciálním jednotkám, jednak k nekonečnosti celku. Neredukovatelnost subjektivity a její 

univerzální podmíněnost jsou nedělitelným fundamentem dynamičnosti existence: jejich odrazem je 

svár/syntéza exaktního a spekulativního, empirického a metafyzického, vědy a filosofie.      

 Univerzita jako instituce snažící se re-prezentovat ,,ideu“ (vědění) zpřítomňuje podle Jasperse 

,,polaritu osobní a institucionální formy duchovna“. Co je ,,duch“, se nedá podle Jasperse vyjádřit 

,,jednoduchou formulí“, pouze ,,opsat jako syntéza protikladů“.132 V duchu se střetávají tendence 

k jasnosti (Klarwerdenwollen) a celkovosti (Ganzwerdenwollen). Podle Jasperse ,,duch v nás usiluje o 

jasnost, o vědomí a sebevědomí“.133 Zároveň je zde ale jiná tendence vlastní člověku, totiž tendence 

k ulpívání na smyslově daném jednotlivém, a ostatně nejinak než od reálného odcházet k subjektivní 

fantazii. Duch ovšem podle Jasperse chce dosáhnout celosti, tenduje k souvislosti. Jako ,,vůle 

k jasnosti“ je ale duch ,,vždy rozlišujícím, členícím, analyzujícím“ a ,,duch není nikdy jako stav a 

vlastnictví, nýbrž je vždy pohybem. Existuje jen jako nastávající.“134 Už v tom slyšíme Jaspersovu 

distanci od filosofického spekulativismu a holismu, kritičnost jeho racionalismu se základní 

charakteristikou zprostředkování poznání diferencující analýzou. ,,Pohybovost“ ducha vychází z jeho 

živné půdy ve smyslově-konkrétním, jež se potýká s protiklady a hranicemi. Kantovský ráz těchto 

úvah (více tezovitých než gnoseologicky argumentovaných) ustupuje ve druhém vydání ,,Ideje 

univerzity“ (1946) do pozadí. Jaspers zde hlouběji nerozvádí zároveň (a zejména) syntetizující 

(popřípadě projektivní) charakter (k celistvosti ,,tendujícího“) poznání ani napětí mezi poznávacím 
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vnášením a ,,zhasínáním“ (jejich) světla nad předměty poznání. Zato však rozvádí, že poznání vychází 

z ,,původní vůle vědět“, která je člověku jako rozumové bytosti vlastní a která jej uvolňuje z jeho 

uzavřenosti do sebe. V tomto původním poznávacím puzení, jeho individualitě a zároveň vztaženosti 

k jinému, Jaspers vidí obsažen i univerzální nárok svobody bádání a učení, patřící k svobodě člověka 

jako takového. Vědecky rozvíjená racionalita je přitom terénem kultivace vědomí svobody, je spojena 

se ,,sebekritikou jako výchovou k objektivitě“.135  

 Podle Jasperse jsou ,,východ a završení ducha temné“.136 Opět zřejmě pod vlivem Kanta  

Jaspers soudí, že duch vzchází z ,,mystické“, ,,temné“ plnosti idejí a pohybuje se v něm ve svých 

rozmanitých výkonech, v nichž mu zůstává ,,cyklická“ povaha pohybu (Kreisbewegung) od ,,temné“ 

plnosti k ostré – diferencované, zprostředkované pojetím jednotlivého a ze strany jednotlivého (kde 

významová plnost/určitost i možnost poznání konkrétní analýzu předchází). Směrem Jaspersovy 

existenciální filosofie (ne však potřebně soustavně argumentovaně) míří další Jaspersova teze, totiž 

že duch jako tendující k ,,stávání se celým“ (Ganzwerden) ,,všude hledá komunikaci“: ,,Duchovní 

entita není individualistická subjektivita, nikoli pěstování (Züchtigung) vlastní zvláštnosti, není to ani 

roztékání v celku sociálního společenství, myšlenkového systému, podnícené masy. Duchovní entita 

je mnohem spíše nastávání pod ideou syntézy subjektivní entity a objektivního celku a všeobecna.“137  

 Vzděláním (Bildung) Jaspers rozumí stav, jenž je získaný (erworben), úroveň dosaženou skrze 

vývoj. Vzdělanost je vždy adekvační kategorie, tzn. vzděláním se rozumí rozvoj člověka podle určitých 

měřítek, totiž rozvoj jeho schopností, vědomostí, hodnotových zamíření a jazykových kompetencí. 

Vzděláním se člověk pozvedá k ,,druhé přírodě“.138 Ideály vzdělání, obsahy tohoto pojmu, se 

historicky měnily a jsou nedostatečně chápány. Vzdělání se nemá redukovat na disciplinaci 

subjektivity podmíněně platnými řády. Věda povstává osamostatněním ,,racionální práce“, snahou 

systematicky poznávat kvůli možnosti a užitečnosti poznávat pro poznání samo, ne jen kvůli dílčím 

,,životním účelům“. Proces poznávání postupuje stále dál a hlouběji, nelze mu klást umělé hranice či 

už dosažené cíle. V tom se věda podobá umění, soudí Jaspers: ani jedno nezná ,,konce“, dosažení, 

uskutečnění, nýbrž je stálým progresem, a to emancipací subjektivity ve vztahu k ,,objektivitě“; obě 

spočívají na tvořivé aktivitě člověka, realizující se přitom v mimosubjektivních formách.  
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 Podle Jasperse vědě jde o poznání, o pravdu, ale současně platí, že ,,není žádného 

všeobecného kritéria pro to, co pravda je“.139 Objektivismus vědy nemá být zaměňován za reduktivní 

mechanicismus: ,,Vědecká výchova je ta, která vychovává k objektivitě, to neznamená, která člověka 

uschopňuje moci se stávat objektivním. Vědu jako povolání může smysluplně pěstovat jen člověk, 

který má tento patos k objektivitě.“140 K vědě, poznání pro poznání samo, je třeba odvahy (Wagnis). 

Věda (tj. soustavné racionální poznání) znamená integraci subjektivního ducha do řádu (objektivity) 

poznání a poznávaného podobně jako komunikace (politika) integraci existence. (Tak bude Jaspers o 

,,odvaze“ komunikace a veřejnosti mluvit ještě v šedesátých letech.) ,,Pouze pro sebe nejsem žádnou 

individualitou (kein Selbst). Stávám se jí ve vzájemném vztahu s jinou individualitou. Komunikace je 

podmínkou i osobní existence. Duch jako vůle k stávání se celým je proti izolaci jako zůstávající. Kde 

je komunikace jako živoucí proces, musí ale být i individuální substance.“141 A ,,pravá diskuse, která 

nezná žádné hranice“, podle Jasperse (který tuto úvahu opakuje v každém ze tří znění ,,Ideje“, 

z čehož je zřejmé, jak vážně ji mínil) ,,existuje jen mezi čtyřma očima. Už třetí ruší, proměňuje snadno 

diskusi v pouhou disputaci, probouzí instinkty moci a vzdor.“142 Ke ,,členu celku“ jednotlivce formuje 

výchova – ,,a celek je prostředkem a médiem výchovy jednotlivce. Chceme-li celek, směřujeme svůj 

zrak na výchovu jako nejdůležitější uchovávací prostředek.“143 Osobnost nelze udělat nijak uměle, 

funkcí, a nelze ji připravit ve smyslu kalkulovatelného výsledku schematicky zorganizované výchovy; 

vším je podle Jasperse opravdovost osobnosti, nejprve na straně vychovatele, učícího nejvíce právě 

vlastním příkladem, následně na straně každého dospělého jednotlivce. Univerzita tak jako každá 

organizace a celá společnost stojí a padá s osobnostmi, které ji vytvářejí. ,,Život univerzity závisí zcela 

na osobnostech, ne na instituci, která je jen podmínkou. (…) Univerzitní idea žije jen v osobnostech. 

Musí být stále znovu uskutečňována individui. Není uchopitelná jako čistě objektivní útvar.“144 

 Ideálem výchovy je, ,,že každý člověk podle svého nadání obdrží, naučí se, vykoná vše, co 

podle své bytnosti dovede“. Tohoto ideálu se však ,,nedosahuje ani u největších a nejšťastnějších 

lidí“.145 Jaspers naráží na tísnivou skutečnost sociální podmíněnosti samotné možnosti se vzdělávat a 
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uplatnit se. Právě takovým ideálem je i platónská vize řízení společnosti těmi nejlepšími: podržet ji je 

možné jen jako regulativ. Ozývá se zde ale i Jaspersovo přesvědčení o fundamentální pozici filosofie, 

která je bází i klenbou dílčích věd, dotazuje se ne na různé předměty poznání, nýbrž na poznání a bytí 

samo. Jaspers si uvědomuje, že ,,lidé nejsou stejní“. Rovni si jsou všichni ,,před Bohem“, totiž ,,v tom, 

čím eticky mohou být. Ale v tom, co zmohou (umějí), jsou lidé velice rozdílní.“146 Úplně se nedá 

vyhnout ani nespravedlnosti v reálném, institucionálním (tak i univerzitním životě), nakolik se v něm 

vždy dějí selekce, a ,,každý výběr je někde neprávem“.147  

 Jaspers rozlišuje pojetí univerzity jako ,,odborného školení k povolání“ (Fachschulung zum 

Beruf), ,,školy vzdělávání“ (Bildungsschule), zaměřené na rozvoj člověka, a jako ,,výzkumné instituce“ 

(Forschungsanstalt), zaměřené na rozšiřování poznání a vtahování mladých lidí do vědecké činnosti. 

Žádný z těchto účelů nemá být oddělitelný od druhého, mají tvořit jednotu. V současnosti vládne ale 

tendence následovat vždy jen jednu z nich, měnit univerzitu v učiliště, přípravku k profesi. ,,Prvním 

principem univerzity“ je podle Jasperse ,,spojení výzkumu a výuky“.148 Vědec jako ten, jenž vykonává 

vlastní proces poznávání, zkoumání, je vlastním učitelem: byť by neměl pedagogické nadání, kontakt 

s ním jako s představitelem, orgánem ,,živoucí vědy“ umožňuje teprve vědu zjišťovat právě jako 

živoucí. Rozhodující je pro Jasperse schopnost vědecky myslet, ne pro každého snadno pochitelně 

v tradovaných schématech reprodukovat sdělení o faktech. Ve výuce má být výkon vědeckého 

dotazování přítomen a vést svým příkladem. ,,Tím nejdůležitějším zůstává pohyblivý vědecký duch a 

uchopování vlastních problémů a otázek, ovládnutí metod.“149  

 ,,Univerzita“ pochází z ,,universitas“, totiž ,,universitas učitelů a žáků“. ,,Poznávání a bádání 

zůstává, i když prospívá jen v odborné práci, přece také pouze jako celek. Vědecká živoucnost spočívá 

jen ve vztahu k celku.“150 Celost věd spočívá v jejich zakotvení v celistvosti poznání, vztaženého zase 

na celek; souvislost s celkem je integrujícím fundamentem dílčího vědění. Zvláště v povoláních jako 

lékař, učitel, úředník, soudce či farář se člověk bez vztahu na celek, školen jen v ovládnutí speciality, 

stává ,,nelidským“: je třeba, aby se vztahoval na celého člověka a nenásledoval odcizené organizační 
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mechanismy; Jaspers této sebeintegraci v povolání říká její činění ,,filosofickou“. Filosofií míní totiž 

právě toto celkové a humánní151 zakotvení lidského vztahování k sobě i ke světu, výraz jeho 

elementárního uvědomění, že není sám a ze sebe sama, že je časově i prostorově obklopen jiným a že 

,,pravdu“ ve smyslu vědění o tom, co je, ,,má“ jen na způsob cesty, totiž vědění o jejím přesahujícím, 

vymykajícím se a obemykajícím charakteru, zdroji a horizontu.152 ,,Zaměření na celek je ,filosofické‘, 

všechna věda je proto filosofická, pokud pro prostředky nezapomíná na účel, nezaniká a neztrácí ideu 

v lexikálním, v aparátech, ve sbírkách, v technickém a v pouze jednotlivém.“153 ,,Filosofičností“ vědy či 

univerzity nemíní Jaspers uplatňování filosofické hantýrky či otázek ve smyslu konvencí jedné z věd, 

nýbrž filosofie je či může/má být ve vědě či v životě samých, ve způsobu jejich realizace samé, ne 

speciální dílčí tematizaci, a totiž právě oním ohledem na celek, na otázku smyslu, významů, 

souvislostí a platností specificky lidských. Filosofie je takříkajíc to obemykající věd (vědění vůbec). 

Filosofie znamená celek myšlení včetně vědomí o hranicích poznání, o nepoznatelném, jež integruje 

do duchovního bytí fundovaného vědeckou racionalitou. Pravda není to (jednotlivé), co víme a jak to 

víme. To bude téma ,,Filosofie“ a zejména spisu ,,O pravdě“. Filosofie jako rámec vědění (které je 

imanentně singulární) ovšem v tomto smyslu vystupuje pro Jasperse od počátku a pro celou jeho 

ideu univerzity jako určující. Pro univerzitu znamená báze ve ,,filosofické totalitě“154 (a právě v ní) 

především apel na komunikaci.  

 Filosofie totiž není jedním z druhů vědění, jež se táže, nýbrž sebereflexí poznání jako 

produktu tázání vůbec. Vzájemná výměna vědců je fundována právě sdílením cíle a východiska. 

Jaspers přitom zdůrazňuje, že vzájemnost akademické obce neznamená jen vzájemnost v odkazu na 

,,věčno“, na to mimo-dílčí a mimo-časové, nýbrž i v rámci relačnosti jednotlivých věd a realit, na něž 

se vztahují; týká se též sebereflexe vlastní časovosti a sociálnosti. Jaspers rozhodně podporuje 

pěstování co nejširších a nejopravdovějších, nejneformálnějších, nejupřímněji osobně lidských vazeb 

v akademickém prostředí: mezinárodních kontaktů, pracovních návštěv, cest a společných projektů, 

kooperací. Zároveň, jak ještě uvidíme, systematicky vylučuje a také osobně nesnáší vyprazdňování 

profesionálního základu kolegiální vzájemnosti osobními vztahy, sympatiemi či antipatiemi. 
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 ,,Univerzita klade výzvu bezvýhradného chtění poznávat. Protože je poznání možné jen 

v samostatné iniciativě, je jeho cílem samostatnost a s tím pro život všude: vlastní zodpovědnost 

jednotlivce. Nezná v rámci své řeči žádnou autoritu, odmítá každou autoritu a respektuje jen pravdu, 

kterou všichni hledají, kterou ale nikdo s konečnou platností a hotovosti nevlastní. Při všem se nesmí 

zapomenout, že v hodnocení každého vědecky, tj. filosoficky zasaženého člověka, ať badatele, nebo 

žáka, je výzkum, poznání samoúčelem. Co je účelem existence, konečným cílem, se nedá rozhodnout 

žádným pouhým náhledem. Tady je každopádně jeden konečný účel: svět chce být poznán.“155 Teze o 

tom, že pravdu člověk stále jen hledá a nikdy ,,nevlastní“, totiž vyčerpávajícím způsobem pojmově 

nikdy neuchopuje, a to ani ve filosofii, ani (natož) ve vědě, bude patřit k základním maximám 

Jaspersova racionalismu a jeho odmítáná všech (třeba ideologicky pervertovaných) podob filosoficky 

monistických konceptů.  

 Svoboda ve výuce stejně jako v učení na studenty klade zvláštní požadavek osobní 

zodpovědnosti. Nepřítomnost autority ve smyslu předepsaného způsobu či obsahu myšlení/jednání 

tvaruje vztah učitele a studenta do sokratovského dialogu156, jehož otevřenost ve jménu společného 

tázání je tak ale třeba střežit. Tato otevřenost je dějinná, a tak i zodpovědnost akademika. 

,,Základním vědomím jednotlivce jako člena univerzity, profesora i studenta, je, že má pracovat a 

namáhat se, jako kdyby byl povolán k tomu nejvyššímu, že ale trvale stojí pod tlakem otázky, zda se 

osvědčí, zda je dostatečný.“157 Univerzita představuje zvláštní a nezrušitelné napětí mezi ideálním 

nárokem ideje a parciální realitou skutečnosti (instituce), a sice se zvláštním závazkem sebeutváření 

podle stálého korektivu ideální plnosti, která je pro univerzitu (a také patřičné kritické vědomí věd) 

určující (korigující). ,,Každé uskutečnění nějaké ideje v institucích vede k oslabení a omezení ideje. 

Instituce, její zákony a formy tlačí do popředí a mohou vést k tomu, že idea zcela zmizí a zůstane jen 

jakýsi scholastický provoz. Je nezbytné, aby vstoupilo jisté napětí mezi živými badatelskými 

osobnostmi a institucionálními formami, které, dokud idea univerzity zůstává na živu, musí vést 

k trvalému, pomalému přeformovávání forem.“158   

 Jaspers přitom zastává hledisko svébytné orientace, tendence a snahy ducha, jeho 

nespoutávání předepsanými schématy, proti přehnané organizaci studijní cesty za jasně a výlučně 
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určeným cílem a s jednou cestou. ,,Nejdále dojde, kdo neví, kam jde.“159 V tomto smyslu Jaspers také 

zdůrazňuje nutnost samostatnosti a uvědomělosti studentů již od počátku: mladý člověk chce být 

vychováván, chce se nechávat učit, a faktem je, že masifikující a specializující se, svou velkorysou 

univerzální všeobecnost pozbývající univerzitní provoz mu v tom často vychází vstříc. Ono specifické 

spojení osobní konkrétní zaujatosti, angažovanosti a zodpovědnosti s všeobecností rámce a založení 

vyžaduje podle Jasperse pěstování, ba osvojení už u studentů na univerzitu vstupujících, musí 

působení na akademické půdě charakterizovat. Pravý student, je Jaspers přesvědčen, svou cestu 

skrze mnohost a šíři, změť povinností i možností, najde: rozhodně mu ji nedá aparátně sestavený, 

standardizovaný studijní plán.160 V 19. století se vědy specializovaly a partikularizovaly, profesoři 

filosofie se změnili v historiky filosofie (namísto myslitelů), filosofie jako samostatné původní nazírání 

světa (Weltanschauung) přestala být v době triumfu pozitivních věd brána vážně. Palčivost této 

situace se v meziválečném období již stala zřejmou.  

 Představitelé univerzity by se měli stále cítit jako nositelé (a ,,dlužníci“) velké tradice, kteří na 

sebe stále vznášejí vysoká měřítka spojená se systematickým zvládnutím stejně jako historickým 

vyrovnáním. ,,Požadujeme práci, usilovnost, metodu, vůli k jasnosti, a ztěžujeme to, protože 

dovolujeme co možná málo prostě scholasticky přejímat.“161 Jaspers ale s Jacobem Grimmem kriticky 

vidí, že univerzity jsou ,,zahrady“, jež jen nerady nechají růst divoce něco nového, a že valná část 

zásadních impulzů alespoň ve filosofii přišla z mimouniverzitního prostředí. Triumfem univerzitní 

filosofie byl výkon Kantův, kterému se přitom podařilo zásadně reformovat ,,katedrovou“ filosofii 

z její vlastní půdy. Jaspers ovšem zdůrazňuje, že se svobodou rozhodně nepléduje pro běžné ,,žít a 

nechat žít“, tj. neexistenci omezení v univerzitním prostředí na způsob sounáležitosti v eliminaci 

skutečné vzájemné úcty, spolupráce a svého druhu kontroly: Jaspers neváhá soudobou praxi 

akademické svobody srovnat s volností pohybu každé opice na své kokosové palmě. ,,Substanciální 

kritika“ opravdové komunikace je vytěsňována a místo toho se sledují formality. Téměř každý je 

habilitován, protože se ostatní bojí, že zase nebudou oni.162  
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 Jaspers dbal o přísné standardy a nanejvýš věcné způsoby v akademických kvalifikačních a 

profesních postupech. Jeho nově vydané dopisy nám nově ukázaly zásadovost jeho odmítání přímluv 

(protežování) za sobě blízkých kandidátů na různé akademické pozice, rozlišování mezi osobní 

symaptií nebo naopak antipatií například k některému kandidátu na funkci filosofického ordinária a 

mezi jeho kvalifikací (totiž vytvořeným dílem) i insistování na kvalitativních měřítcích, na mravním 

profilu akademického hodnostáře – jako něčeho, co v případě opravdové osobnosti přichází samo 

sebou.163 Víme zase (ukážeme později), že se Jaspers zásadově obracel vůči směšování akademické a 

politické půdy. Jaspers zastával názor, že (v dopise Karlu Löwithovi roku 1961) ,,kdo promuje u 

nějakého profesora, má být habilitován u nějakého jiného. Tady leží zárodek žákovského 

hospodářství, které se dnes provozuje bezostyšně, dříve fakticky. Habilitace rozhodují mnohem více 

než všechna povolání (na ordinariáty, M. B.). Max Weber byl tohoto názoru.“164 Hansi-Georgu 

Gadamerovi, jenž se stal jeho heidelberským nástupcem, Jaspers roku 1949 píše: ,,,Útulnost‘ 

(,Gemütlichkeit‘) v kolegialitě německých univerzit lze oceňovat, osobně mi vůbec není nesympatická. 

Ale nejde to takto dál. V jaké společnosti jedinec vystupuje jako k ní příslušný, je znamením.“165 

 Tak Jaspers reaguje, když s Gadamerem probírá možný příspěvek pro sborník k šedesátinám 

Martina Heideggera. Jaspers říká, že jeho ,,osobní vztah k Heideggerovi dosud nezískal formu, která 

by pro nějakou účast byla předpokladem. (…) Od roku 1933 se nedá nadále politika oddělovat, mluvit 

o ,omylech‘ apod. Píšete-li o ,ublížení‘ (Kränkung) mnoha lidem Heideggerem, nemohu takovýto 

výraz přijmout: nečtu ho rád, protože bagatelizuje. To nejsou ublížení, nýbrž události v hloubi, kde 

koření étos a filosofie. Neděje se tam nic, co by se nedalo vyléčit. Ale léčení musí proběhnout ve 

stejné hloubce a ne skrze zdání nějakého překrývání.“166 Jaspers o tom mluví v širší souvislosti 

celkové ,,opravdové mravně-politické obnovy v Německu“. Ta musí skutečně proběhnout a nesnese 

žádných redukcí. Gadamer, tehdy profesor ve Frankfurtu, jenž redakci sborníku převzal, Jaspersovo 

rozhodnutí k neúčasti a upřímné vysvětlení respektuje a má potřebu se sám obhájit. Říká, že mu 

nejde o zahalování či zlehčování Heideggerových vin (které se zde přitom pojímají jako exemplární; 

pro Jasperse je důležité, že takto se nesmí nenápadně do provozu se samozřejmostí vracet nikdo, kdo 

se takto zkompromitoval), ale Gadamer uvádí, že ve sborníku nejde o žádnou oslavu ze strany kolegů 
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či žáků ve smyslu kruhu ,,sympatizantů“, nýbrž o výraz účasti, zájmu na životě a působení filosofa, 

který navzdory mnohému svým myšlením má vliv a stojí za konfrontace.167 

 V dopise Gadamerovi z března 1948 Jaspers dokonce říká, že ,,tradice naší profesorské 

filosofie (…) patří k těm nejméně čestným posledního století. (…) A německá profesorská filosofie, jak 

se vyvinula, je zřejmě hřebíkem do rakve německého ducha, má-li konec. Ale já nevěřím na tento 

konec, leží-li zdroj jinde než při této filosofické tradici.“168 V tomto dopise se Jaspers také důležitě (a 

kriticky) vyslovuje o úrovni současné akademické filosofie, o její degeneraci ve ,,filologii“: před 

,,filology“ by dal přednost lidem, kteří se snaží opravdu filosofovat, jakkoli špatně. ,,Samostatnost 

filosofie musíme udržet, dokud to jde. Nicméně není velká šance, že to půjde ještě dlouho. Celá 

naděje je, že se v dorůstající mládeži objeví opravdová samostatnost a všechna vážnost. Tato šance 

trvá a to potom bude nový začátek. My všichni, tak se domnívám, nesmíme vznášet žádný nárok na 

vedení. Tím méně, nakolik takový nárok odporuje filosofii jako takové.“169 Helmuthu Plessnerovi zase 

Jaspers roku 1958 píše, že ,,naše univerzity jsou obývány lidmi, kteří tam nepatří, a dnes rozhodují 

majority. Před 50 lety ještě byla se samozřejmostí jako měřítko uznávána minorita.“170  

 Když Jaspers s literárním historikem, ředitelem Goethova muzea ve Frankfurtu Ernstem 

Beutlerem roku 1947 konzultuje rozsah a téma své goethovské přednášky (Unsere Zukunft und 

Goethe), ujišťuje jej Beutler pamětihodnými slovy, že může o tématu mluvit dlouho, ,,jak chce a 

klidně jednu hodinu“: ,,Bylo by nezodpovědné, kdyby při takové příležitosti mělo to duchovní přijít 

zkrátka, na přání neduchovních. Německo odvádělo dost dlouho počet těmto lidem a vidíme, kam 

jsme se dostali. (…) Prostřednost se rozšiřuje děsivým způsobem. A tomu duchovnímu chybí odvaha, 

nebo vůbec není přítomno. Stálo tři hodiny, než byla debata o propůjčení Goethovy ceny dovedena k 

dobrému konci. Nechceme si nyní tento dobrý konec nechat zničit neporozumě ním ignorantstvím. A 

kdybyste mluvil tři hodiny, měli bychom Vám být vděčni!“171 Tato nespokojenost s po válce se 

rozmáhající prostředností je společná Jaspersovi i řadě jeho přátel. Jde o to, že vidí, že to, co po 

nacismu ovládá veřejný prostor, instituce i mravy vůbec, je vlastně stejná, jen oslabená, otupená, 

takříkajíc odzbrojená mentalita, ne opravdu něco jiného-lepší, humánnějšího.  
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 Exemplární je také kritika, kterou Jaspers roku 1966 už jako emeritovaný (Jaspers zde 

opakovaně – snad úmyslně – říká ,,eremitovaný“) častuje svého nástupce v Basileji Kurta Rossmanna, 

k němuž prve choval kromě kolegiální úcty i velké sympatie lidské (a s nímž vydal třetí vydání ,,Ideje 

univerzity“); kritika, že se Rossmann zcela změnil a stáhl, nekomunikuje adekvátně s kolegy a 

zejména nepublikuje. Nejprve prý byl Rossmann roku 1948 v Heidelbergu ,,snad jediný“, pro koho byl 

Jaspersův odchod ,,opravdovou ztrátou“.172 Nyní se Jaspers cítí stále více ,,zklamán“ Rossmannovým 

,,selháváním v publikacích“. ,,Samozřejmost, s níž se Rossmann omezuje na svou učitelskou činnost, 

pociťuji vůči sobě jako porušení závazku. (…) Profesor filosofie, který nepublikuje, není svého úřadu 

hoden.“173 Když píše o Rossmannově ,,šikanózním“ chování k asistentu Sanerovi, nazývá takovéto 

chování ,,beze smyslu pro důstojnost člověka“,174 a toto vyjádření je třeba vidět jako pro Jasperse 

vysoce signifikantní: smysl pro důstojnost člověka jako prizma a prubířský kámen (humanity) 

opravdové univerzitní osobnosti, důstojné a odpovědné chování, to bylo něco, co Jaspers žádal a 

snažil se ztělesňovat, a co už on viděl palčivě mizet. Vidíme zde ale i zásadní význam, jejž pro Jasperse 

při vší důležitosti (a nepřevoditelnosti) samostatné stejně jako komunikativní filosofující reflexe 

zaujímalo i ve filosofii sepsané, literární dílo: doménou filosofie mu zůstal formát monografie a i při 

odepření učitelské a publikační činnosti po 1937 Jaspers vždy stále psal, chystal velké knihy. 

Gadamerovi roku 1940 psal: ,,Jako vždy platí: všechno může klamat, v dobrém jako ve zlém, jen 

rukopisy, předložené výkony ukazují klidnému a spravedlivému posouzení, co je v díle.“175  

 Také v ,,Ideji univerzity“ Jaspers zdůrazňuje nutnost nezpochybnitelného ,,mravního 

charakteru“ profesorů. Na univerzitě by měli učit lidé duchovního formátu a tvořivosti; ty je třeba 

pečlivě vybírat a chránit. Učitelé by si měli zachovat nezávislost, nechápat se coby placení státem 

jako povinní slepou věrností vůči němu.176 Univerzita je totiž institucí evropské, ne národní duchovní 

identity. Patří přirozeně k určitému národu, ale přesahuje ho, protože je orgánem všeobecna. Čistě 

duchovní a s tím integrální, nepartajní a neafirmativní postoj přitom (nutně) ohrožuje již financování, 

které univerzita čerpá zvenčí. Jaspers se domnívá, že každé financování skrývá nebezpečí snah o 

prosazování zájmů toho, kdo platí a vykonává moc, ale že financování univerzity státem je ještě 

nejlepším případem, ba že je i vhodné univerzitu v rozumné míře kontrolovat, ovšem právě a jedině, 

nakolik dostává úkolům své ,,ideje“, závazkům svobody (a vědecké tvorby), kterou univerzitě finanční 

podpora dává.177 Uprostřed šedesátých let Jaspers připouští, že ,,univerzitní profesor naší doby“ je 

,,pohádková postava“: ,,Je dokonale svobodný. Nikdo mu nedává úkoly, dává si je sám. Je – 
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nedopouští-li se zrovna zločinu – nesesaditelný a dokonale nezávislý ve světě, v němž je všechni 

závislé. Tak by ovšem měli profesoři nároku této státem propůjčené dokonalé svobody dostávat.“178 

Disparita mezi obecností a svobodou univerzity a závislostí, specializací a atomizací života a světa 

stále roste, jde o to, naplnit univerzitu při její zůstávající autonomii a obecnosti tímto vědomím, učinit 

ji novou hnací silou alternativního a ,,osvětového“ působení celistvého a antiutilitárního, 

neinstrumentálního poznání, baštou duchovna jako něčeho, co zůstává, ba v moderní civilizaci 

nabývá nového významu. 

 Ve vydání ,,Ideje univerzity“ z roku 1946, jež Jaspers sám v předmluvě nazývá nikoli druhým, 

pouze rozšířeným či doplněným vydáním znění z roku 1923, nýbrž spisem zcela novým, formulujím 

(jak vskutku činí) zcela nově a (nutno říci) mnohem soustavněji a kritičtěji jednak otázky nastolené již 

prve, jednak mnohé nově kladené, se prohlubuje válečnou zkušeností posílený Jaspersův důraz na 

onu konstituci obecnostně platné ideové platformy ze zodpovědného seberozvoje individuality. Také 

zde ukazuje univerzitu jako společenství badatelů, učitelů a studentů, jako instituci pro hledání a 

uchovávání pravdy prostřednictvím vědy. Výzkum slouží prvému, věda druhému. Pravda je ale víc než 

věda a věda si vědomí o hranicích svého poznání nese nutně v sobě.179 Vědeckost znamená na prvním 

místě metodičnost: postupovat metodicky neznamená postupovat schematicky, nýbrž směřovat 

k tomu podstatnému zvláštního jednotlivého, jak se ukazuje poznávání sledujícímu vnitřní strukturu a 

pohyb, postupující od zjevných tvarů k působícím silam. ,,Patos“ samoúčelnosti vědy, totiž vědění, 

hodnotovosti poznání v něm samém jako nikoli jen rozšiřování horizontu vidění ,,od“ subjektu, nýbrž 

prohlubování horizontu vědění a sebe-zakotvení subjektu ve světě, v němž žít mu je dáno a jejž si 

osvojuje, patří v jaspersovském pojetí k ,,étosu“ univerzity, a ovšem právě ve smyslu univerzalizace, 

,,Ganzwerden“ poznávacího vztahování člověka ke světu. Tak Jaspers v poválečné verzi ,,Ideje 

univerzity“ dospívá i k odvážné tezi, shrnující filosofičnost jeho založení (ideje) univerzity jako 

prostoru zkoumání a učení vědy, k tezi, že ,,přitakání vědě nelze založit vědecky“. Že věda má být, je 

předpoklad; ,,původní chtění vědět se zakládá v sobě samém.“180  

 Tomuto stanovisku je nutné rozumět v logice celé Jaspersovy filosofie, v níž jsme v pojímání 

pravdy vždy na cestě, jednotlivé není bez vztahu k celku, resp. k jinému, druhému, a celek zase není 
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bez jedinečného, a konečná, nikoli ze sebe sama povstávající existence není bez transcendence. 

Oproti první verzi ,,Ideje univerzity“ je u té poválečné patrné, jak Jaspers prohlubuje pojetí 

samoúčelnosti vědy (vědění): ani ve dvacátých letech její svébytností ovšem nemyslel jakousi obdobu 

,,umění pro umění“, ,,vědění pro vědění“ ve smyslu indiferentnosti, zbytnosti hodnotové orientace, 

nicméně v poválečném znění zesiluje akcent na podmíněnost vědeckosti konkrétního vědění 

vztahováním jeho licence na smysl-udělující celek. Věda přenechaná sama sobě ztrácí svou 

pravdivost, a potřebuje tak ,,vedení“: vědecké vědění samo ještě není účelem, nýbrž potřebuje 

smysl.181 ,,Je třeba statečnosti, neučí-li se člověk lhostejně, nýbrž tázaje se chápe. Proto platí ještě 

pořád: sapere aude!“182 Smysl je spolu s kýženou pravdou (tím obemykajícím celku, tedy 

nevyčertaleným skrze dílčí poznatky) odvozován z toho, co přesahuje poznávané a poznatelné, co leží 

mimo dosah předmětně-empiricky zaměřeného kognitivního vědomí. Filosofie je ,,základnou“ 

jednotlivých věd proto, že je vždy již zde jako vědomí o této relativnosti toho, co je zřejmé naší 

zkušenosti, a o míře našeho rozumového možného ozřejmění. Filosofie ve vztahu k vědám nestojí 

jako vůči nim alternativní, spekulativní výklad toho, čím ony se zabývají zase po svém, nýbrž jako 

vědomí toho jiného, ostatního, vůči tomu právě zkoumanému, jako vědomí měřítka, rámce, pro naše 

poznání i toho, co do něj vstupuje. Toto ,,obemykající“ lze podle Jasperse nazývat duchem, existencí 

či rozumem; ono je ovšem tím, co ,,nese“ vědeckost, je tím ,,vlastním životem, v němž věda nachází 

svůj smysl a základ.“183 ,,Každá jednotlivá věda existuje ve vztahu k celku vědeckého poznání vůbec. 

Proto je smyslem univerzity naplňovat svého žáka ideou celku poznání.“184    

 Ve ,,Filosofii“ se Jaspers vztahem (vědeckého) vědění a (filosofického) myšlení zabývá 

systematicky a konstatuje, že ,,vědění jako vědění nabývá na významu teprve prostřednictvím 

filosofie a dává si odpověď na otázku po svém smyslu prostřednictvím vědomí své univerzální 

soupatřičnosti“ a že ,,smysl vědy je tedy svázán s jednotou věd“.185 To nemíní množinu, totalitu 

parciálních poznatků jednotlivých věd, nýbrž jednotu jejich smysl-udělující filosofické báze. Pouze 

metafyzika podle Jasperse ,,dává vědění jako vědění oporu (Halt) v je přesahujícím smyslu“, a Jaspers 
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mluví o ,,vlastní fundaci smyslu vědy v metafyzice“.186 ,,Bez metafyziky je jen libovolnost 

správného.“187 Metafyzicky je zarámován samotný zájem o skutečnost jako skutečnost, totiž jako o 

něco významu-plného, co je rozdílné ode mě samotného a u čeho intuitivně věřím, že to lze poznat a 

že tak chci, totiž proto, že věřím, že tím rozšířím své poznání, což samo implikuje jinost 

vztahovaného: ,,Že se mě skutečnost jako skutečnost týká, tento respekt ke skutečnému má svůj 

základ pouze v metafyzické intenci, pro niž všechno skutečné a jen to možná může být písmem šifer 

vlastního bytí.“188 Přitom zvláště po válce uvidíme zase nový akcent i na roli vědy pro metafyziku, na 

bytostný vztah humanity a vědecké racionality: akcent vycházející ze zkušenosti tragického triumfu 

,,špatného nekonečna“ holistických ideologií, pseudometafyzických konceptů a segregačních 

politických praktik jejich domnělého ,,vlastnění“ jediné pravdy a světodějné úlohy. 

 Také v poválečné verzi ,,Ideje univerzity“ se mluví o tom, že ,,idea se jako ideál nikdy nestává 

skutečnou, nýbrž zůstává v pohybu“, a tak ,,je na univerzitě ustavičné napětí mezi ideou a nedostatky 

institucionálního a korporativního uskutečnění“, ačkoli ,,instituce má tendenci činit se konečným 

účelem“.189 Nový hrot je však třeba vidět v kritickém upozorňování na tuto tendenci, pokud jde o 

různost založení samotného poměru instituce k ideji, v samotné koncepci dějin a možností lidského 

poznání. Uplatnění vůdcovského principu nejen v politice, ale i v řízení univerzity a procesu 

vzdělání/poznání vůbec, jak k němu došlo u Heideggera (viz IV/4), bylo příkladem důsledků ztráty 

sebekritiky poznání ve filosofii, příkladem absolutistického nároku, který s destrukcí racionality 

destruuje i hodnoty a kritéria mravní. ,,Milujeme univerzitu, pokud je institucionální skutečností 

ideje.“190 Nikdy jí však, dodejme, nemůže úplně být, a sugerovat možnost dosažení takové 

skutečnosti na způsob vůdcovského spění k jediné (a s tím exkluzivní, antipluralitní) společenské i 

duchovní formaci je samo o sobě výrazem nefilosofické konfuze.  

 V první ze svých přednášek na frankfurtském Freies Deutsches Hochstift v září 1937, jež 

následně vyšly jako Existenzphilosophie (1938, tato první přednáška ale nově i roku 1946 v italském 

překladu Renata de Rosy), pojednávající o ,,Filosofii a vědách“, Jaspers významně shrnuje: ,,Cesta 

vědy je nevyhnutelná pro filosofii, protože jedině znalost této cesty brání tomu, aby se ve filosofování 

ještě jednou – a sice nečistým a subjektivním způsobem – prohlašovala věcná znalost, který má své 

místo v metodicky exaktním výzkumu. Naopak je filosofická jasnost nevyhnutelná pro život a čistotu 

pravé vědy. Bez filosofie věda nerozumí sama sobě, a dokonce badatelé, i když schopní na základě 

poznatků velkých ještě chvíli k rozvíjení specialistických poznatků, dávají vědu v celku napospas, 
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jakmile se bez filosofie stanou bezradnými. Pokud tedy z jedné strany nejsou filosofie a věda bez sebe 

navzájem možné, pokud z druhé strany nemůže zůstat kalné mísení, pak je úkolem dnes uskutečnit 

pravou jednotu obou po jejich rozdělení. Filosofování nemůže být s vědeckým myšlením ani 

identické, ani mu být protikladené.“191 A filosofie zároveň ,,už nemůže ukazovat učení o celku bytí 

v předmětné jednotě.“192 Věda je tedy fundována a korigována filosofií, a sama usměrňuje filosofii. 

Vztah mezi nimi by se snad dal popsat jako vztah analýzy a syntézy, resp. jednotlivého a jednoty, též 

správnosti a pravdy; jako vztah, v němž každý z členů potřebuje toho druhého, teprve v patřičném 

poměru vůči němu vystupuje ve svém poslání. V úvodu ke knize o Nietzschem (1936) Jaspers říká, že 

,,v rozumění filosofické pravdě (…) vyrůstá možné stávání se sebou, děje se probouzení, uskutečňuje 

se odhalování (Offenbarwerden) mě samého skrze způsob, jak se mi odhaluje bytí“. Pravda přitom ,,je 

jen ve sdělení, proto vystupuje jen skrze řeč, tedy stává se nezbytně veřejnou“.193 

 V pojednání ,,O studiu filosofie“ (Vom Studium der Philosophie) z roku 1949 Jaspers rozvádí, 

že ,,vědy vypramenily z filosofie“, i v různých parciálních a prakticky motivovaných či 

zprostředkovaných výkonech čerpaly z myšlenek filosofické tradice a zachovají si podstatnost pro 

člověka jako člověka a neupadnou do ,,pouhé správnosti“, pokud se budou rozvíjet ve stále 

komunikaci s filosofií jako tím, co je orientuje co do smyslu a povahy jejich postupu. Filosofie přitom 

je devalvována v moderním věku rozličnými tendencemi, specializací a technikou stejně jako 

ideologiemi – které ovšem (falešně) reagují na prázdné místo, které po filosofii i v technickém a 

specialistickém věku, ba právě v něm, zůstalo. K úpadku obecně uznávaného významu filosofie a 

vědomí o jejím postavení vůči vědám a praktickému životu v neposlední řadě podle Jasperse přispívá 

nesprávná podoba pěstování filosofie samotné, její redukce na akademické ať už pouze formálně 

logické, nebo pouze historické zkoumání, které svou půdu a svůj horizont má samo v sobě a nikoli ve 

skutečnosti života. ,,Nefilosofuje se s posvátnou vážností, jíž jde o pravdu, z níž a s níž chceme žít,“ 

konstatuje Jaspers.194 V ,,géniu dítěte“ je tendence k ,,jasnozřivému tázání“, ke kladení 

,,obemykajících“ otázek, která se ztrácí s ,,narůstajícím věkem“ a v současnosti s podporou, namísto 

cíleným protipohybem organizace (akademické výuky) filosofie. Je třeba ,,vážnosti a ryzosti“ nejen 

myšlení, nýbrž života vůbec, a jej má podporovat, ne nivelizovat univerzitní provoz. Postup 

specializace přináší nebývalý rozvoj singulárních poznatků a možností, avšak ztrácení lidského vědomí 

o jejich smyslu, o hodnotách a celku, ,,rozptýlenost“, tak jako se na univerzitách vytrácí ,,původní 
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duchovní život“, ,,schopnosti k meditaci, k samotě a stálému myšlení na věc“.195 Jako ,,rozhodující“ 

Jaspers na univerzitě i nejnižších stupních školství vidí příklad vyučujícího, který musí uvedené 

schopnosti a horizonty zpřítomňovat: opravdovost živoucího příkladu je tím nejdůležitějším, je 

otevřena mezi svobodu a zodpovědností, tvořivostí a studiem, a jako taková se nedá nijak 

nadekretovat shora, nýbrž je věcí každého jednotlivce: tato otevřenost možnosti působení je darem i 

závazkem učitele, je to právě způsob myšlení a bytí, jež učitel zpřístupňuje žákům, co klíčově určuje 

povahu, míru (ne)reprodukce panující kultury.196 V interview s Alfredem A. Häslerem pro Die Tat 

(1965) Jaspers upozorňuje, že to, že ,,člověk může být ve vědě mistrem jen ve speciální oblasti a že, 

kdo není specialistou, stojí v základu vzdálen věci vědy“, nemá znamenat, ,,že specialista je požírán 

specialismem. Naopak: Význační specialisté bývají velmi objímajícími osobnostmi“.197  

 Jaspersovo ,,nevědecké“ zakládání nutnosti či legitimity vědy, vědy jako akademicky 

pěstované aktivity stejně jako systematizovaného poznávání, je podobně radikální jako jeho 

zakládání víry ,,filosoficky“, nikoli na Zjevení. Ačkoli Jaspers bývá vnímán hlavně pod etiketou 

,,existenciální“ či ,,náboženské“ filosofie a zejména materialisticky orientované myšlení jej vždy 

diskvalifikačně spojovalo – ať už programově, nebo tendenčně – s iracionalistickým, 

antiobjektivistickým filosofováním, které nezvládá jednotu historické reality, ve skutečnosti byl 

Jaspers jedním z nejvýznamnějších propagátorů racionalistické bytnosti filosofie a klíčové civilizační 

úlohy vědy v novověké kultuře. Zejména v jeho textech z poválečného období se setkáváme stále 

znovu s neobyčejně silným důrazem na vědu a její racionalitu, díky níž se moderní člověk definuje 

jako vztahující se ke světu ne myticky, spirituálně, poeticky, nýbrž rozumem. V přednášce ,,O 

evropském duchu“ (1946) jej uvidíme rozebírat jako to nejvlastnější z evropského dědictví svobodu, 

dějiny a vědu. Také theologie jako věda (a univerzitní vědní disciplína) pracuje s rozumem, jakkoli jako 

s tím, co se ,,stýká s hranicí nadrozumového“.198 ,,Víra má být jako rozumový obsah rozvíjena 

z rozumu jako takového. Ale se svým dějinným základem se sama ztrácí. Nevíra v nějakém ve 

skutečnosti svévolném myšlení je konec.“199 Válečná zkušenost, a sice se selháním univerzit ohledně 

korektivního působení jejich univerzálního humanistického ducha, s heidelberským sloganem řečeno 

obětováním ,,živoucího ducha“ ,,německému duchu“, nově ukázala neidentitu ideje a instituce a 

nebezpečí nárokování zprostředkování, sjednocení mezi nimi (jež Jaspers vidí také v marxismu). 

Druhé vydání ,,Ideje univerzity“ Jaspers uzavírá slovy, že ,,Německo žije provždy prostřednictvím 

svého básnictví a své hudby; ty jsou řízením tvůrčí jen ve svých velkých dobách. Německo žije provždy 
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také prostřednictvím svého příspěvku k vědě a filosofii. Toužíme jen po jednom: aby jeho tradici a 

pokračujícímu bádání byl dopřán prostor, v němž se může osvědčit, což může v každé době, ve štěstí i 

v neštěstí, být naší nejpoctivější snahou.“200 

  Důležitost rozlišování možností a nástrojů poznání a vztahu věd a filosofie Jaspers vidí 

s postupem doby neopadat, naopak stoupat, protože fragmentace a specilizace společensko-

hospodářského i akademického provozu pracuje proti myšlení v souvislostech a metodičnosti, která 

je možná jen na základě reflexe partikulárního v rámci celku, resp. ve vztahu k podstatě a smyslu. 

Když roku 1961 vydává Jaspers ,,Ideu univerzity“ potřetí, přispívá tak do diskuse, která se během 

šedesátých let bude směrem k roku 1968 prohlubovat a vyostřovat. Toto vydání Jaspers uskutečnil 

společně s Kurtem Rossmannem (Jaspers napsal prvních 160 stran, Rossmann druhou část o 80 

stranách). Spis měl směřovat k ,,současné situaci“. Oba autoři v předmluvě nové zpracování 

zdůvodňují tím, že ,,idea“ se nezměnila, zato situace ano. ,,Přihlášení k formě tradice už nestačí. 

Alternativou dnes je: Buď dospěje zachování německé univerzity skrze znovuzrození ideje 

v rozhodnutí k uskutečnění nové organizační podoby, nebo najde svůj konec ve funkcionalismu 

ohromných školských a vzdělávacích zařízení odborných vědecko-technických sil.“201 Jaspers vidí 

nezadržitelnost postupu specializace, rozšiřování plnohodnotných polí poznání a výzkumu, úbytek 

zájmu o dříve určující obory jako klasické jazyky, nicméně specializaci, jež by znamenala omezení, ba 

dokonce ,,zůstání barbarem v celku“, neuznává.202 Vidí ovšem též rapidní mizení vědomí 

sounáležitosti s jedním společným duchem vědomí a kultury vzdělanosti: ničivé dopady masifikace na 

vztahy mezi studenty i studenty a učiteli, tlak majority, resp. průměru, přeměnu univerzit 

v ,,agregáty“ odborných škol. Zrovna tak si ale uvědomuje, že univerzita musí integrovat (ovšem 

právě to) poznání v nových (zejména technických) oblastech. Stále staví na to, že (jak řekl při 

propůjčení Ceny míru Německého knižního obchodu roku 1958 v řeči ,,Pravda, svoboda a mír“) ,,bez 
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pravdy není svobody, bez svobody není pravdy“.203,,Svoboda je prázdná, není-li míněna pravda, z níž 

pramení a jíž slouží. (…) Se skutečností naší pravdy jsme vždycky jen na cestě. Nikdo ji nemá, všichni ji 

hledáme.“204 Univerzita jako instituce společného hledání pravdy potřebuje svobodu: nemůže 

fungovat v nesvobodném, totalitním státě, tzn. státě nepřipouštějícím pluralitu. Je-li eliminována 

pluralita přístupů, ztrácí se principiální hledací a komunikativní rozměr poznání a jeho platformy 

(univerzity). Univerzita je sice napojena na stát jako instituce vzdělávající/vychovávající jeho občany, 

má však internacionální, univerzální povahu. V  napětí mezi určitostí nacionální a dějinné skutečnosti 

instituce a transcendující povahou její ideje a horizontu poznávání se sám nadpolitický či apolitický 

charakter univerzity střetává s ,,političností“, které pravda nabývá jako aktivně přijímané měřítko 

historického bytí.205 

 Přežití univerzity v klasickém formátu jednoty výzkumu a výuky ve jménu svobody hledání 

pravdy, společného nikoli byrokraticky formovaným kolektivem, nýbrž plnohodnotností vzájemnosti 

jedinečných různých, mohou a mají podle Jasperse přispívat i studenti způsobem svého studia, 

pracovním nasazením a duchovní fundací svého života.206 To, čemu ,,nelze porozumět ani ze 

společnosti, ani ze státu, nýbrž jen z původního chtění vědět, je toto nadnárodní, západní, lidské, 

jemuž se na univerzitě slouží, v čem současně nalézájí naplnění její jiné ke státu a společnosti 

vztažené úkoly.“207 Jak ale ve své reflexi otázek reformy univerzity a studentských bouří roku 1968 

(Protestbewegung und Hochschulreform, 1969) ve shodě s Maxem Horkheimerem poznamenal 

Jürgen Habermas, ,,sókratovský vztah bez autority, jak jej s narážkou na Kierkegaarda pro vztah 

profesora a studenta určuje Jaspers, se proměnil ve vztah prodavače a kupce, kde se předmět 
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akademického sdělení nestuduje kvůli sobě samému, neřkuli ve společné práci, nýbrž svůj jediný 

smysl vztahuje k profesní uplatnitelnosti a proměňuje se v penzum.“208  

 Habermas byl kritický jak k tradicionálnímu insistování na formátu, jejž univerzita v moderní 

době podle něj již nemůže mít (chce-li plnit svou opravdovou/možnou roli v ní), tak vůči zdánlivě 

revolucionářskému (používá pojmu Scheinrevolution) bouření a nahrazování diskuse agitací, 

občanského vědomí a iniciativy aktivismem, nevycházejícím z toho, čeho je skutečně třeba, totiž 

,,stálé reflexe“.209 Podle Habermase je to ,,radikalizace specializace“, čím by ,,sebekritika věd“ měla 

začít, aby ,,přivedla fetišismus metod zpátky k jeho kořenům“, ne znovu ,,spor o metodu, nýbrž o to, 

co má metoda ukázat“.210 Tak se ovšem Habermas staví na Jaspersovi protikladnou pozici (aniž se 

proti němu jmenovitě vymezuje), pozici blízkou blochovskému ,,morálnímu k čemu“ vědění, jak ji 

jako ,,ideu“ marxistické univerzity ve střetu s Jaspersem uvidíme v kapitole III/1. Oproti Jaspersovi se 

Habermas domnívá, že ,,geniální vědecké pokroky, jež na konci prolomily i hranice k nim patřících 

věd, byly dosaženy radikálními specialisty s vysoce specializovanými organizacemi: lidmi jako Albert 

Einstein, Sigmund Freud, Konrad Lorenz – a ne takovými, kteří se od počátku přeložili na filosofickou 

,interpretaci‘ a skončili tím, že učinili to, co mělo překonat branži, samo branží.“211 Když Habermas 

dodává, že ,,tento úkol sebereflexe věřilo pro všechny vědy moci rezervovat filosofii ještě 

novokantovství“, lze to vskutku vztáhnout na Jasperse, nakolik jeho naznačené pojetí filosofie jako 

toho ,,obemykajícího“ speciálních věd, jejichž metodická racionalita ovšem je nezbytným 

zprostředkováním ,,transcendentální“ jednoty filosoficky uchopovaného celku, zůstávala zavázána 

kantovskému rozlišování předmětně-pojmového poznání-rozvažování (Verstand), kdežto to fundující 

a celkové, o sobě však pojmově neuchopitelné, je sférou idejí ,,vyššího“ rozumu (Vernunft), vědomě 

delegujícího duchovní funkce na víru a mravní jednání (viz dále v následující kapitole). Věda podle 

Habermase může přispět tím, že ,,namísto vzpomínání na ztracenou universitas litterarum bude 

reflektovat na své, a to znamená každá speciální věda na své vlastní základy a v jednom kritizovat svůj 

vztah ke společenské realitě. V přírodních vědách se už zřetelně rýsuje jedno: že jen ještě odborníci, a 

mezi nimi vůdčí badatelé, jsou schopni z metodické transparence svého oboru vést ne-li v obvyklém 
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smyslu filosofické, pak přece filosoficky relevantní konsekvence. Všechny pokusy ze strany školské 

filosofie integrovat poznatky teorie relativity, atomové fyziky, organické chemie, výzkumu virů, 

morfologie, zvířecí psychologie apod. tradičnímu systému kategorií – dokonce pokusy, které berou 

vážně otřes klasických základů a rezignují na konvenční interpretaci –, dosahují prozatím o málo víc 

než naivity nezbavené spekulace filosofujících speciálních vědců; ti totiž až příliš často jen metafyzicky 

nebo antimetafyzicky prodlužují své odborné náhledy, namísto aby je věcně imanentně 

(fachimmanent) radikalizovali, a padají proto filosoficky daleko pod úroveň, již vypracovali ve svém 

oboru.“212  

 Právě tak je podle Habermase kritika vztahu věd ke společnosti věcí sebekritiky jejich 

(,,oborových“, ,,speciálních“-imanentních) základů. ,,Od té doby, co společnost očividně provozuje 

technické přesazení atomově fyzikálních propočtů a experimentů ve formách, které jsou zrovna tak 

tradiční jako nebezpečné; od té doby, co vědecky nově rozvinuté produktivní síly očividně zůstávají 

v rámci stávajícího pořádku spoutány v iracionálních vztazích; od té doby, co se atomová energie 

přeměňuje převážně ve zbraně namísto v přívody energie šetřící práci, je přírodním vědám, a ne jen 

těm vysoce explozivním mezi nimi, přidělen úkol stahovat klatbu metodické neutrality přinejmenším 

z možných společenských konsekvencí ve správě svých výsledků.“213 Habermasovo stanovisko zde 

vystupuje jako ostrá, ale nanejvýš racionální a snad nejvíce (ještě jinak než marxistická) nosná 

protipozice k jaspersovské superioritě filosofie jako prostředí sebeuvědomění věd a univerzity. Je to 

stanovisko analogické citované Herderově alternativě Kantova vyvýšení filosofické fakulty a filosofie 

jako ,,arbitra“ všech speciálních věd namísto filosofující sebereflexe každého oboru lidské činnosti 

z jeho vnitřní logiky. Podobně jako se vztahem věd a filosofie a obou v univerzitním provozu ke 

společnosti se to přitom má se samotnou otázkou svobody či autonomie univerzity – v době, kdy 

,,stát se neodvratně stal mocnějším než jeho absolutistický předek, neboť jeho vliv a jeho kontrola se 

dnes rozprostírá do všech společenských oblastí“.214  

 Situací napětí mezi nezbytností nebo přinejmenším tradicí celistvého rámce univerzity a 

procesem fragmentace a specializace moderní vědy a společnosti se velmi reprezentativně, 
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nejednostranně a rozhodně spíše Habermasovi než Jaspersovi příbuzně ve své rozsáhlé knize o ,,Ideji 

a podobě německé univerzity a jejích reforem“ (Einsamkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der 

deutschen Universität und ihrer Reformen, 1963) zabývá sociolog Helmut Schelsky.215 Ten ukazuje, že 

není možné setrvat u humboldtovského ideálu bez jeho integrace do moderního společenského a 

vědeckého provozu, a to nejen vzhledem k společenským požadavkům, resp. konsekvencím samotné 

moderní vědy (její technické a politické instrumentalizaci), nýbrž i vzhledem k míře a povaze 

specialiace věd samotných.216 Jednota výzkumu a výuky patřila ke stavu mnohem méně bohatého a 

diferencovaného (a také společensky zapojeného) vědění (jak ukazuje i Habermas). Přitom jde o to, 

nepřenechat specializaci věd, technizaci světa a racionality vůbec sobě samým, nýbrž je 

humboldtovským ideálem přinejmenším integrovat. ,,,Krize‘ tedy spočívá v rozporu mezi životně 

celostním normativním vzorem univerzity a moderním funkcionálně diferencovaným úkolem nebo 

komplexní funkční podobou univerzity. Neboť relativní osamostatnění diferencujících se funkcí 

v rámci univerzity se nedá zadržet; ono vystavuje institucionální souvislost stále silnějšímu štěpícímu 

tlaku.“217  

 Přitom ovšem nevyvstává jen – čehož si Schelsky všímá – nová aktuálnost ,,klasického“ 

rozměru vzájemnosti akademické obce, ducha družnosti, spolupráce a solidarity,218 nýbrž dalo by se 

ptát, nakolik ,,relativní osamostatnění diferencujících se funkcí v rámci univerzity“ nejen otřásá její 

institucionální jednotou, nýbrž ji zároveň vždy předpokládá jako terén, právě (a pouze?) v němž je 

specialistická diferenciace možná a eficientní, přinejmenším v té podobě, v jaké se rozvíjí a mohla 

rozvinout. Moderní univerzita ale stojí před úkoly globalizované společnosti, vědy a kultury, které 

přinášejí specifickou kombinaci odvratu od klasického univerzalismu a jeho nového využití – totiž 

nový požadavek na kognitivní, vědecko-institucionální i obecně společenský a kulturní smysl pro 

jednotu při rozmanitosti a pro souvislosti. Schelsky upozorňuje na to, že ,,dnes ve smyslu historické 

hodiny stojíme před epochálním sociálním a duchovním rozšířením horizontu, že nám je dáno 

překonání duchovní vázanosti na kulturní okruhy a přechod k celosvětové (erdumspannend) vědecké 
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civilizaci jako úkol naší doby. Nechopí-li se tohoto duchovního a sociálního utváření reálného 

světoobčanství (zvýraznil M. B.) dnes pokrokové univerzity jako svého vzdělávacího úkolu, selžou 

před budoucností.“219 Takovéto zadání úkolu je kvalitativně jiné než (u řady autorů, k nimž Schelsky 

řadí Jasperse volně, restaurativní či přímo reakční) zadání, jež si dávají snahy řešit proměnu univerzity 

a věd znovuzaváděním studia generale a trváním na humboldtovském ideálu ve stylu superiority 

humanitních věd a jejich někdejší jednoty. ,,Právem se poukázalo na vnějškovost, v níž tyto snahy o 

,celistvost vědy‘ oproti vlastnímu výzkumu musely zůstat“,220 když není možné ji specializovanému 

vědci vnutit jako něco více než trpěnou ,,předehru“, ,,propedeutiku“, v jejímž dezintegrovaném 

ideálu si pouze humanitní vědy chtějí potvrzovat svou ztracenou univerzalitu. Z ,,dominance 

domnělých, z filosofické fakulty pocházejících ,základních věd‘“ a neschopnosti smířit se se ,,ztrátou 

,klíčové funkce‘ humanitních věd v moderní vědecké civilizaci“221 podle Schelskyho vychází i 

Jaspersovo a Rossmannovo směřování k odlišení filosofické fakulty jako prostředí sjednocených 

,,základních věd“ (včetně přírodních a matematických) a ,,prakticky zaměřených“ fakult theologické, 

medicínské, právnické a nově uvažované technické, při novém odloučení pouze speciálního 

vzdělávání bez jednoty s výzkumem do vysokých či vyšších škol. Podle Schelskyho se spíše všechny 

vědy (neřkuli jejich provozy) proměnily v techniku a univerzita musí reflektovat svou novou 

,,duchovní pozici“ jako ,,vysoká škola vědecko-technické civilizace“, v níž je věda úzce a 

neodmyslitelně spojena s každodenním stejně jako vysokým politickým a hospodářským životem, je 

,,substancí praktického života“.222 

 Tyto ,,radikálně realistické“ pohledy sice obecnost Jaspersova přístupu výhodně a oprávněně 

korigují, v jistém smyslu se s ním ale také míjejí, nakolik Jaspers ani s ,,filosofičností“ metodické, 

hodnotové a prakticko-společenské sebereflexe vědy a univerzity a s dalšími uvedenými atributy 

výsostné role filosofie nemíní filosofii (popřípadě filosofickou fakultu) v parciálně oborovém smyslu, 

nakolik právě Jaspers, jak jsme již zčásti viděli a ještě mnohokrát uvidíme, chápe filosofii jako vlastní 

bytnost (smyslu) lidského ducha a poznání (a s tím i univerzity) vůbec, uplatňující se v rozmanitých a 

v jistém smyslu právě v nevlastních formách, nikoli jako separovaný katedrový teoretický výkon 

předřazený speciálnímu (badatelskému) působení. Jaspers chápe univerzitní filosofii jako prostředí 

zácviku do něčeho, co nemá žádnou sumarizovatelnou teoretickou platnost, nýbrž povahu 

objímajícího a kontinuálně působícího a promýšleného (přetvářeného) rámce jednotlivých 

poznávacích a jednacích postojů a výkonů člověka, co v každém dílčím poznání a počínání je ,,při 

tom“ a je tou smysl udělující obecnostní bází, o jejíž osvěcování a uvědomělé uplatňování pouze jde.     
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 Jaspers se i ve třetí verzi ,,Ideje univerzity“ drží obecnosti a teoreticko-metodicky 

kantovského prizmatu svého výkladu a rozebírá znovu a obdobně jako v dřívějších vydáních svého 

spisu hranice vědy, to, že věda není myšlením samým. Vědecká objektivizace ještě není 

intelektuálním zvládnutím pojímaného ,,materiálu“: otázku smyslu a významů dotazuje – jako 

otevřenou, nicméně závaznou – filosofie. ,,Vědecká věcná znalost není znalostí bytí. Vědecká znalost 

je totiž partikulární, zamířená na určité předměty, ne na bytí samo. Věda proto způsobuje 

nejrozhodnější vědění o něvědění právě prostřednictvím vědění, totiž o něvědění toho, co je bytí 

samo. Vědecké poznání nedokáže dát žádné cíle pro život. Neklade žádné platné hodnoty.“223 Za 

,,základní charaktery vědy“ označuje Jaspers ,,metodické vědomí“, ,,jistotu“ a ,,všeobecnou platnost“ 

vědeckých náhledů. Založení vědy v konsekventním a argumentačně přezkoušitelném, na rozum se 

odvolávajícím postupu namísto podléhání dojmům či přejímání se svým požadavkem všeobecné 

platnosti (Allgemeingültigkeit) neocitá v rozporu s relativitou vědeckých názorů, jak vychází už 

z procesuality a různorodosti výzkumu, nýbrž je jejich rezultátem.224 Věda je závislá na 

předpokladech, jež neplatí absolutně, nýbrž vycházejí z idejí celku. Ona sama se pohybuje ve sféře 

jevů (Erscheinung), závaznost jejích postulátů je více či méně věcem konsensů rozumění. ,,Věda 

potřebuje vedení“ (Führung), a to vedení ,,z jednoty transcendence“ (aus dem Einen der 

Transzendenz).225 Věda objasňuje situace, filosofie jejich nastávání, časovost a horizonty nastávání 

situací a jejich rozumění. ,,Věda potřebuje vedení skrze filosofii“, ale filosofie zároveň ,,uznává vědu 

jako nezbytnou“. Filosofie nikdy nesmí ignorovat poznatelnou skutečnost: ,,Co je skutečné a nutícím 

způsobem (zwingend) poznatelné, chce filosofie neomezeně vědět a nechat přijít k působení v rozvoji 

svého vědomí bytí.“226 

 Jaspers kritizuje úpadek úrovně a chápání významu výuky. Přednášky se staly jednostranným, 

jednosměrným proudem sdělení vůči pasívním posluchačům, nemusejícím se zapojit a diskutovat, 

osvědčit své porozumění. Chybí vzájemnost, diskusní charakter myslivého setkání nad tematizovanou 

látkou. Přednášky nemají být ani stereotypně opakovány, čteny každý semestr podle jedné hotové 

fólie, ani nemají neuváženě vznikat volnou výřečností bez hlubší přípravy. ,,Přednášky mají hodnotu, 

stanou-li se podstatným životním úkolem učitele, jsou pečlivě připravovány a zároveň 

neopakovatelně vznikají z přítomného ducha. Takovéto přednášky patří k nenahraditelným 
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skutečnostem tradice. Vzpomínka na přednášky význačných badatelů provází celým životem.“227 To 

souvisí s významem osobnosti jako nositelky univerzitního ducha, na straně učitelů stejně jako (jimi 

formovaných) studentů. Právě mezi integrálními osobnostmi, zosobňujícími sebepřesahující (ne 

vševědoucí) univerzalitu ,,ideje univerzity“ a lidského ducha vůbec, vzniká také opravdová 

vzájemnost, solidarita akademické obce, která je zároveň založena na výkonu, nárocích na sebe i 

druhé, zdravé konkurenci, nikoli na kamarádském pohodlí či uzavírání se do sebe. ,,Každý vědecký 

výkon je v rozhodující míře výkonem jednotlivého člověka. Je osobním výkonem. Ten se ale stupňuje 

spoluprací vícera lidí.“228 Přitom ,,původ duchovního hnutí spočívá většinou v nejmenších kruzích“.229  

  ,,Konkrétní vědy nespočívají vedle sebe jako důkladně oddělené přihrádky skříně s akty, nýbrž 

protínají se. Vstupují spolu do vztahu, aniž by se nutně mísily.“230 Při tom Jaspers stále uvažuje o 

potřebě aspoň jedné nové, technické fakulty: je třeba integrovat nové možnosti, poznatky a potřeby 

lidstva, ale zároveň ne za každou cenu na univerzitě vyučovat jako obor každé subprofesi, vznikající 

s postupující specializací. Rozdělení na medicínu, práva a theologii považuje za dávno nedostatečné, 

zároveň se však staví proti striktnímu rozdělování duchovních a přírodních věd ve smyslu spekulativní 

a exaktní, jež pak budou jen koexistovat vedle sebe. Jaspers nepřestal trvat na původní jednotě 

přírodních věd včetně matematiky s filosofickou fakultou (což jako iluzorní odmítali myslitelé jako 

Habermas a Schelsky). Elementárním Jaspersovým apelem ovšem každopádně byl a zůstává apel na 

jednotu inovace, progresu ve speciálním vědění, a její sebeintegrace do celku věd a myšlení, do 

jednoty lidského ducha a s tím do jednoty univerzity; apel na ,,ideu univerzity“ jako stále obnovovaný 

proces (resp. horizont) integrace poznatků do celku a smyslu, která potencuje a kultivuje obě strany: 

speciálnost a individualitu obecností a pojem či skutečnost obecného konkrétností.    

     

I/3  

Cesta Jaspersovy f/Filosofie: filosofie jako cesta 

 

 Nastínili jsme dosud vývoj Jaspersovy životní a univerzitní dráhy do doby před druhou 

světovou válkou a systematické i historické souřadnice jak jeho vlastního postavení v (heidelberském) 

univerzitím světě, tak jeho konceptu univerzity a skicovitě i vědy a filosofie vůbec. Nyní je ovšem pro 
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pochopení toho, čím vlastně Jaspers působil, z jakých myšlenkových základů jeho konkrétně 

zaujímané postoje vyrůstaly, nutné se obrátit k alespoň zjednodušenému, rámcovému výkladu 

samotné Jaspersovy filosofie, jak byla před druhou světovou válkou formulována na cestě od 

,,Psychologie světonázorů“ k třísvazkové sumě ,,Filosofie“ a která byla východiskem jeho aktuálně 

zaměřených analýz jak univerzitního provozu v ,,Ideji univerzity“, tak o několik let později německé a 

světové kulturní a společensko-politické situace vůbec v ,,Duchovní situaci doby“ (popřípadě v ,,Maxu 

Weberovi“), nemluvě o fundaci postojů, jež Jaspers zaujímal k nacistickému režimu a poválečné 

situaci. Jen tak bude možné pochopit kořeny jeho počínání a úvah o předválečném i poválečném 

vývoji. Pro objevování politické dimenze lidského (občanského) bytí jako historického a 

společenského bude přitom mít klíčový význam, že Jaspers filosofii existence, filosofii lidského bytí 

sebou, upevní jako cestu, bytí na cestě (což jsme už v ,,Ideji univerzity“ viděli pro poznání), a sféru 

myšlení, sféru filosofické reflexe, jako vlastní oblast (přirozenost) lidského bytí, bytí duchovní, 

rozumné bytosti.   

 Byl to právě tah k celkové reflexi, filosofii jako tomu ,,obemykajícímu“ a ,,smysl udávajícímu“ 

singulárního (vědeckého) poznání, co Jasperse vedlo od medicíny a medicínské psychologie 

k společenskovědnímu, a dokonce ,,čistě filosofickému“ (a přitom skutečnosti a praxi nadále díky 

,,konkrétnímu“ školení specificky zavázanému, antispekulativnímu) myšlení. Zároveň to bylo 

rozhodující Jaspersovo přesvědčení o neredukovatelnosti lidského ducha na to, co se dá 

rekonstruovat (či stanovit) nástroji věd, ať už medicínských, nebo společenských. Lidský duch je pro 

Jasperse od počátku něčím mnohem víc než tím, co o něm dovede zjistit psychologie, neřkuli 

rekonstrukce sociálních determinant, a promýšlení tohoto více než vědecky stanovitelného 

v existenci člověka a myšlení o něm Jasperse vedlo právě od psychologického zkoumání k filosofii. 

Spis ,,Psychologie světonázorů“ (Psychologie der Weltanschauungen, 1919), jímž Jaspers od medicíny 

přestoupil na oborovou platformu filosofické fakulty, přitom byl vedle metodických požadavků veden 

i osobními analytickými ambicemi, v nichž divergenci od medicínské psychologie k filosofii jako 

vyplývající čistě metodicky mnozí Jaspersovi kritici popírali.      

 Jaspersův spis z roku 1919 byl hlavním dílem jeho krátkého a jakoby přechodného období 

heidelberské profesury psychologie (od 1916), mezi medicínským působením v psychopatologii a 

řádným ordinariátem filosofie (1921), a vznikalo během první světové války: jak sám Jaspers 

vzpomíná, ,,pod tlakem a v nouzi první války“, ale ,,bytostně v tichu soukromosti“.231 Podobně jako 

většina jeho pozdějších velkých děl bylo věnováno manželce Gertrud. V předmluvě ke čtvrtému 

vydání v Basileji roku 1954 Jaspers instruktivně (a schopenhauerovsky) říká (aniž by ,,Psychologie 
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světonázorů“ byla, jak si mnozí mysleli, jakýmkoli hlasem pro iracionalismus, intuitivismus, 

relativistický psychologismus či podobně), že reprodukuje dílo beze změny dle jeho prvního vydání (s 

tím, že jinak by bylo třeba úplného přepracování) a že ,,filosofie povstává z jistého základního 

ustrojení (Grundverfassung). To zůstává u jednotlivého člověka stejné po celý život. Pravda prvního 

pokusu není pozdější jasností vypuzena nebo nahrazena. Substanciálně je začátek už celkem.“232 O 

svém vlastním snažení v době psaní ,,Psychologie světonázorů“ Jaspers říká, že jeho ,,zájem byl u 

posledních věcí“.233 Tak tomu bylo vskutku vždycky, ať Jaspers působil jako psycholog-lékař, nebo 

filosof či ,,politický spisovatel“. Jaspers nepřímo přiznává ,,filosofičnost“, šíři svého přístupu 

k psychologii, totiž ve stylu Aristotelova ,,duše je takřka vše“: zabýval se prý s oporou v tomto 

přístupu ,,s dobrým svědomím vším, co se dá vědět. Neboť není nic, co v tomto širokém smyslu nemá 

psychologickou stránku.“234 Nepřijímal tedy heidelberským novokantovstvím ražené vymezení 

psychologie. Jak Jaspers také sám uvádí, byli pro něj tehdy ukazateli zejména Hegel (,,Fenomenologie 

ducha“), Kierkegaard (jejž dle svých slov studoval od roku 1914)235 a Nietzsche, a postavil 

Kierkegaarda a Nietzscheho navzdory cizosti jejich vztahu ke křesťanskému náboženství ,,vedle sebe“, 

dávno před tím, než se to stalo běžným (často za cenu poněkud ,,existencializujícího“, 

subjektivizujícího čtení Kierkegaardova křesťanství.)  

 Důležitý však byl ještě – ve ,,Filosofické autobiografii“ uváděný – vliv 

,,náboženskosociologických ideálnětypických konstrukcí“ Maxe Webera: v uchopování ,,světových 

názorů“ Jaspers, ostatně jako, jak sám připouští, tak často, totiž ve smyslu hlubší, kontinuální vnitřní 

diskuse, ne ,,aplikací“ jednotlivých náhledů, neřkuli poznatků, postupuje ve vnitřní komunikaci 

s Weberovým myšlením a osobním příkladem.236 Jaspers zde dokonce, s odstupem, patrnou snahou o 

co nejobjektivnější zvážení kritických hlasů, s nimiž se ve vztahu k ,,Psychologii světonázorů“ od 

počátku musel vyrovnávat, připouští, že ,,logicky se základy jeho (mé) ,Psychologie světonázorů‘ dají 

zpochybnit“: ,,Znamenají pro mě tehdy šťastnou, protože plodnou nejasnost. Metody, kterých jsem 

použil, jsem tehdy, i když jsem o nich v knize mluvil a i když jsem ve své psychopatologické práci tak 

intenzívně dbal o metodické vyjasnění, ve skutečnosti neprohlédl.“ Dílo podle Jasperse vyrostlo 

především z konstelace krizové válečné situace a osobního, profesně podmíněného i bytostným 

myšlenkovým zájmem (vývojem) vedeného hledání soustavného uchopení problematiky, jíž doufal 

dospět k podstatné výpovědi o lidském vztahování ke světu. Toto hledání se dle Jasperse 
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uskutečňovalo v jednotě, stálé diskusi a společném sebeuvědomování s jeho manželkou; 

sebeuvědomování, které mělo vyvrcholit (opět ,,společnou prací“) ve ,,Filosofii“.237  

 Důležitá a systematicky pro vlastní Jaspersovo dílo platná je i jeho teze, že ,,porozumět 

minulé filosofii předpokládá současné filosofování. To ale přichází k sobě a stupňuje se v rozumění 

velkým. Jejich velikost se stává o to podivuhodnější, nedosažitelnější, čím hlouběji do ní pronikáme. 

Ale každá současnost se musí uskutečnit sama.“238 Tato teze již rezonuje základní hledisko 

Jaspersových studií k dějinám filosofie, význam historického studia pro úroveň vlastního filosofování 

a, na druhou stranu, neoddělitelnost původního filosofování od skutečného porozumění historickým 

konceptům a fenoménům. 

 ,,Světonázor“ (Weltanschauung) je podle Jasperse ,,něco celého a něco univerzálního“. Není 

to ,,pouze vědění, nýbrž zjevuje se v hodnoceních, utváření života, osudu, v prožívaném pořádku 

hodnot.“ Světonázory jsou ,,ideje, to poslední a totální člověka, coby prožitek a síla a smýšlení stejně 

jako objektivně coby předmětně utvářený svět.“239 ,,Zabývání se celkem“ se ovšem nazývá ,,filosofií“. 

,,Potud by se tato kniha mohla nazývat i filosofickou.“ Nicméně ,,všechno poznání je filosofické, 

nakolik je bezpočtem vláken svázáno s celkem. Odloučení nějaké vědecké sféry od universitas je, když 

k ní fakticky dojde, její smrt: místo poznání zůstane technika a rutina, na místo vzdělání ducha, jenž je 

v živlu poznání, zatímco odborně zpracovává jednotlivou látku, přece pořád zamířen univerzálně, 

vstupují lidé bez vzdělání, kteří mají a pěstují už jen – možná výborné – přístroje. Tento vývoj 

skutečně už dávno nastoupil. Nakolik ale k tomuto rozdělení došlo z obou stran, filosofové se o 

konkrétní sféry poznání starali stejně málo jako speciální vědci o universitas poznávání, ztratili oba, 

co se dříve nazývalo filosofií. Tak je pro moderní svět asi charakteristické, že nejlepší filosofové 

nejsou vždycky ,filosofové‘, nýbrž jednotliví neobyčejní speciální vědci.“240 V ,,tomto prastarém 

smyslu“ může leckdy opravdu filosoficky působit spíše než katedrový filosof národohospodář, filolog 
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či historik, a Jaspers samozřejmě odkáže na Maxe Webera a svou smuteční řeč po jeho úmrtí. Weber 

pro něj byl prototypem ,,filosofa“ v tomto smyslu vztahování k celku, stálého zřetele k němu, 

antipartikularismu v přístupu k bytí a vědění při jasném kritickém, metodickém poznání.   

 Filosofie přitom podle Jasperse není a u opravdu velkých filosofů nikdy nebyla jen 

,,univerzálním pojednáním“, nýbrž měla tvořivý impetus, ,,dávála impulsy“, dávala člověku ,,smysl a 

cíl, dávala mu svět“, právě světonázor, výklad toho, co je; byla produktivní, kreativní. Její ,,celkovost“ 

se netýká totality toho, co je a co lze vědět, nýbrž podstaty. Světonázor sám není pouze 

,,univerzálním pojednáním“, nýbrž projektivním myslivým uchopováním celku. Jaspers přitom 

rozlišuje filosofy, kteří jsou/byli právě ,,hybateli a tvůrci světa“, nikoli jen ,,klidnými, nezodpovědnými 

uvažovateli“, jako představitele ,,prorocké filosofie“,241 a jde o to, že pro Jasperse filosof je ,,prorocký 

filosof“. ,,Filosof je prorocký filosof, jejž se mohou ostatní držet, anebo je psycholog, sociolog, logik, 

kteří pouze uvažují, pouze něco relativně poznávají.“242 V pravé (,,prorocké“) filosofii jde o 

,,bezvýhradný výzkum skutečnosti a pravdy“. ,,Psychologie“ světonázorů zkoumá ,,originální 

zkušenost“, jejímž prostřednictvím se člověk jako myslící, vztahující se k celku, vysvětlující si svět, tj. 

(,,radikálně“, ,,prorocky“) filosofující, ,,nalézá“.243 To, že se u každého jednotlivce musí jednat o jeho a 

jím uraženou cestu, která se navíc týká ,,celého“ ducha/člověka, nevyčerpává se ,,klidnou“, 

nezaujatou teoretickou analýzou, patří k základním hlediskům Jaspersova ,,existencialismu“, zřetele 

k individuálně existenciálnímu terénu myšlení a bytí člověkem, které se realizuje právě v naznačeném 

smyslu myšlení – filosofování – vykládání (a zároveň tvoření, resp. přetváření) světa. Tento 

,,prorocký“ rozměr ,,čtení“ = ,,dešifrování“, a zároveň myslivého ,,přeznamenávání“ světa, významů, 

přitom u Jasperse neznamená bázi nějaké iracionalistické či holistické koncepce myšlení, jaké sám 

kritizoval u jiných, jak se ale i jeho povšechní kritikové (jak ještě uvidíme) často domnívali. Je třeba 

říci, že Jaspers si takovýmto vstupem do filosofie v dlouhodobém měřítku poněkud uškodil, vyšel 

vstříc zkratkovité paměti (škatulkování), která ,,prorockou“ opravdovost filosofického tázání 

v naznačeném smyslu spojí s tím, co Adorno takto (a pojímaje v to právě i Jasperse) bude nazývat 

,,žargonem autentičnosti“.   

 Ke zkoumání světonázorů Jasperse vede ,,zkušenost v pohybu vlastního světonázoru“, kterou 

děláme ,,v konsekvencích našeho jednání a myšlení“, ve vztahu, který ve svém životě pozorujeme 

mezi sebou, naším přístupem ke světu a skutečností samotnou.244 ,,Psychologie světonázorů“ je tak 

vlastně jakousi průpravou filosofie, jednak filosofie ducha, jednak existence, a zároveň prostředkuje 

mezi filosofií a historií, duchem a skutečností. Je vidět, jak si Jaspers ještě mimo půdu samotné 
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filosofie jako katedrové disciplíny dovedl ,,pomoci“ a ukázal, jak na půdě toho kterého 

společenskovědního oboru lze a je třeba učinit zadost jeho konkrétním i obecným, celku myšlení i 

bytí se týkajícím otázkám, integrovat ,,pohyb ducha“ v jednotlivých oblastech psychiky i věd do 

,,celku“ jeho života. 

 Psychologie stojí podle Jasperse – a tak i psychologie světonázorů – ,,mezi oběma póly 

abstrahujícího, systematického znázornění a kasuistického znázornění. (…) Všechna psychologie se 

dere od casu k typu, od jednotlivého k obecnému. Uspokojivě vyřešen je vědecký úkol jen tehdy, když 

se oba doplňují, když je obecné znovu ukázáno i v konkrétní kasuistice.“245 Ojedinělou systematiku 

,,psychologie světonázorů“ podal z Jaspersova pohledu Hegel ve ,,Fenomenologii ducha“. Svázal ji zde 

se svým filosofickým konceptem, v němž samém ovšem tato psychologie byla i něčím víc: vývojem 

,,tvarů ducha až po absolutní vědění“, ,,výrazem jednoho světonázoru“. ,,Hegel objektivizuje, chce 

poznat celek, my subjektivizujeme, chceme vidět a pochopit jen člověka a v čověku to možné. Hegel 

končí absolutním věděním, my v této sféře začínáme a zůstáváme u absolutního nevědění toho 

podstatného. Hegel má metodu, my žádnou vládnoucí metodu nemáme, nýbrž jednou tu, podruhé 

onu.“246  Tyto formulace mají velký systematický význam. Jaspers začíná ,,u absolutního vědění“, totiž 

interpretuje lidské výklady světa, a končí u ,,nevědění“ = u relativity jejich platností, u analýzy jejich 

konstruktivnosti, jejich nevlastnosti ve vztahu k pravdě, kdežto u monisty Hegela se ve 

výkonu subjektivního ducha jedná právě o fenomenologii, ,,k-sobě-přicházení“ ducha absolutního. 

Poslední věta pak je instruktivní metodologicky: metoda je důsledně možná pouze v monistických 

konceptech, jako monistická metoda (,,metodologický monismus“), kdežto ,,pravda“ je něco 

z principu ,,nemetodického“, vzpírajícího se ,,metodickým“ subsumpcím, protože každý ,,systém“ je 

konstrukcí, protože rozum člověka a světa není jeden (právě na hegelovský způsob). To jsou náhledy, 

jež zůstanou platit pro celé Jaspersovo filosofické dílo, vrcholně ve spise ,,O pravdě“.   

 Jako ,,největší psychologové světonázorů“ podle Jasperse ,,musí být uznáni“ Kierkegaard a 

Nietzsche, protože ,,prožili v nejoriginálnější zkušenosti problematiku existence (Dasein)“ a jedinečně 

ji zachytili ve svých dílech.247 Kierkegaard byl podle Jasperse (na rozdíl od – tak sebe sama chápajícího 

– Schopenhauera) ,,pravým, rozumějícím a výstižným protiúderem proti Hegelovi“.248 Hegel 

,,prostřednictvím způsobu, jak vše vidět a chápat, jenž je legitimní jako úvaha, svádí člověka, aby na 

cestě uvažování cítil už plnost života a spokojil se s tím, namísto aby sám žil a tvořil. Hegelova filosofie 
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je tím nejkrajnějším, čeho může racionální pojednání světa dosáhnout, ale ona chce být něčím víc, 

než je, když chce samotný názor světa vykládat jako sílu, jako oporu, jako pozitivitu.“249  

 ,,Tvůrcem myšlenky, jež této psychologii světonázorů všude leží v základu“, je ovšem podle 

Jasperse Kant, totiž se svým učením o idejích, jemuž věnuje závěrečný oddíl své knihy. Ideje totiž 

podle Kanta jsou ,,něčím, co platí jako celek nebo existence, co je slovy jako idea, duch, život, 

substance označováno, co je nedokázáno a nedokazatelné, co se pošklebuje každé formulaci, neboť 

každá formulace musí být zase učiněna zpětnou, co tedy není racionálním předpokladem, logickým 

principem, nýbrž nekonečně pohybovanou myšlenkou a současně více než myšlenkou, to je základ a 

cíl, v nějž jsou racionální formulace této knihy vsazeny.“250 Ideje (Bůh, duše, svět) jsou u Kanta ne 

základ v rámci racionálního systému, nýbrž jeho ,,regulativní“ horizont; to, co ,,kritika čistého 

rozumu“ odmítla moci poznávat ve stylu – jak se vyjadřovala – staré metafyziky (totiž čistá 

inteligibilia, k nimž se vztahuje pouze rozumová spekulace, neopírající se o smyslový názor, jenž je u 

Kanta podmínkou poznání /ne pouhého myšlení/), co však člověk dle Kanta nemůže prostě postavit 

stranou, co je korektivem jeho mravního a náboženského vědomí a zejména vlastního bytí, jednání. 

Tak Kant považoval za nutné ,,zrušit vědění“, ale proto, aby ,,udělal místo víře“.251 Podle Kanta je 

mravnost, sféra ,,praktického rozumu“, autonomní, a ideje se postulují z toho, že svoboda se poznává 

právě jako výkon mravnosti (nikoli naopak). Mravní zákon je ,,objektivní určení vůle“. Kant obsáhle 

dokazuje, že svobodně člověk jedná jen, jedná-li mravně, a to je ,,racionalita“ sui generis, která staví 

na autoritě (mravní vůle) druhého a kvalifikuje se jako konání dobra, nemá však být ,,výsledkem“ 

celkového teoretického poznání, nýbrž naopak ,,druhým“ (resp. – významově – ,,prvým“) rozumem, 

rozumem, k němuž člověk dospívá vlastní přirozeností jako jsoucí – jednající bytost.     

 Ideje teoretickému rozumu vystupují jako ,,úkoly“, na úrovni praktického rozumu jsou 

,,naplňovány“ – totiž nesmrtelnost, svoboda a Bůh.252 Podle Kanta poznání povstává ze tří 

mohutností: smyslovosti, rozmyslu a rozumu (Sinnlichkeit, Verstand, Vernunft). Prvá dává názornost 

druhému, druhý prvé formu, jedno se neobejde bez druhého, jak říká Kantův známý výměr (,,pojmy 

bez názorů jsou prázdné, názory bez pojmů jsou slepé“).253 Poznání je syntézou smyslového názoru 

zkušenosti a kategorizace rozmyslovými pojmy. Ideje jsou záležitostí rozumu (Vernunft), který přitom 
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není pouhým ,,koncem“, ,,nejvyšším“ rozumem, nýbrž rozumem zcela jiným, vyššího živlu, vědomí 

(nikoli poznání, jež je v uvedeném smyslu fixováno na zkušenost) nepodmíněného. Jako takový je 

platformou mravního jednání. Není úplně šťastné (jak Jaspers činí)254 mluvit o idejích jako o nikoli 

,,konstitutivních pro předměty, nýbrž regulativních pro rozmysl“, protože ideje nepatří k pramenům 

poznání, ,,neregulují“ rozmysl ve smyslu určujícího působení. Ideje se týkají nepodmíněného, celku, 

totality. 

 Svůj ,,pokus“ přitom Jaspers míní jako ,,systematický, ne kasuistický“; jako ,,konstrukci typů, 

které budou občas skrze příklady znázorňovány, ale ne dokazovány. Jsou evidentní jako vnitřní 

názornosti.“255 Jaspers chce podniknout něco jako Hegel ve ,,Fenomenologii ducha“, aniž by ji chtěl 

nahradit či napodobit, nakolik ji považuje za nutné zejména korigovat, postupovat bez hegelovského 

ontologického (monistického) nasazení. Při příležitosti tohoto vymezení Jaspers opět podá soustavně 

instruktivní reflexi: ,,Pro každou dobu je potřebou a právem vykonat pro sebe živoucně, nově, co o 

sobě jiným způsobem vlastnila minulost; ještě jednou vykonat, co bylo dávno vykonáno. Bylo by 

směšné chtít postavit něco byť jen srovnatelného vůči Hegelově fenomenologii. Ale tato 

fenomenologie, tak, jak je, nečiní zadost naší potřebě teoreticky se orientovat ohledně 

světonázorů.“256 

 ,,Náš život“ podle Jasperse probíhá v ,,rozštěpu na subjekt a objekt“, v němž jedině ,,je pro 

nás všechna rozmanitost“, a subjekt a objekt ovšem ,,nestojí pevně jako konečně platné body, oba 

jsou nekoneční, nezdůvodnitelní“.257 Teoretické pojednání tak začíná u rozlišení prožívajícího 

subjektu, prožívaného objektu a prožívání samotného, přičemž vlastní prožívání se děje 

,,bezprostředně, naivně, nereflektovaně“.258 V dalším kroku Jaspers rozlišuje ,,přístupy“ ke světu; 

nejprve ,,předmětné“, ty na ,,aktivní“, ,,kontemplativní“ (ty zase na intuitivní, estetické a racionální) a 

,,mystické“, poté ,,sebereflektované“ (,,kontemplativní sebereflexe“, ,,aktivní sebereflexe“, 

,,reflexivní a bezprostřední přístup“), a nakonec ,,entuziastický přístup“, jehož svorníkem je láska. 

,,Entuziastický přístup je láska. (…) Láska je něco univerzálního; je to pohyb v nás skrze všechno 

konkrétní (do předmětného světa a obrácen zpátky k nám samým) k absolutnu a celku.“259 Druhá 

kapitola se věnuje ,,obrazům světa“ (Weltbilder), jež rozlišuje na ,,smyslově-prostorový obraz světa“, 

,,duševně-kulturní obraz světa“ a ,,metafyzický obraz světa“. Třetí kapitola pojednává ,,život ducha“ 

(o němž bude později – trochu jinak – mluvit Hannah Arendt), kde se také nejvíce mluví o tom, čím se 
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Jaspers na úvod své filosofické dráhy zejména proslavil (bohužel v uvedeném smyslu do značné míry 

jednostranně): o ,,mezních situacích“ (Grenzsituationen), a také znovu o Kierkegaardovi. 

 Lidské bytí je procesem jednak ,,tvorby hodnot“, jednak ,,ničení hodnot“, jež se (druhé) 

ukazuje ,,v nekonečně rozmanitých konkrétních jednotlivých situacích“. ,,Čím hlouběji sahá poznání a 

určení, tím jasnějším se stává zcela obecně (…) vědomí antinomické struktury světa“, sváření 

chtěného a nechtěného a podobně.260 Mezní situace jsou spojeny s tím, že ve světě, jejž člověk zažívá 

imanentně skrze rozštěp na subjekt a objekt,261 není ,,nic pevného“, ,,žádné nezpochybnitelné 

absolutno, žádné zastavení, o něž by se mohla opřít každá zkušenost a každé myšlení“, nýbrž že ,,vše 

plyne, je v neklidném pohybu dotazování (Fragegestelltwerden), vše je relativní, konečné, rozštěpené 

do protikladů, nikdy celek, to absolutní, podstatné“.262 Nicméně mezní situace jako takové, tj. situace, 

kde člověk ztrácí hodnototvornou moc nad věcmi, kde se shledává zcela v zajetí neosvojeného a mu 

nejasného, pomíjivého či nicotného, kde mu chybí ,,Halt“, jsou člověku ,,nesnesitelné“ a jako takové 

zažívané jen vzácně, jsou zámezím, vůči němuž se člověk spíše stále vymezuje, ,,zabezpečuje“, totiž 

právě svými světonázory, tvořivými rozvrhy, jimiž si věci vysvětluje tak, aby se vyvaroval mezní 

situace pocitu zoufalství, nicoty, prázdnoty či děsu. ,,Fakticky je člověk relativně vzácně zoufalý.“263 

Podstatou lidského ducha, výkonem světonázoru jako vykládání si světa a ,,vkládání“ sebe do něj, 

jako interpretujícího i tvořícího, je právě vytváření si ,,opory“ (Halt), pozice, z níž se zároveň to, co je 

a co se děje, pro člověka stává smysluplným a snesitelným. Proto ,,jakou oporu člověk má, jak ji má, 

hledá, nachází, zachovává, je charakteristickým výrazem v něm živých sil. Ptáme-li se po duchovním 

typu, ptáme se, kde člověk má svou oporu.“264  

 Mezní situace je spojena s náhledem rozporu (Widerspruch), jenž charakterizuje konečnou 

situaci, nahlíženou v celku, tzn. disproporce mezi partikulárním, jež nám je existenciálně i 

k pochopení dáno, a celkovostí, v níž je vidíme reálně i nezbytně pro vysvětlení tkvět. Spění k celku, k 

obecnému, nad parciální a nahodilé, je pro člověka nutné, abstrahování je podstatou myšlení, tak ale 

zároveň vede k prohlubování vědomí o jeho nedostatečnosti, nevyčerpávajícím a nevlastním poměru 

k tomu, nač se vztahuje a co je mimo myslícího člověka samotného, co je jako ,,objekt“ něčím 

naprosto jiným než on sám, resp. jeho myšlení, co je zprostředkováno skrze ,,rozštěp“. ,,Člověk nikdy 

nemůže, nakolik jej pohánějí světonázorové síly, zůstat stát u konkrétního konečného, neboť všechno 

konkrétní má zároveň konečný a nekonečný charakter. Ať už se pro něj jedná o jakoukoli 
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podstatnost, dostává se vždy na cesty k nekonečnu nebo celku.“265 Pro mezní situace je dle Jasperse 

společné, že vyvolávájí ,,utrpení“ (Leiden). Utrpení, bolest, není jednou z mezních situací, nýbrž 

společným jmenovatelem, projevem každé z nich.266 Jako mezní situace Jaspers jmenuje a zkoumá 

v rozmanitosti jejich projevů a chápání v dějinách (v křesťanství či u jmenovaných myslitelů jako 

Kierkegaard) mezní situace boje (Kampf), smrti (Tod), náhody (Zufall) a viny (Schuld). ,,Smrt můžeme 

současně v obecnosti vědět, a přece je něco v nás, co ji instinktivně nepokládá za nutnou a za 

možnou.“267 Poněkud odlišně bude Jaspers klasifikovat ve druhém díle ,,Filosofie“. 

 Důležitým filosofickým ziskem Jaspersovy psychologie světonázorů, ziskem, k němuž dospěl 

z původně medicínsko-psychologické analýzy člověka a z její logiky, resp. z její teoreticko-metodické 

sebereflexe, bylo usoustavnění toho, že (jak Jaspers říká ještě ve spise ,,O původu a cíli dějin“ z roku 

1949), ,,naše vědomí je zamířeno k nevědomému, to znamená k všemu tomu, co ve světě nacházíme, 

aniž by se nám z něj sdělovalo něco vnitřního. A naše vědomí je neseno nevědomým, je ustavičným 

vyrůstáním z nevědomého a upadáním zpět do nevědomého.“268 Odtud také Jaspersův kantovský 

,,kriticismus“ vůči všemu mimo evidenci rozumu: jako rozumný se přijímá jen rozum sám a ten je 

instancí, jež ryze ze sebe (ne však proto podle sebe, nýbrž s ohledem na povahu /ne-vědomého/ 

všeho toho, co člověka obemyká, co /též on sám/ je) vymezuje kvalitativní určení. Lidský rozum je 

jakýmsi ostrovem, jedinečnou instancí v celku existujících živlů, která (totiž zase pro sebe, pro 

člověka) vymezuje struktury. ,,Vyrůstání“ vědomí z nevědomého přitom není míněno nijak 

determinačně. Jaspers pojímá ducha a výkon myšlení právě filosoficko-autonomisticky, jako 

nepodmíněné.269 V tomto smyslu platila také Jaspersova radikální distance vůči všem determinismům 

ve vztahu k lidskému duchu, jak je viděl například v psychoanalýze, ba viděli jsme despekt k samotné 

psychologii, kterou Jaspers nepovažoval za vědu schopnou obsáhnout (vysvětlit) lidského ducha 

v jeho celistvosti. Když ve ,,Velkých filosofech“ (viz IV/2) Jaspers rozebírá podstatu lidské velikosti a 

vztahování k ní v dějinách, zdůrazní (školený psycholog!), že v jeho výkladu ,,pro spatření osobnosti 

filosofa (nejen, dodali bychom, resp. za filosofa zde platí jako po své bytnosti se tázající člověk vůbec, 

M. B.) a smysl jeho velikosti (…) rozumějící psychologie sice nemůže být opominuta, ale bude držena 
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v hranicích svých možností“. Je totiž ,,falešným nárokem psychologie poznávat člověka v celku. 

Člověk sám není na cestě psychologie dosahován. Mnohem spíše vede rozumění na hranici, kterou 

překračujeme jen ve skoku k existenci člověka s jiným orgánem našeho nazírání a umění myslet. (…) 

Kde mluví člověk sám, tam psychologie končí. Co je tady skutečné, není psychologizovatelné. Tady je 

směrodatná nová myšlenka pravdy, která nerozlišuje empirickou realitu a irrealitu, nýbrž pravou a 

nepravou existenci, substancialitu a prázdnotu.“270 To je výraz Jaspersova důrazu na 

neredukovatelnost člověka (jako ,,možné existence“, jak uslyšíme ve ,,Filosofii“), potenciál jeho 

ducha a jednání, na jejich neodvoditelnost. A zároveň, že je to skutečnost života, co o pravdě ducha 

podává svědectví jako něčem víc než teoretické správnosti, právě jako o existenciálně žité pravdě.   

 O práci na svém (později vedle spisu ,,O pravdě“) hlavním systematickém díle Philosophie 

Jaspers ve své ,,Filosofické autobiografii“ (1956) mluví jako společné jemu a jeho manželce271 – a také 

,,jejímu milovanému bratrovi“ a jeho příteli Ernstu Mayerovi (1883-1952), s nímž, působícím 

v Berlíně, stál Jaspers právě během práce na ,,Filosofii“ v intenzívním korespondenčním kontaktu. 

(Seznámili se jako vrstevníci a studenti medicíny již roku 1907 a Ernst Mayer Jasperse představil jeho 

budoucí ženě.) Jaspers také neopomene o ,,Filosofii“ uvést, že koncept v ní představený není jako 

takový ,,systémem“.272 ,,Záměrem totiž bylo nalézt v duchovně skromné současnosti tvar věčného 

filosofování podle jeho celého rozsahu.“273 Třísvazkový spis s – podobně jako v případě pozdějšího ,,O 

pravdě“ – provokativně prostým (podle György Lukácse ,,pyšně-skromným“)274 názvem ,,Filosofie“ 

vyšel v roce 1931 a Jaspers sám jej označoval za své nejoblíbenější z děl, jež napsal.  

 Spis se člení do tří knih, z nichž první nese název ,,Filosofická orientace ve světě“ 

(Philosophische Weltorientierung), druhá ,,objasnění existence“ (Existenzerhellung), třetí 

,,metafyzika“ (Metaphysik). Jaspers usiluje o co nejtransparentnější výklad nejen své filosofie jako 

jednoho konceptu, nýbrž cesty filosofického myšlení, cesty k filosofické soustavě, jak se člověku 

otevírá, vůbec. Od ,,světa“ jako základního faktu spojeného s každým individuálním vědomím jako to, 

v čem k sobě přichází a vůči čemu vždy již stojí, co nahlíží jako na jednu stranu ,,subjektivní 
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existence“, na druhou stranu jako ,,objektivní skutečnost“,275 přechází k ,,hranicím orientace ve 

světě“ a ,,systematice věd“, aby od věd odlišil a ve specifikách jejího původu, jejích cest, podob a úloh 

promyslel filosofii. ,,Objasnění existence“ přechází od fakticity světa k existenci v jejím individuálním 

zakoušení. Věnuje se jednak struktuře jeho individuality, jednak jejím ontologickým charakteristikám, 

k nimž patří ,,dějinnost“ a ,,komunikace“. Bytí sebou (Selbstsein) ukazuje Jaspers jako 

charakterizované svobodou (tu spojenou s vůlí) a dále vědomí a jednání v reálné ,,polaritě subjektivity 

a objektivity“. Jedna kapitola je věnována též ,,mezním situacím“. Třetí svazek, ,,Metafyzika“, se 

věnuje ,,transcendenci“ a ,,existenciálním vztahům“ k ní, jež Jasperse vedou k rozvinutí jeho teorie 

,,šifer“, jejichž ,,čtením“ je člověk jako existence vztahující se k transcendenci (v níž se poznává být 

zakotven) charakterizován. Tento koncept Jaspers dále rozvinul ve svém posledním přednáškovém 

cyklu v Basileji roku 1961, jejž jeho asistent Hans Saner vydal knižně jako Chiffren der Transzendenz 

(1970).  

 O ,,orientaci ve světě“ Jaspers říká, že ,,se mi ukazuje jako nekonečně postupující objasňování 

situace ve směru k bytí jako bytí objektu“;276 je ,,věděním o existujících (daseiend) předmětech“.277 

Jako objektové vystupuje bytí věcí, kdežto bytí filosofujícího, ,,hledajícího“, reflektujícího 

rozumového individua je zcela jiného druhu. Jaspers rozlišuje jako  ,,od sebe neoddělitelné póly bytí, 

v němž se nacházím“, ,,bytí objektu“, ,,bytí já“ a ,,bytí o sobě“.278 ,,Ichsein“ si je evidentní, má-li se 

však poznat, převádí se do ,,Objektsein“, čímž se redukuje, protože je – jako duch – něčím více. 

,,Ansichsein“ je pravým, ale (objektovému, objektivizujícímu) poznání nedostupným určením. 

Existence (Dasein) je spojena s vědomím, pro něž také věci figurují jako předměty vědomí. 

,,Všudypřítomným, na nic jiného zpětně převoditelným prafenoménem vědomí“ jako ,,rozštěp na 

subjekt a objekt“ je ,,soupatřičnost vědomí já a předmětného vědomí“.279 ,,Vědomí je hranice. Je 

ještě předmětem pojednání, a přece již, co se každému předmětnému pojednání vymyká. Věta, že ve 

filosofování vycházíme z vědomí, je nepravdivá, pokud se zdá potvrzovat všeobecně logické, 

psychologické a historické analýzy vědomí, jak stojí každému kdykoli k dispozici, jako už filosofické 

myšlení. Míní ve skutečnosti objasnění, která za východ a naplnění mají existenciální vědomí.“280 

,,Existence (Existenz) je, co se nikdy nestává objektem, zdroj, z nějž myslím a jednám, o čem mluvím 
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ve sledech myšlenek, které nic nepoznávají; existence je, co se vztahuje k sobě a v tom ke své 

transcendenci.“281  

 V rámci tohoto ,,zdroje“, z nějž existence je a na straně člověka je uvědomována, spočívá 

svoboda, ta vyznačuje existenci ducha oproti objektovému bytí pouhých věcí a jako taková je (může 

být) objasňována (erhellen), kdežto poznávána (erkennen) je sféra objektového světa. ,,,Existence‘ 

není žádný pojem, nýbrž ukazatel, který odkazuje k něčemu ,mimo všechnu předmětnost‘.“282 

Existence přitom je ,,jen a skrze jinou existenci“283 (ve smyslu existující bytosti; existence jako taková 

je ,,jedna“, je ovšem právě sférou možností a komunikace). Existence je vzájemně spojena 

s transcendencí (jakkoli jsou ,,heterogenní“), a ,,zatímco vědecký výzkum jevu promýšlí to, co mu leží 

v základu, filosofování uchopuje skrze jev bytí ve významu šifry transcendence a v myšlení apelujícím 

na existenci“.284 ,,Objektivní poznání jako orientaci ve světě nalézáme pouze ve vědách, jak se 

k dnešnímu dni vyvinuly. Bez nich není žádná filosofická orientace ve světě možná. Bez neustálého 

osvojování vědecké orientace ve světě a bez vlastního bádání se filosofování stává prázdným, protože 

bezobsažným.“285 Filosofická orientace ve světě ale ,,neshrnuje poslední výsledky věd do jednotného 

obrazu světa, nýbrž ukazuje nemožnost takovéhoto platného obrazu světa jako jednoho a 

absolutního; hledá pochybnosti (Fragwürdigkeiten) faktické orientace ve světě.“286 ,,Metafyzické 

myšlení“ pak je myšlení ,,absolutní předmětnosti“, jež ,,naplňuje“ vědomí existence skrze ,,šifry 

transcendence“, jimiž se existence ,,orientuje“. Metafyzika je ,,systematickou analýzou“, ,,osvojením“ 

a ,,tvorbou“ ,,absolutní předmětnosti“.287 Jaspers metafyziku chápe ne jako spekulativní uchopování 

esenciálního ,,Jednoho“, nýbrž s důrazem právě na ,,procesualitu“, ,,dějinnost“ tohoto uchopování. 

,,Jako dějinné není metafyzické myšlení ani završitelné, ani se nedá fixovat jako jedno, jedině pravé. 

Zůstává v napětí se sebou a s tím kterým mu cizím tvarem: V podstatě stávání se předmětným leží 

nebezpečí vší metafyziky z vychýlení se.“288 (,,Dvěma typy“ ,,uzavřených“ ,,obrazů světa“ Jaspers 

nazývá idealismus a pozitivismus.)289 

 Filosofie je pro Jasperse ,,myslící ubezpečování se vlastního bytí“.290 Protože nenalézá žádné 

bytí, které by se mohlo považovat za bytí jako takové, musí ,,transcendovat nad všechnu 
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předmětnost“.291 Filosofování, jehož postup rozčlenil do filosofické orientace ve světě, objasnění 

existence a metafyziky, tak pro Jasperse znamená ,,překračování“, ,,transcendování“.292 V tom se 

principiálně shoduje s Ernstem Blochem, jehož krédem bylo ,,Denken heisst Überschreiten“ (viz III/1). 

Transcendování je přísně vzato imanentní každému myšlenkovému aktu, nakolik jako subjekt myslím 

vždy něco mimosubjektivního. Vlastním transcendováním ovšem Jaspers míní vycházení mimo sféru 

předmětnosti. Transcendování jako způsob (potřeba) vysvětlování se pojí s pohybem, v němž 

skutečnosti jako existující (a tak, jak řečeno, vztahové) jsou, s jejich jevovostí.293 Na rozdíl od věd je 

podle Jasperse filosofie ,,myšlením bez specifického předmětu“.294 Jaspers rozlišuje tři druhy 

transcendování podle oněch tří základních okruhů filosofování, kdy pro orientaci ve světě se jedná o 

otázku (transcendování) poznávání světa, totiž bytí skutečností, s nimiž se člověk shledává, pro 

objasnění existence o vztah poznávajícího a poznávaného, jedince ke světu a k ostatním lidem, pro 

metafyziku o božství smysl udělujícího ,,obemykajícího“, ve vlastním slova smyslu transcendentního 

jako pro jevové tak či onak (to je právě otázkou myšlení) určujícího.295 ,,Filosofická metafyzika se 

stává sama tvůrčí, když ze své strany čte písmo šifer bytí světa v pojmových konstrukcích. Její pojem 

se stává elementem mýtu. Takové myšlenky stojí jako něco jiného, a přece analogického vedle vizí 

básníků a umělců a vedle pravých mýtů.“296 

 Na tezi o nepoznazelnosti světa v jeho celku, kterou Jaspers rozvíjí v prvním svazku 

,,Filosofie“, budeme narážet i později. ,,Neexistuje žádná poznání přiměřená plodná vyčerpávající 

teorie světa vůbec.“297 Zrovna tak Jaspers upevňuje ,,nedosažitelnost jednoty obrazu světa“,298 vůči 

kterým se staví překonávání nekonečnosti (Endlosigkeit) v metodě a ve skutečnosti. ,,Můžeme myslet 

a probádat jen konečné, uzavřené systémy, zatímco pro všechno nekonečné lze vytvořit jen princip 

postupu v něm, žádný závěr.“299 To nicméně má i svůj význam v obráceném ,,směru“, pro poznání: to 

se zase – na rozdíl od myšlení jako takového – neobejde bez ,,překonání nekonečnosti“ 
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prostřednictvím metody, která teprve zkoumání dává směr, a totiž k podstatě věci. (Jaspers si dobře 

uvědomuje /sám cílí zejména na kasuistiku psychologickou/, o jaký problém se jedná v moderním 

vědeckém provozu, viz dále.) ,,Vršit nezpochybnitelné správnosti na správnosti nevede k získání toho, 

co je v poznání hledáno; odvozování do nekonečna sice není námitkou proti správnosti, ale proti 

podstatnosti poznání. Bez překonání nekonečného se vědění zvrhává do provozu zjištění, které 

zůstávají bez centra.“300 Ve ,,skutečnosti“ je nekonečnost překonána fixovaností na skutečné 

kapacity, jako je o sobě vědoucí duch, žijící tvor (oproti životu jako takovému) atd. Právě v životě a 

duchu přitom ,,přesahují souvislosti účelu a smyslu v nekonečné posloupnosti každou zkonečnělou 

celkovost, která se dává jako završená“, platí za něco víc než extenzi, ,,typ“ toho, co je v konkrétním 

tvaru, jsou živlem konstitutivního smyslu. ,,Žádný účel neexistuje jako objektivně skutečný v sobě, 

nýbrž má pro nás dvojí hranici, hranici protiúčelné neomezenosti (zweckwidrigen Endlosigkeit) a 

účelzakládající nekonečnosti (zweckbegründenden Unendlichkeit).301 Živlem prvé je mechanično, 

živlem druhé duchovno. Život a duch se nám zjevují jako ,,cesta tvořivého, na níž se nevybírá 

smyslupné z neomezeného, nýbrž ve skocích uskutečňuje ze zcela jiného kořene. Toto centrování 

v tvoření je ale nekonečnost (Unendlichkeit).“302 

 Tak i lidská tvořivost je průsečíkem podmíněnosti a nepodmíněnosti, konečnosti a 

nekonečnosti. Kantovsky přitom Jaspers drží, že ,,způsoby nekonečnosti ve skutečnosti ducha jsou 

ideje“.303 Ideje nejsou (předmětně názorné) pojmy, nýbrž takříkajíc transcendence toho, co pojímáme 

v jednotlivostech. Jako takové jsou ,,popudem“ a zároveň ,,hranicí“ naší ,,orientace ve světě“.“304 Tak 

se Jaspers dostává i k definici samotné ,,orientace ve světě“, která stojí na cestě f/Filosofie, na cestě 

ke čtení metafyzických ,,šifer“: ,,Orientace ve světě je tedy metodickým překonáváním neomezeností, 

aby je viděla znovu se vynořovat v jiné podobě, svět skutečným překonáváním neomezeností ke 

konečným podobám jako existující nekonečnosti.“305 To, že svět není ,,uzavřený“, nýbrž vztažený 

k transcendentnu, přitom Jaspers označuje za ,,základní filosofický náhled“.306 Idea je ,,hranicí“ 

,,orientace ve světě“ jako to, bez čeho tato nemůže být, a co zároveň nevystupuje jako jev v rámci 

samotného světa, nýbrž transcenduje nad svět.307 

 ,,Orientace ve světě“ je orientací jednak v tom, co je, jednak v tom, co také být může (jako 

taková tak vede k transcendenci.) Mezi těmito dvěma póly je nataženo lidské jednání ve své 

                                                           
300

 Tamtéž, s. 96. 
301

 Tamtéž, s. 99.  
302

 Tamtéž, s. 101. 
303

 Tamtéž. 
304

 Tamtéž, s. 102. 
305

 Tamtéž, s. 102n. 
306

 Tamtéž, s. 103. 
307

 Tamtéž, s. 115. 



88 
 

účelnosti. Též, ne-li teprve proměňuje svět, člověk realizuje sám sebe. To odpovídá jinému napětí, jež 

můžeme vyčíst v přístupu člověka ke světu a jež se odvíjí jednak od uvědomění toho, kdo se vztahuje, 

jednak toho, k čemu/ke komu se vztahuje: nejnižší úrovní je ,,technické ovládání věcí“, nejvyšší 

naopak ,,svobodná komunikace existencí“,308 která charakterizuje lidi právě jako svobodné a tvůrčí 

duchy, subjekty (tvůrčího) vědomí o relaci mezi světem a transcendencí. Tak Jaspers též dospívá 

k výměrům o vzdělávání, výchově či péči, jichž je individuálnímu vztahování v (lidském) světě 

zapotřebí. Jaspers rozvíjí ,,systematiku věd“,309 podle oblasti či metody zkoumání, vztah speciálních 

věd k vědění a lidskému duchu vůbec, dále k víře, jinak dělení samotného ducha podle oblastí, jimž se 

věnuje (logické myšlení, estetika, morálka…). Skutečnost stávající se předmětem orientace ve světě je 

čtverá: matérie (tj. mrtvá příroda), život tj. ,,vždy v proměně se udržující celek, který se rodí a 

umírá“),  duše (tj. ,,niternost neboli bytí jako prožívání“) a duch (tj. ,,sebevědomé předmětné mínění a 

zamýšlení“), přičemž ,,žádný duch není skutečný bez duše, žádná duše bez života, žádný život bez 

matérie“.310 ,,Všechna rozdělení přírodních a duchovních věd se ukazují jako relativní“ a ,,žádná 

systematika nemůže být definitivní“.311 Jaspers také již přichází s tezí, již budeme slýchat rezonovat a 

reformulovánu v jeho poválečných výkladech nově orientovaných na transcendenci jako ,,zdroj“ 

existence, k níž se rozum v reakci na neabsolutnost pojetí analytického rozmyslu obrací vírou: 

,,Člověk je víc, než co o sobě, jako předmět poznání, ukazuje.“312 Toto ,,víc“ a unikající 

jednotlivého/vědecky popsatelného je také terénem ,,obemykajícího“ a jednotícího, smysl 

udávajícího výkonu filosofie. 

  Jaspers se tak staví proti ,,uzavírající se orientaci ve světě“, proti domněle celostním, 

uzavřeným obrazům světa, zde proti pozitivismu a idealismu.313 (Později se bude, tváří v tvář 

politickým konsekvencím totálního panování a plánování, obracet zejména proti marxismu). Proti nim 

neklade ani jiný ,,uzavřený“, ,,monosémantický“ obraz světa, jaký nabízí zjevené náboženství, nýbrž 

filosofické myšlení, ,,které by chtělo v bytí (Dasein) probouzet možnou existenci, – oč jedině jde –, ke 

svobodě v transcendentní vztaženosti, bez vědění, kam jde.“314 Filosofie je bytostně otevřená a 

objímající, ,,nemůže sloužit jako prostředek pro něco jiného“, nýbrž ,,filosofie je zdroj (Ursprung)“: 

nezakládá se na něčem jiném, nýbrž je zakládající, vysvětlující.315 ,,Myšlení je už od přírody 

systematické“,316 ovšem ve smyslu přirozeného postupu odvozování a abstrahování, myšlení je 
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,,koncepční“ myšlení, nesmí ale jít o uzavírající systémy typu idealismu, nýbrž filosofování je cesta, 

má se snažit pochopit, co je, ne objektivovat vlastní konstrukty. Neexistuje systém pozemského bytí 

(Dasein), existence ani transcendence; ,,svět je už v sobě roztržený a neuzavřený a stává se jen 

v jednotlivých perspektivách relativně jednotou“, přitom ,,tato roztrženost je sama zdrojem jisté 

systematiky, ačkoli všude ruší systém“. Je ,,systematikou transcendování“.317 Filosofie je přitom 

,,skutečná v naplňování vždy jednotlivého života; člověka je jako možná existence,318 nakolik myslí, 

filosofem.“319 Filosofování se přitom ,,vidí ve všech jen jako možnost, jako skutečnost ale jen 

v nemnohých; musí být uznáváno jako blaho, že pro lidi, kteří nejsou svobody mocni nebo nemají 

vůli, tady zůstávají pořádky církve.“320 Filosofie není a nemůže pracovat jako věda už proto, že nemá, 

jako má a musí mít každá věda, žádný pevný předmět. Nicméně jsou si, jak jsme slyšeli už v ,,Ideji 

univerzity“, navzájem nepostradatelné. ,,Filosofie a věda se musí rozdělit, aby se staly tím jistější svou 

zavázaností.“321  

 Ve druhém svazku ,,Filosofie“ přistupuje Jaspers k ,,objasnění existence“, jež začíná 

sebereflexí svých metod a postupuje přes analýzu Já v jeho komunikativnosti a dějinnosti a ,,bytí 

sebou jako svobodu“, obsahující výklad svobody, psychologie a svobody vůle či svobody ve vztahu 

k transcendenci, k existenci jednak jako ,,nepodmíněnosti v situaci, vědomí a jednání“ (obsahuje 

výklad modů vědomí a jednání a na straně situací zejména známých ,,mezních situací“), jednak jako 

zakořeněné v subjektivitě a objektivitě. ,,Svět“ jako ,,svorník všeho toho, co se mi prostřednictvím 

orientace poznání může stát přístupným jako pro každého nutně poznatelný obsah“, stojí ,,v napětí“ 

s ,,existencí“, jíž je člověk jako svobodná bytost, která není nikdy ,,hotová“ a ,,všeobecná“; ,,svět jako 

to, co lze vědět, existence jako to, co je objasňováno, jsou dialekticky rozlišovány a znovu pojímány 

vjedno.“322 ,,Objektivní skutečnost stojí pod pravidly a je poznatelná jen za nich, existenciální 

skutečnost je bez pravidel absolutně dějinná.“ Skutečnost se řídí kauzálními zákony, existence 

komunikací existencí.323 Jaspers upevňuje, že člověk je jako (,,možná“, tj. otevřená, svobodná) 

existence natažený mezi prostředím svého bytí, světem, jež je sférou podmíněného a zákonitostí, a 

transcendencí: ,,Jako nejsem tady bez světa, nejsem sám bez transcendence.“324 Bytí sebou se 

uskutečňuje v komunikaci s jinými a v čase, v čemž už je obsaženo, že jako svobodné a sebeurčující je 
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i vztahové a zavázané. Už svázanost bytí sebou s bytím s jinými každou individuální existenci staví do 

určité situace, prostředí, kde samo k sobě přichází jako nikoli neomezené, musející se od počátku 

vyrovnávat s určitými mezemi. Tak bytí sebou není izolovaná, nýbrž komunikativní existence, a už zde 

nastupuje Jaspersův koncept lásky, ukotvený takto hlouběji a obecněji než jen ve smyslu náklonnosti 

k jedné, ,,volené“ osobnosti: ,,Proces zjevování v komunikaci je onen jedinečný boj, který je jako boj 

zároveň láskou.“325 

  To znamená, že ,,boj“, totiž vypořádávání se člověka, uskutečňujícího sebe sama, s ostatními, 

resp. boj o ,,pravdu“, o skutečnost, neprobíhá bez-ohledně, nýbrž jde o ,,bojující lásku, která je 

jasnozřivá“ a má ,,nesrovnatelnou solidaritu“.326 ,,Existenciální komunikace“ je zároveň terénem 

osvědčování lásky, bez níž je láska ,,pochybná“;327 láska je ,,substanciálním zdrojem bytí sebou 

v komunikaci“, která směřuje k spojování s druhým (tento ,,láskou vyplněný pohyb“ je vlastním 

obsahem komunikace), to se však nikdy nemůže uskutečnit úplně, nikdy nesplynou dva v identitního 

jednoho, nýbrž zůstanou dva, a jejich spojení se týká jednoty jejich transcendence.328 Láska je 

,,nepochybnou (fraglos) přítomností transcendence v imanenci“, a totiž už proto, že je ,,stáváním se 

sebou“ (Selbstwerden) a zároveň ,,sebeoddáním se“ (Selbsthingabe), že se týká vztahu k druhému, 

někomu konkrétnímu a živoucímu, a zároveň je ,,nekonečná“.329 Realizuje maximální mírou 

důvěrnost, věrnost a blízkost, sebepřekonávání a naslouchání, jež leží v komunikaci jako takové, a to 

ne bez sobecké intence. O komunikaci vůbec platí, že ,,neobjektivovatelná míra prady všeho 

filosofování je v každém okamžiku jím osvětlená a způsobená komunikace“.330 ,,Proto může pravá 

filosofii dojít existence jen ve společenství. Nekomunikativnost filosofa se stává kritériem nepravdy 

jeho myšlení.“331  

 Jaspers rozlišuje ,,historické vědomí“, jež je ,,vědomím o dějinách“ a naplňuje se 

v historických vědách,332 a ,,dějinné vědomí“, ,,v němž si individualita (das Selbst) uvědomuje svou 

dějinnost, jako která jedině skutečně je“ a jež je ,,původně osobní“ a stýká a ,,potýká“ se s dějinností 
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v samotném stávání se sebou.333 Dějinnost je spojena s existencialitou bytí a jejím specificky lidským 

rozměrem jako ,,možné“, svobodné existence, s lidským sebeuchopováním v existenci, kdežto 

historičnost s ,,pouhou“ následností ne ve smyslu ,,původní“ sebereflexe/sebestrukturace existence, 

nýbrž registrace událostí. Dějinné vědomí je tak ovšem ,,zdrojem smyslu“ historického vědění.334 To je 

opět výraz jaspersovské priority, superiority filosofického sebeuvědomění člověka oproti parciálně 

(též historicky) vědeckým popisům, filosofického myšlení proti pouze ,,deskriptivnímu“ a 

singulárnímu poznání věd. Tak také Jaspersovo rozvinutí má obecnou platnost ohledně jeho pojetí 

dějepisectví, vztahu jednak dějepisectví a filosofie, jednak historie a současnosti, jehož upevnění se 

jako takové ukazuje jako nutně ukotvené filosoficky, vyšetřením bytí, vztahu (každé) 

přítomnosti/skutečnosti a (dějin) bytí vůbec: ,,Historické vědy přinášejí vědění, aby se znovu stalo 

elementem tohoto vědomí. Všechno distancování a předmětné řazení, všechno pouze objektivní 

kauzální zkoumání je mezistadiem čisté teorie. Prokazuje svou sílu ve schopnosti svých výsledků být 

přesazeny do pravého dějinného vědomí současně existující individuality (Selbst). Dějinné vědomí je 

jasností faktické dějinnosti existence v bytí zde (Dasein).“335 Dějinnost je dále ,,jednotou“ svobody a 

nutnosti, toho, že člověk jako svobodný se zároveň vždy shledává v tom, co mu je ,,dáno“, tak jako 

v uvedeném smyslu jednotou času a věčnosti.336 

  Zároveň Jaspers dává najevo rozhodnou distanci od myšlení z bytí spojeného s 

hypostazováním bytí, distanci, která se dá (otázkou je, nakolik takto Jaspersem i míněna) vztáhnout 

vůči Heideggerovi (viz dále IV/4). (Jaspers si byl prázdnoty bytnosti jeho bytí, resp. času, afirmativní 

cykličnosti jeho ontologie, dobře vědom.) ,,Bytí je mi jako odloučené (absolutní) bytí, ať už 

transcendence,  nebo bytí sebou, nepřístupné. (…) Stávám se jistý sám sebou a v tom transcendence 

jen v bytí zde (Dasein). Jen v jevu, ne mimo něj v nějakém imaginárním, odloučeném bytí sebou a 

nějaké abstraktní transcendenci, je obsah mé bytnosti přítomný. Tato jednota mě s mým bytím zde 

jako jevem je má dějinnost, její osvojování je dějinné vědomí. (…) Dějinnost je pro mě jako časové 

bytí zde jediným způsobem, v němž mi je absolutní bytí přístupné.“337 Právě tak – a konsekventně 

vůči předchozímu výměru transcendence, resp. bytí – je ,,protismyslnou“ ,,absolutní svoboda“: 

,,Svoboda se stává prázdnou, kde je bez protikladu; je v protikladnosti jako proces.“338 Jako od 
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hypostazování transcendence bytnosti samotného toho, co je imanentní (bytí jako bytnosti jsoucího), 

se Jaspers (jde jen o rub téhož) odvrací od ,,absolutizace historického jako objektivně fixovaného“, 

neseného ,,sklonem vlastnit pravdu“, jež je základem autoritativního, ,,dogmatického“ myšlení (resp. 

falešného vědění). ,,Racionalizací existenciálně dějinného v minulé jako vědomě historické může být 

za ztráty svého zdroje a života autoritativně vytyčen každý obsah.“339 

  Jaspers dále rozvádí situačnost lidského bytí340 a meze, na něž člověk ve svém situačním bytí 

naráží. ,,Meze vyjadřuje: existuje něco jiného, ale zároveň: toto jiné není pro vědomí v bytí zde.“341 

Situačnost bytí přitom znamená imanentně bytí v mezích, narážení na mezní situace: ,,nemohu žít bez 

boje a bez bolesti (Leid), beru na sebe nevyhnutelně vinu, musím zemřít“ – to jsou mezní situace, na 

něž člověk nutně naráží, které se nemění jako takové, pouze v tom, jak se s nimi člověk setkává.342 

Boj, utrpení, vina a smrt jsou čtyři mezní situace, jež Jaspers podrobně rozebírá, poté, co vychází jako 

z ,,první mezní situace“ z určitosti situačního bytí člověka jako takové, z toho, že jsem – jakožto 

svobodný – vždy již v určité situaci, tzn. v ,,mezích“ reálné určitosti.343 Jaspers odlišuje smrt a utrpení 

jako mezní situace, ,,jež pro mě jsou i bez mého spolupůsobení“, a boj a vinu jako mezní situace 

přiváděné mým působením. Mezními situacemi jsou proto, že ,,fakticky nemohu být, aniž bych si je 

způsoboval“.344 V tom je obsažena podstatná charakteristika situace jako mezní přicházející 

z dějinnosti lidského bytí v uvedeném slova smyslu: mezní situace jsou mezní právě pro člověka, jejich 

hraničnost je otázka jejich platnosti pro člověka, toho, že pro něj působí jako prostředí, jímž je při 

svém bytí – nezbytně, nakolik vůbec je – ohrožován, v nichž nad sebou a věcmi, totiž životem vůbec, 

pozbývá kontroly, moci. Mezní situace existují jen pro člověka, jenž si je uvědomuje, a ovšem jako 

zámezí, kde jeho moc jeho vědomí a vůle, jeho bytí vůbec, přestává.345 Smrt je mezí jako konec 

existence, boj jako imanentní charakteristika všeho živoucího jako usilujícího o zachování a rozvíjení 

svého bytí, a tak ,,bojujícího“ s jinými, bojujícího o sebe = ,,probíjejícího se“, utrpení jako nedostatek, 

jejž člověk zrovna tak pociťuje imanentně, nakolik je sám sebou, ovšem nikoli úplně, vždy 

s omezeními (všeho druhu) v konkrétním životě, v jeho protikladnosti vůči každé úplnosti, vina se 

                                                                                                                                                                                     
und hebt Freiheit auf.“ Bytí není samo transcendencí a transcendence musí být něco víc než samo bytí, něco 
,,kvalitativního“. Dále tamtéž (s. 167): ,,Wird die Gottheit statt im Gebet in spekulativer Konstruktion 
nähergebracht, so ist sie eigentlich nicht mehr. Das ,Sein‘ ist nicht ,Gott‘, Philosophie nicht Theologie.“ Srov. 
Jaspersovo shrnutí: ,,So ist die letzte alle anderen in sich schlieβende unverstehbare Grenzsituation: daβ Sein 
nur ist, wenn Dasein ist; daβ aber das Dasein als solches nicht das Sein ist.“ Jaspers, Karl. Philosophie II. Berlin, 
Göttingen, Heidelberg: Springer, 1956, s. 253. 
339

 Tamtéž, s. 143. 
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 ,,… Dasein ein Sein in Situationen ist...“ Tamtéž, s. 203. 
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 Tamtéž. 
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 Tamtéž, s. 209. 
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 Tamtéž, s. 233. 
345

 ,,Die Grenzsituation tritt nur ein für den Klarheitswillen der Existenz, sofern sie in der Betroffenheit ihr 
Dasein mit seinen Bedingungen ergreift.“ Tamtéž, s. 237. 
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dostavuje s tím, že jsem konavě, s nezbytnými následky svého konání, ba už jen svého bytí.346 

Soustavnou reflexi mezních situací podniká filosofie jako sebeuvědomění člověka v jeho bytnosti. 

Jaspers na konci druhého svazku ,,Filosofie“, než přejde k výkladu ,,metafyziky“ ve třetím svazku, 

upevňuje, že ,,člověk jako možná existence je filosof. Co ale je filosof, nezískává tak jako existence 

nikdy definitivní objektivaci. Být filosofem není žádné specifické povolání; filosof není ani žádný 

ztvárněný ideál, podle nějž by se člověk mohl formovat, aby se jím stal; bytí filosofa je chtění stát se 

sám sebou, jež si v šíři filosofování tvoří prostor, možnost a výraz.“347  

 Výklad ,,metafyziky“ ve třetím svazku Philosophie se odráží od naznačené nemožnosti uchopit 

bytí jako bytí.348 Filosofující člověk přichází k sobě, bytnosti svého ,,bytí sebou“ (Selbstsein), jako 

,,možné existence“ v rámci bytí světa (Weltsein), jež je zároveň ,,prolamuje“ (durchbrechen), neboť 

člověk je možnou existencí jako svobodný (druhým a nedělitelným výměrem je, že stojí v komunikaci 

s jinými). Pokud se člověk v orientaci ve světě k bytí vztahuje skrze sféru předmětného a v objasnění 

existence si je existenciálně osvojuje, prožívá, pak metafyzika v Jaspersem proponovaném smyslu 

znamená transcendování, nahlížení ,,způsobů tohoto hledání bytí z možné existence“ jako ,,cest 

k transcendenci“.349 Člověk jako reflexívní a svobodná, duchovní bytost, fixovaná ovšem na konkrétní 

zde-bytí, myslí transcendenci skrze to, co je, předmětně, a zároveň jako to, co je přesahuje. Pojímat 

metafyzické představy jako identické s představovanými ,,obsahy“ je cesta dogmatismu, filosofie 

naopak znamená kritické uvědomění jejich ,,konstruktivnosti“: bez ní se metafyzické myšlení 

neobejde, zůstává však myšlením právě natolik, nakolik o svém výkonu kriticky ví. Toto uvědomění 

také otevírá cestu k náhledu integračního potenciálu sdílených představ mezi lidmi, ve společenství.350 

Zároveň si filosofie uvědomuje, že ,,das Jenseits“ transcendence jako ,,pouze jiná skutečnost musí 

jako iluze padnout“ a že ,,transcendence jako skutečnost, po níž se existence táže, už nemůže být 

s obecnou platností dotazována“.351 Metafyzické myšlení se na jednu stranu obrací k historii 

metafyzických představ, jejichž osvojování je pro sebekultivaci myšlení, jak platí obecně, 

podstatné,352 na druhou stranu k ,,existenciálně skutečné přítomnosti“, ,,absolutně přítomné 

skutečnosti“ transcendence353 jako něčeho, co právě není nějaká jiná, ,,druhá“ skutečnost, nýbrž 

zdrojová sféra (Ursprung) všeho bytí. ,,Absolutní skutečnost transcendence“, která není ,,adekvátním 
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 Viz o vině též ve třetím svazku, s. 109nn. 
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  Jaspers, Karl. Philosophie II. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer, 1956, s. 411. 
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 ,,Will ich das Sein als Sein fassen, so scheitere ich.“ Jaspers, Karl. Philosophie III. Berlin, Göttingen, 
Heidelberg: Springer, 1956, s. 2. 
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 ,,Všechna velká metafyzika“ se dá podle Jasperse pochopit jako ,,artikulované čtení písma šifer“. Tamtéž, s. 
214. 
353

 Tamtéž, s. 10n.  
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způsobem“ sdělitelná,354 je uchopována prostřednictvím předmětných ,,šifer“,355 avšak právě nikoli 

jako ony samotné (jak činí dogmatické myšlení), nýbrž jako jejich úběžník a zdroj. 

  To vůči předmětné skutečnosti ,,jiné“ na transcendenci (,,Jaspers mluví o ,,das schlechthin 

Andere der Transzendenz“;356 opět vidíme, jak blízko je Schleiermacherovi – což vyznamenává 

,,klasika“ co do – takto jen neviděné, nedoceňované – modernosti jeho myšlení!357) je tak jako něco, 

co nelze ,,vědět“ ani jako pouhou parciální skutečnost, ani jako pouhé spekulativní ,,Jenseits“, co stojí 

na ,,hranici“ myšlení a bytí v jejich předmětné fixovanosti; sférou ,,plnosti“, smyslu, k níž se 

vztahujeme jen a právě zprostředkovaně, ale k tomu, co to zprostředkovací ,,obemyká“. ,,Místo 

transcendence není ani na tomto světě (diesseits), ani na onom světě (jenseits), nýbrž hranice, ale 

hranice, na níž před ní stojí, když vlastně jsem.“358 ,,Transcendence je, co nás denně objímá 

(umfangen), vycházíme-li v ústrety. Filosofie nemůže metafyziku dát, ale probouzet ji a přivádět 

k jasnosti.359 (…) Hledání transcendence je v existenciálních vztazích k ní, přítomnost transcendence 

v písmu šifer; prostor pro obě uvolňuje formální transcendování. Ale od objasnění existence získávají 

ve filosofování formální myšlenkové zkušenosti tak jako čtení písma šifer svou závažnost. Bez 

zakořenění v existenci by upadly do libovolných neomezeností.“360 ,,Šifrou“ tedy něco je, nakolik je 

chápáno jako nikoli jsoucí ze sebe sama, jako zakořeněné v transcendenci, jako vůbec významové, 

nějak kvalitativní;361 ,,šifra se dá číst jen v dějinnosti mezi imaginárním počátkem a koncem.“362 ,,O 
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 Tamtéž, s. 11. 
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 Je přitom ,,logicky nemožné, myslet něco jako jedno (als Eines), aniž by se přitom nemyslelo něco dalšího 
(ein Anderes). (…) Sein als reines Eines ist also zugleich nicht. Sein ist für Anderes und im Anderen.“ Tamtéž, s. 
46. Pro myšlení transcendentna tak platí totéž, co platí i ontologicky: ,,Will ich das transzendente Sein denken, 
so fasse ich es unvermeidlich in bestimmte Formen, denn das Transzendieren zum Undenkbaren ist in seinen 
Aussagen gebunden an jeweils einzelne Kategorien.“ Tamtéž, s. 42.  
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 Tamtéž, s. 15. 
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 Tu si neuvědomuje ani Jaspers sám, jenž zřejmě Schleiermachera podrobně nestudoval podobně jako 
Herdera. U Herdera či Hamanna by zase mohl uvidět, co rozvíjí dále sám, myšlení ,,symboličnosti“ světa jako 
,,čtení šifer transcendence“, a totiž s promýšlením jeho variability v rámci různých epoch a kultur, jež takto 
mělo nejen zakladatelský význam pro interkulturní a také komparativní religionistické myšlení, nýbrž i reformy 
náboženského vědomí (a konceptu metafyziky) na půdě protestantismu: oba otevírají křesťanskému, resp. 
vůbec náboženskému myšlení veskrze nové, nedogmatické, ,,existenciální“ cesty. (Viz Bojda, Martin. Herderova 
filosofie kultury. Praha: Togga, 2015.) 
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 Tamtéž, s. 13. Srov. též: ,,Transzendenz, gegenwärtig erst, wo in der Grenzsituation Existenz aus eigenem 
Ursprung sich auf sie richtet, kann die alles aufsaugende Glut sein, oder die Stille, die noch alles sagt, dann 
wieder, als ob sie gar nicht wäre. (…) Aber niemals ist der Bezug auf Transzendenz einer planenden 
Veranstaltung zugänglich.“ Tamtéž, s. 68. 
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 Srov. dále, kde je vidět souvislost mezi tímto myšlením transcendence a myšlením Boha: ,,Transzendenz ist 
über jede Gestalt hinaus. Der philosophische Gottesgedanke, der sich im Scheitern des Denkens vergewissert, 
erfaβt darin das ,daβ‘, nicht das ,was‘ der Gottheit. Das scheiternde Denken schafft Raum, der aus der 
geschichtlichen Existenz und im Lesen der Chiffren des Daseins eine selbst immer geschichtliche Erfüllung 
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Transzendenz, gibt aber keine Erfüllung ihres Wesens.“ Tamtéž, s. 39.  
360

 Tamtéž, s. 33, 35. 
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 Srov.:,,daβ das Dasein so ist, daβ in ihm Ordnung und diese Ordnung ist, ist Chiffre seiner Transzendenz.“ 
Tamtéž, s. 184. 
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bytí se dá něco zakusit v šifrách des Daseins“, teprve ,,skutečnost zjevuje transcendenci“, a tak 

zároveň imanentně ,,nevlastním“ způsobem, aniž by sama byla transcendencí.363 Jsou  tři ,,řeči šifer“: 

samotná skutečnost toho, co je, co poznáváme, jako něco, co samo o sobě není – ve své singularitě, 

fenomenalitě – transcendencí, nýbrž její ,,řečí“; zadruhé ,,názorné sdělení mezi existencemi“, 

,,překládání“ této ,,řeči“ fakticity řečí reflexívní bytosti – člověka, která se táže, poznává, a nutně 

vychází za samotnou fenomenální singularitu, takříkajíc od pouhé historicity k dějinnosti; zatřetí řeč 

,,filosofického sdělení“, myšlenky, již ,,řeč“ o ,,řeči“ toho, co je, nese.364 Myšlení myslí nutně v 

,,předmětnostech“, a zároveň vykládá předměty jako něco; myšlení je fixováno na analogie (jejichž 

,,obrazy“ však právě nesmí hypostazovat a systém svých určení ztotožnit s reálnou strukturou: to je 

cesta monizujících či dogmatických myšlenkových konceptů, jež Jaspers kritizuje). Myšlenka ,,čte 

původní písmo šifer, zatímco píše nové“.365        

 Dostáváme se k trvalému jádru Jaspersova filosofického konceptu, jakkoli se bude dále 

(ústrojně, nikoli ve smyslu změn) rozvíjet, k jádru, v němž se ukazuje jako dědic Kantova kriticismu, 

jenž ovšem tento kriticismus rozšiřuje i na kantovský (a neřkuli příští idealisticko-monistický) 

transcendentalismus.366 Jaspersovo rozlišení transcendence a existence je důležité svým 

antimonistickým rozměrem, vyhýbajícím se jakýmkoli pouhým hypostazím či imanentistickým 

spojením existujícího (jeho duchovnosti, svobody) a transcendentního. Transcendence je upevňována 

jako ,,zdroj“ a ,,základ“ existence, jako něco, co je více než vnitřní určení (neřkuli pouhá totalita) 

existence. ,,Svoboda je jako existence. Ale transcendence není existence. Neboť existence je jen, 

pokud je komunikace, transcendence ale, co je bez samo bez něčeho jiného. (…) Transcendence jako 

vlastní bytí není jako existence svoboda, nýbrž základ této svobody, bytí, které tuto svobodu 

existence tak jako svobodu rozumu a ideje činí možnou.“367 Oproti Jaspersovi v Hegelově konceptu 

bytí (světa) jako sebezprostředkování podstaty, ,,k sobě přicházení“ světového ducha (světa jako 

ducha a ducha jako světa), ve ,,třetí řeči“ právě přichází ,,první řeč“ ,,k sobě“, neboť všechny tři jsou 

pochopeny jako stadia jednoho, jediného sebe-zprostředkování a dějinnost je vsazena ,,do“ identity, 
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 Srov.: ,,Sein ist für uns, sofern es im Dasein zur Sprache wird. Ein bloβes Jenseits ist leer und so gut, als ob es 
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 Jaspers kritizuje idealismus stejně jako pozitivismus, ve skutečnosti jeho základní kritika směřuje proti 
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sind. Die Geschichtlichkeit ist dort nur ein besonderer Fall oder eine Konkretion des Allgemeinen.“ Tamtéž, s. 
217.    
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 Tamtéž, s. 138. 
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je dějinností identity (tak imanentně individualizované, a zároveň – domněle, neudržitelně 

subjektivisticky – v živlu pojmu celku, obsahujícím celou jeho ,,fenomenologii“, totální).  

 Člověk se shledává být ,,uzlovým bodem všeho bytí zde (der Knotenpunkt allen Daseins), 

protože ,,si je přírodou, vědomím, dějinami, existencí“. ,,Svět a transcendence se proplétají v něm, 

který stojí na hranici obou jako existence. Co člověk je, se nedá ontologicky fixovat. Člověk, sám sobě 

nikdy dostatečný, v žádném vědění uchopený, si je šifrou. Transcendenci přichází nejblíž, když ji skrze 

sebe nahlíží jako šifru; že je stvořen podle Božího obrazu, je pro to mytický výraz.“368 ,,Zkušenost 

první řeči žádá ihned nasazení se možné existence.“369 To znamená myslícího, transcendujícího 

člověka; je to transcendence jeho myšlení, co ,,otevírá“ transcendenci (zdroje) ,,řeči“ bytí, s nímž se 

setkává. Z transcendence přitom ,,zaslýchám jen natolik, nakolik se sám stávám sebou“, nakolik její 

,,šifru“ čtu: čtení šifer je zároveň sebeuskutečňující i rozumějící výkon, každopádně ,,vnitřní 

jednání“.370 ,,Čtení šifry má smysl vědění o bytí, v němž se bytí jako bytí zde a bytí jako svoboda 

stávají identickými, aby pro nejhlubší pohled fantazie takřka nebyly ani jedním, ani druhým, nýbrž 

základem obou.“371   

 Takovýto náhled transcendence jako transcendence (zdroje) existence, která je však zároveň 

něčím docela jiným, o sobě nezbadatelným, člověku podle Jasperse dává ,,ztroskotávání“ (Scheitern) 

existence. Tím Jaspers uzavírá, podivně tragickým (až se zdá, že afektovaným) způsobem pointuje 

svou ,,Filosofii“. ,,Ztroskotání“ totiž patří ke konečnosti člověka a všeho existujícího při současné ne-

konečnosti existence samé (resp. transcendentnosti toho, k čemu a skrze co se duchovně vztahuje), 

toho, co konečné poznává jako to ,,za“ empirickým, sil ,,za“ předmětnými skutečnostmi; při 

neidentitě bytí (Sein) jako takového s konečnými jsoucny, s podobami bytí-zde, bytí světa (Dasein, 

Weltsein). ,,Ne opájením se v završení, nýbrž na cestě utrpení v pohledu na neúprosnou tvář bytí 

světa, a v nepodmíněnosti z vlastního bytí sebou v komunikaci může možná existence dosáhnout, co 

se nedá naplánovat a jako předmět přání nedává smysl: zakusit ve ztroskotání bytí.“372   
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I/4 

Německá krize a (možná) velikost: Duchovní situace doby a Max Weber  

 

 Již ve ,,Filosofii“ Jaspers (ačkoli se to příliš nevidělo) při analýze situačnosti a komunikativnosti 

lidské existence vyšetřil politické bytí (jednání) jako její neodmyslitelnou oblast: jako terén 

projevování i integrování postojů člověka jako utvářejících sdílený, společenský prostor.373 Jaspers 

svou filosofii existence, jak ji poprvé a v úplnosti představil ve svém třísvazkovém spise, bude 

s konkrétními fenomény soudobého politického života konfrontovat až po druhé světové válce. 

Obrátíme nyní pozornost ke spisu, který vyšel – a byl vnímán – jako výrazný pendant k systematice 

,,Filosofie“ a který byl, jak říkal již titul, analýzou ,,Duchovní situace doby“ (Die geistige Situation der 

Zeit, 1931), a zároveň ke spisu, jejž je možné číst jako genuinní konfrontaci obou sfér, politiky a 

,,čisté“ filosofie, resp. vědy, a sice na příkladu osobnosti, která Jaspersovi představovala vzor 

(nanejvýš metodického, nekonfuzního) spojení mezi oběma oblastmi: spis o Jaspersově obdivovaném 

(spíše s úctou zpovzdálí sledovaném) starším příteli Maxu Weberovi s názvem Max Weber. Deutsches 

Wesen im politischen Denken, im Forschen und Philosophieren (1932), jejž Jaspers později vydal se 

změněným titulem Max Weber. Politiker – Forscher – Philosoph.374 Tato kniha má kromě 

exemplifikace zprostředkování mezi filosofií a vědou a mezi oběma a politikou u Jasperse svůj význam 

i pro porozumění politickému profilu Jasperse i Webera a s nimi specifické myšlenkové linii 

tehdejšího vzdělaného německého (heidelberského) prostředí v době nedlouho před nacistickým 

převzetím moci a pro Jaspersovu sebeidentifikaci na německé filosofické scéně. Jaspers se ,,přihlásil“ 

k Weberovi jako filosof a jako k osobnosti filosofického formátu rozhodující důležitosti; přihlásil se 

k Weberovi, k žádnému z novokantovců ani příslušníků jiných významných formací tehdejší německé 

filosofické scény, a s neobyčejnou pronikavostí i sugestivitou znázornil Webera jako představitele 

spojení německého nacionalismu s mezioborově rozkročenou evropskou učeností a také 

metodičností moderní vědy.   

 Jaspers se s Weberem seznámil v Heidelbergu roku 1909 a brzy v něm začal spatřovat nejen 

vzor moderního, a zároveň v nejhlubším slova smyslu klasicky vzdělaného vědce, nýbrž vůbec – jak se 

vyjádřil v předmluvě k vydání své knihy roku 1958 – ,,největšího Němce našeho věku“.375 Filosofie je u 

Webera vepsána do způsobu vědecké práce a do praxe učeneckého a současně politického života, 
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týká se nikoli systematických spisů či konceptů, nýbrž opravdovosti filosofie jako toho 

,,obemykajícího“ a fundujícího konkrétní vědeckou práci i životní (politickou) praxi člověka. Kromě 

toho zde bylo Weberovo – pro Jasperse podle všeho nanejvýš působivé – charisma jedinečné 

osobnosti, silné a přirozeně vůdčí z hloubky svého vzdělanostního fundamentu. Ta se přitom u 

Webera, jak Jaspers právě nad jiné cenil, pojila s až ,,asketickou“ racionalitou.  

 Jaspers již v červenci 1920 pronesl řeč při smuteční akci za zesnulého Webera, zorganizované 

heidelberskými studenty. Již za tu Jasperse podle jeho vzpomínky ,,zlostně“ napadl Heinrich Rickert: 

,,Že z Maxe Webera děláte filosofii, může být Vaše dobré právo, že ho ale nazýváte filosofem, je 

nesmysl.“ ,,Od té doby byl Rickert mým nepřítelem,“ dodává Jaspers.376 Jaspers ovšem o významu, 

jejž pro něj osobně i pro německé duchovní prostředí jako takové Weber zaujímal, významu, jejž si 

přitom měl uvědomit ještě palčivěji až po jeho smrti, píše: ,,Max Weber se stal pro mé myšlení a svou 

podstatou pro mou filosofii dodnes tak podstatný jako žádný jiný myslitel. (…) Úkol porozumět jeho 

skutečnosti mi zůstal celoživotně před očima.“377 Ze systematického hlediska je pro nás důležitá 

přehlížená Jaspersova poznámka, dle níž to byl právě Weber, kdo mu poskytl živoucí příklad velikosti 

člověka a myslitele, lidské velikosti filosofa a filosofické velikosti člověka jako možnosti (tzn. toho, co 

bude vykládat ve svých ,,Velkých filosofech“ a ,,Směrodatných lidech“): ,,Mezi současníky se mi stala 

skutečnost velikosti, měřítko pro dějinně vzdálené muže jedinečným, úžasným způsobem tělesnou 

skrze Maxe Webera.“378  

 Nebylo však málo těch, kterým se zdál Jaspers Maxe Webera v oné filosofické závažnosti 

přeceňovat. Tak Golo Mann nebo psycholog Willy Hellpach, v novější době například Ekkehart 

Krippendorf. Hellpach Jaspersovi píše o ,,Vašem bůžku (Abgott) Maxi Weberovi“,379 Jaspers (zde 

vskutku mimořádně silně vynášeje Weberův význam) na to reaguje: ,,Vděčím Maxi Weberovi ne jen 

za svou psychopatologii v mládí, nýbrž za možnost své filosofie.“380 Snad má Jaspers v této zřejmě 

emotivně ražené konfesi vskrytu na mysli též Weberův podíl na jeho akademickém etablování, uznání 

jeho spojování medicínsko-praktické a filosofické roviny zkoumání člověka. V tomto dopise z roku 

1949 Jaspers také na závěr činí toto významné vyjádření, poukazující k jeho hlubinnému, kulturnímu, 

ne politickému národnímu uvědomění i po druhé světové válce, kromě jiného též způsobu 

uvědomění, jež spojoval také s Maxem Weberem (a tak mohl psát o jeho ,,deutsches Wesen“, aniž by 

tím mířil jakýmkoli afirmativním směrem k nacionalistickému populismu doby): ,,Světové fórum, jež 
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cítím, mě často osměluje, abych myslel více na světoobčana než na Němce, ale jen přechodně. Neboť 

jsem tak cele a úplně Němcem, že mi osud německého ducha leží na srdci identicky s tím 

vlastním.“381 Na Hellpachovu ostře vyjadřovanou kritiku Jaspersova dle něj zcela nekritického 

představování Maxe Webera Jaspers reaguje: ,,Plně s Vámi souhlasím, že žádný člověk nesmí být 

zbožňován nebo zbožšťován, že každý spíše musí zůstávat předmětem kritiky, také a teprve opravdu 

Max Weber. Jedná se o to, jak se kritika vykonává, s jakými důvody a jakým právem.“382 Krippendorff 

odsoudil Weberovo ztotožňování konstituce politických realit s mocenským instinktem a v duchu 

toho (posilování) státně-politické moci jako samoúčelu. ,,Weber se neunaví pořád znovu zdůrazňovat 

a legitimovat násilný charakter politiky“ a naopak se pohrdavě vymezovat vůči pacifistům (a/tj. v jeho 

době zvláště socialistům), vést přímou linii od ,,reálné politiky“ k imperiální politice národně-státní 

moci, kterou s jejím politickým a byrokratickým aparátem pokládá za přirozenou.383 Krippendorff se 

podivuje Jaspersově adoraci Webera a naopak dává za pravdu jeho kritice ze strany Lukácse, k níž se 

záhy dostaneme. 

 Povaha Jaspersova ocenění Maxe Webera, a to právě jako filosofa, velmi dobře demonstruje 

základní rysy jeho vlastního filosofického konceptu, resp. jeho přístupu k filosofii vůbec. Hned zkraje 

proslovu z roku 1920 vidíme ústrojné prolínání ,,praxeologického“, totiž činného, k aktivnímu bytí 

v historickém světě zamířeného pojetí teoretického myšlení a důraz na filosofii jako svorník, celkové 

založení jednotlivého speciálního vědění a jako nutné východisko, fundující rámec kompetentního 

aktivního bytí. Tak Jaspers svou smuteční řeč začíná slovy: ,,Říci slovo při smrti Maxe Webera je 

vlastně nicotný čin. Velkého muže uctíme, když si osvojíme jeho díla a pokusíme se pracovat v jeho 

ideji, abychom uskutečnění, jež učinil možným, každý svým dílem rozvíjeli.“384 A pokud jde o 

Weberovu filosofičnost, konstatuje Jaspers, že ,,mnohým z nás se Max Weber jevil jako filosof. Není 

tomuto velkému muži přiměřené, aby byl nárokován pro nějaké zvláštní povolání nebo jednotlivou 

vědu. Byl-li ale filosofem, pak jím byl snad jako jediný v naší době a v jiném smyslu, než dnes kdokoli 

dovede filosofem být. Jeho filosofická existence je víc, než v tomto okamžiku dovedeme uchopit.“385 

Weber tak Jaspersovi ztělesňoval filosofa v podobě, jak si ho jeho integrální a činný pojem filosofie 

představuje: jako nikoli úhrn spekulativního vědění či mohutnosti myšlení, nýbrž reálného vedení, 

osvědčování ,,filosofické existence“, opravdového bytí filosofem a zpřítomňování základních nároků, 

výkonů filosofie v prostředí singulárních věd, což znamená fundaci a souzení (celkového) smyslu. 

,,Jeho velké srdce bylo jako všudypřítomné. Jeho mravní bezpodmínečnost zůstala bez fanatismu. 
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Tato osobnost může být názorná jen těm, kteří se s ní tělesně setkali. V díle ji lze pocítit skrze filosofii, 

která, ačkoli jen vzácně výslovně dotýkána, všechno obemyká.“386  

 Jasperse se ve spise o Maxi Webera snažil zároveň vyložit tu zvláštní valenci, že při oné 

příkladné ,,filosofičnosti“ vedení svého života a vědeckého zkoumání přímo vzorově a metodologicky 

iniciačně udržoval odstup, přísné metodické rozlišování mezi vědou a filosofií, najmě při koncentraci 

na sociální a politické vědy a při integralistickém pojmu člověka. Tomu odpovídala i zvláštní jednota 

celkové integrity Webera jako člověka-filosofa a ,,parciálnosti“, ,,fragmentárnosti“ jeho díla: Jaspers 

jej cení jako tak jednotnou osobnost a autoritu, a zároveň jako autora, jehož díla v literárním smyslu 

spočívají v samých ,,fragmentech“, studiích, nikoli velkých monografických spisech. Weberovy spisy 

souborně vyšly po jeho smrti v Tübingen v nakladatelství J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) a v Mnichově 

v Dreimaskenverlag (politické spisy), v prvém vydala jeho životopis jeho vdova Marianne Weber 

(podle Jasperse ,,je pro názornou znalost světa a osoby Maxe Webera tato biografie nepostradatelný 

dokument“).387 Tato ,,fragmentárnost“ Weberova díla však, ukazuje Jaspers, souvisela s jeho pojetím 

společenských věd, jak je (zejména sociologii) pěstoval, a tu vystupuje i jeho nesporný vliv na 

Jaspersovo pojetí metody věd a (oproti nim, jako zásadně odlišné) filosofie (tak už v ,,Ideji 

univerzity“). ,,Fragmentární byl i jeho život ve světě,“ doplňuje Jaspers. Jednota spočívala v celkové 

připravenosti k (praktickému, politickému) jednání stejně jako zkoumání, která však o sobě jsou a 

byla vždy již právě toliko ,,fragmentem“, konkretizací. I to ,,největší, nakolik se uskutečňuje, má nutně 

fragmentární charakter“.388 Uvidíme v Jaspersových politických textech šedesátých let, jak to u něj 

s postupem věku a historické skutečnosti je stále uvědoměleji právě obstávání, činění se člověka tváří 

v tvář konkrétním úkolům a potřebám dne, reálné situace, v čem se osvědčuje jeho ,,univerzalita“, 

jeho ,,filosofičnost“. 

 Definice sociologie je podle Jasperse podobně obtížná jako definice filosofie. U Maxe Webera 

platila za ,,vědeckou podobu, kterou sebepoznání v současném světě tenduje přijmout“. ,,Centrální 

otázkou“, na niž se dají vztáhnout všechna Weberova nábožensko-sociologická zkoumání, přitom 

podle Jasperse je, ,,proč máme u nás na Západě (Abendland) kapitalismus“. To znamená otázka po 

historických důvodech a dopadech, povaze (stále probíhajícího, proměňujícího se) utváření 

hospodářsko-sociálních struktur a jejich vzájemném vztahu s duchovním vědomím člověka a 

kolektivu. Jednou z Weberových zásluh byl přenos religiozity do centra pozornosti zkoumání 

hospodářsko-sociálních dějin jako jejich určujícího faktoru. Zkoumání vztahu struktur historických 

realit a ,,idealit“, totiž představ, duchovních obzorů lidí, kteří historické reality vytvářejí (a jimi jsou 
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spoluutvářeni), u Webera vedlo k prolínání historiografie a systematiky a Weberovo dílo zůstává 

mimořádně instruktivní jak pro ,,čistě“ empiricko-historické, tak teoretické bádání. Druhé upozorňuje 

na nepominutelný faktor ducha, který má určující konstruktivní význam jak na úrovni historické 

reality, tak jejího výkladu, prvé na historickou určitost subjektu i objektu myšlení, na hermeneutický 

závazek rozumění a činný, ,,praktický“, společensko-politický závazek teoretického určení v jeho 

,,aktivním“ potenciálu vůbec. Přitom Jaspers poukazuje na zvláštní ,,skromnost“ či ,,ostýchavost“ 

Webera, který byl přece výsostně badatelskou osobností: ,,Zcela empiricky se držel nekonečného 

materiálu, a byl přece v každém okamžiku konstruktivní za systematických hledisek, za nichž se vše 

historické stává pouhým ,případem‘. To systematické ale nikde neztuhlo v systém. Mnohem spíše 

Max Weber všude pilně zdůrazňoval, že jeho rozlišení a pojmy jsou utvořeny pro tento zvláštní 

poznávací účel, nad něj si nenárokují žádnou platnost.“389 V tomto smyslu také Weber pracoval 

s určeními hodnotových a myšlenkových horizontů jako s ,,ideálně typickými“ konstrukty, jimiž 

badatel zobecňuje představy konkrétních epoch a společenských skupin – aniž by je zaměňoval za 

,,absolutně“ platná systematická určení.   

 Tak si ovšem sociologie pomáhá historiografickými poznatky stejně jako (vposled 

filosofickými, popř. religionistickými) teoretickými konstrukcemi. Stává se ,,speciální vědou 

(Fachwissenschaft), která se fakticky stává univerzální, když, jako dříve velká filosofie, oplodňuje 

všechny vědy – pokud mají něco společného s člověkem jako objektem.“ A stává se takovou ovšem 

s tím a proto, že je vědou o člověku, o historicky určitém bytí člověka, který je zároveň bytostí 

neredukovatelně (individuálně) duchovní. Kromě toho ,,má sociologie vnější podobnost s filosofií 

v tom, že neexistuje žádná obecně uznávaná úroveň, že neplatí žádné objektivní kritérium pro 

vědeckou hodnotu, jako ve speciálních vědách.“390    

 Jaspersovi je blízké Weberovo insistování na ,,pevné“ půdě skutečnosti, vědomí o univerzální 

bytnosti člověka a jeho duchovních výtvorů, a přitom o potřebě vycházet z jeho živoucí skutečnosti. 

,,Filosofie má, kde je živá, vždycky konkrétní kořenný základ. Vyrůstá z jednotlivých oblastí života a 

poznání, z eticko-politického světa, z matematické přírodovědy, z logiky, z dějin atd. (…) Sociologie 

ještě není tak daleko, aby byla pouhou speciální vědou. Je ještě v prastavu, v němž všechny vědy 

splývají s filosofií. Proto je tak živou a podnětnou vědou; má ještě filosofický charakter. Protože ale je 

jen oblastí z kořene (Wurzelgebiet) filosofie, jen poznáním a v rámci poznání jen částí, nemůže chtít 

být filosofií.“391 Filosofie je ,,obsažnější“ než poznávání, není poznáním, které by bylo zaměřené 
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k jednotlivým určením, nýbrž táže se po celku a smyslu, což se vymyká vědeckému poznání. Filosofa 

,,charakterizuje materiál, který poznává, a jeho původ“, a ,,filosof je srdcem v životě doby, ale on jím 

pouze není, nýbrž dokáže dobu vypovídat, nastavovat jí zrcadlo a, nakolik ji vyslovuje, ji duchovně 

určovat. Proto je filosof člověk, který vždycky ručí svou osobností, cele se nasazuje, pokud se vůbec 

někde nasazuje.“392 To je významný výraz filosofické sebereflexe Jasperse samotného, držené 

kontinuálně do konce jeho života. V tomto smyslu byl podle Jasperse ,,existenciálním filosofem“ Max 

Weber. ,,Zatímco jiní lidé podstatně znají jen svůj osobní osud, působil v jeho širé duši osud doby. (…) 

… došli jsme jeho prostřednictvím k nejjasnějšímu vědomí současnosti a okamžiku. Fascinoval jeho 

jasnozřivý pohled do budoucnosti, jeho zařazení současného do totality historické perspektivy a 

současně jeho silné vědomí o živoucnosti pouze současných, existenciálních úkolů…“393 Weber ovšem 

v této své kvalitě byl zároveň ,,nejbohatším a nejhlubším uskutečněním smyslu ztroskotání v naší 

době (zvýraznil M. B.). Převzal celý rozsah německého vzdělání a žil v německém státě, když obojí už 

bylo ruinou; činil tak s duší, která tím nejen trpěla, nýbrž ujasňovala si, co se stalo, a sice ne v 

obecnosti z klidné skepse, která přihlíží, nýbrž v pokaždé současném a zvláštním s vírou přese 

všechno, bránící se ještě v nejbeznadějnějších situacích. Byl člověkem, který v zániku aktivně naplnil 

své bytí.“394  

 Weberovi bylo ,,cílem vědy“ ,,nehodnotící poznání“ (wertfreie Erkenntnis): doslova ,,s 

patosem“ dle Jasperse odděloval poznávání a hodnocení.395 Pro poznání (historie) je neoddělitelným, 

naopak klíčovým nástrojem porozumění hodnotovým vzorcům určité historické formace, poznání 

však ve vztahu k němu postupuje toliko teoreticko-konstruktivně, nikoli o sobě hodnotícím 

způsobem. ,,Hodnocení“ je právě věcí filosofie, ne konkrétního vědeckého poznání. Jaspersovi 

imponuje Weberova ,,neomezená věcnost“, spojená s jasným metodickým vědomím, které je přesně 

podle toho, jak je toho kde třeba, rozlišujícím i syntetizujícím a abstrahujícím. Lidsky jeho věcnost 

znamenala otevřenost pro ,,každou skutečnost a každý argument“, nenechávání se vést intuitivními, 

emocionálními zaujetími, spravedlnost a poctivost (tak i osvědčená příkladnost v akademickém, popř. 

– nakolik k němu, omezeně, došlo – politickém působení). Přitom jeho ,,umírněný duchovní postoj“ 

leckdy ,,prolomil“ jeho jinak ,,nezkrotný temperament, jeho hněv tváří v tvář nečestnosti, 

domýšlivosti, sebeklamu“. Jeho ,,morální nároky“ totiž ,,nepůsobily pohodlně“: ,,byl pro každého, kdo 

se zcela neuzavřel, živoucím svědomím“. Jeho temperament ho občas vedl k ,,přemíře v afektu, 

k okamžikovým nespravedlnostem“, ale byl zároveň vrchovatě schopen sebekritiky, ,,jeho 
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neomezená poučitelnost se v delším čase ukázala neomylně každému, kdo měl opravdu důvody a 

věcnost“.396 A konečně to byl ,,nejryzejší, nezainteresovaný pud k poznání“, z nějž Weber bádal, co 

vyznačovalo filosofičnost jeho duchovní bytosti: takto ztělesňoval podstatu, kterou Jaspers přičítá 

filosofické fakultě jako jediné mezi univerzitními fakultami, jež ve svém zkoumání není vedena 

žádnými sekundárními cíli či zájmy, jež rozvíjí, ba přímo dotazuje duchovní mohutnosti člověka 

samotné. 

 Max Weber podle Jasperse vždycky odmítal být nazýván filosofem. ,,Filosofie mu byla 

logikou, jako systém mu ale byla cizí.“397 Weberovi bylo ,,absolutno, nepodmíněno (…) existenciálně 

přítomné s neobyčejnou silou, ale nikoli jako předmět, jako formule, jako obsah, nýbrž projevuje se 

pouze v konkrétním jednání v časové situaci a v omezeném, znalectví zdůrazňujícím poznání.“398 

Weber tak byl ,,fragmentaristou z vědomí totality a absolutna, jež se nedá žádným jiným způsobem 

vyslovit.“399 Předmětem vědeckého zkoumání se však může stát jen konkrétní, kdežto totalita, resp. 

absolutno, nepodmíněno duchovního živlu, je doménou filosofie. Přitom je ovšem i metodicky klíčové 

a to právě podle Jasperse patří k vzorovému na Weberově uvědomění, že konkrétnost, kterou 

uchopuje věda, je jako taková zkoumána právě jako jednotlivé = zvláštní obecného, jako určitost 

imanentně co do své konstituce i významů odkazující k jiným, jako součást nějaké kvalitativní relace. 

K té zase přistupuje poznávající vědomí člověka-badatele jako radikálně jiný nositel racionality. Ten se 

ve snaze o porozumění musí historické skutečnosti co možná nejvíce přiblížit, k metodickému 

uvědomění jeho postupu však patří reflexe toho, že výkon jeho rozumění se děje jako nově tvořivá 

syntéza, jako nová ,,organizace“ látky ve smyslu ,,uživotnění“ = pořádajícího, strukturujícího výkladu. 

Mezi kategoriemi reálně historicky platnými a kategoriemi, jež k těmto přikládá badatel, však 

nepanuje identita, nýbrž vědomá projektivní konstruktivnost (ideální typy), která jako taková též 

nezapomíná trvat na své relativní, právě historicko-poznávací platnosti. U Webera bylo toto 

uvědomělé sebeomezování jako ,,pouhého“ historika, resp. sociologa, mimořádně ostré, dle Jasperse 

v oné paradoxní jednotě přímo úměrně intenzitě jeho (,,filosofického“) ,,vědomí totality a absolutna“. 

Tak ovšem povstával problém neporozumění jeho metodě i celkové intenci: ,,Mohl se zdát být 

nejdokonalejším relativistou – a přece byl člověkem nejsilnější víry v naší době.“400 

 A toto neporozumění Weberovi v jeho přitom tak ostrých a metodicky významných 

odlišeních (vědeckého) poznávání a (filosofického) myšlení (popřípadě víry), sfér historického a 

systematického, jinak též národního a univerzálně lidského, se zvláštně promítalo do nesprávného 
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pochopení jeho ,,nacionalismu“, jejž se Jaspers snaží vysvětlit a obhájit. Dojem nezvládnuté, 

nezprostředkované jednoty mezi metodickým kriticismem jeho historického ,,relativismu“ a, na 

druhé straně, pověstně patetickou vírou v Německo vedl k představě Webera jako imperialistického 

nacionalisty, ačkoli Weber se hlásil k němectví jako k živlu duchovního, kulturního snažení, nikoli 

historicky fixovaného státního aparátu. ,,Byl patriot, věřil v Německo za všech okolností. Bez iluzí 

nicméně říkal skutečnosti, neupravoval si žádný snový obraz. Jeho bezohledně pravdivá kritika vůči 

vlasti byla kritikou z lásky.“401 Weber spojoval pojetí německé národní identity jako duchovní a 

artikulaci potřeb jeho historické institucionální strukturace. Oč více chápal národní identitu jako 

kulturní, o to více bral politiku (podobně jako vědu) veskrze přísně realisticky a věcně, jako ,,otázku 

znalosti věci, věcnosti, zodpovědnosti, kompromisu“,402 a tak byl stejně velkým ,,nacionalistou“ jako 

kritikem vilémovského Německa. Byl bytostně politickým člověkem, člověkem podobně jasného 

vědomí o političnosti lidského bytí jako filosofičnosti totality, resp. absolutna jako úběžníku jeho 

duchovnosti, avšak povahou se chýlil k onomu ,,průsečíku“ konkrétního zkoumání, neměl ,,vůli 

k politice“, k moci; k politickému angažmá byl připraven na povolání, nikoli z vlastní iniciativy, a to 

právě ve smyslu kompetentního a odpovědného řešení konkrétních úloh.    

 Jaspers zdůrazňuje, že u Webera šel ruku v ruce požadavek ,,ušlechtilosti člověka“ a ,,platnost 

národa ve světové politice“ – přičemž obé se ve svém ideálním určení ,,ztrácí v neurčitosti“ a obojí je 

spojeno s ,,vůlí“.403 Ta, totiž mravní charakter aktivního bytí, tj. (politického) jednání, je vlastní 

realitou bytí člověka sebou, jeho (sebe)poznání. Člověk byl ,,osou“, průsečíkem Weberova bádání a 

tak též v jeho rozpětí mezi vědomím současných problémů a úkolů a historií, resp. mezi historií a 

filosofií. A lidskost člověka, rozepjatá mezi jeho rozumností a svobodností, resp. otevřeností a 

zavázaností jeho svobody stejně jako rozumnosti, individuálností a vztahovostí, historičností a ideální 

autonomností, také jako základní požadavek pro bytí v těchto relacích jako určitosti jeho ,,conditio 

humana“, zůstavuje požadavek pravdivosti. O tu jde v individuálním stejně jako kolektivním sebe-

vědomí. ,,Vnitřní pravdivost je mnohem spíše podmínkou trvalého politického úspěchu stejně jako 

ušlechtilosti v něm stoupajícího lidství.“404 Tak se Weber při vší lásce k němectví a vysokém pojmu o 

něm stavěl proti nedostatkům politické reality německého státu, proti falešnému nacionalismu, proti 

demagogii, politickému instrumentalismu a utilitarismu; proti byrokratismu stejně jako nabubřelému 

,,byzantinismu“ vilémovské říše.  

 V tomto smyslu je také třeba rozumět jeho požadavku politického ,,vůdce“: ne jako někoho, 

kdo státnické úkoly splní za ostatní a kdo si hlasy ostatních koupí, nýbrž kdo – jako obzvlášť k tomu 
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disponovaný – získá demokratickou cestou podporu k tomu, aby s maximální zodpovědností a 

pravdivostí v uvedeném smyslu politicky činil, čeho národu je třeba.405 Spíše než o ,,vůdci“ (Führer) by 

bylo třeba mluvit o předáku, jenž svou roli zastává ze své přirozené a takto uznané autority, totiž 

autority duchovní, své (mravní a intelektuální) integrity a kompetence, o státníku v masarykovském 

stylu. ,,Weber požadoval a sám uskutečňoval beziluznost v pravé víře ve vlastní národ a schopnost 

říkat pravdu i tam, kde bude nerada slyšena, pokud je tato pravda politicky relevantní.“406 Jaspers 

považuje Webera pro hloubku a přirozenost jeho filosofického a politického vědomí za ideálně 

disponovaného pro kompetentní a odpovědnou politickou činnost zejména v krizové době, v jaké 

bylo Německo na sklonku vilémovské éry, a lituje toho, že k jeho politickému angažmá nedošlo 

(jednak pro jeho osobní distanci od přímé politické iniciativy, jednak pro nedostatečnou podporu 

politických stran). V roce 1920 Weber vystoupil z Německé demokratické strany (kterou 

spoluzakládal jeho bratr Alfred), mj. z nespokojenosti s jejím přizpůsobováním marxismu v otázce 

socializace: ,,Praktický politik musí dělat kompromisy, ale učenec je nesmí krýt.“407 Jaspers je 

přesvědčen o tom, že ,,při vůdcovství Maxe Webera by byla bývala možná pravdivá politika, která by 

německý národ znovu postavila před otázku: buď ve vzestup k pravdě bez sebeklamu vidět a dokázat 

to, co je nutné – nebo v pudu k zahalování skutečného zničit samotného Maxe Webera.“408  

 Pro Webera byla budoucnost Německa, podoby Německa, neoddělitelně spojena 

s budoucností Evropy, resp. budoucnost Evropy s budoucností Německa. To je palčivý bod, jejž se 

Jaspers snaží obhájit jako demokratismem, humanismem v základu toho, co se u Webera může jevit 

jako imperialismus a v čem špatně chápat pojem ,,vůdce“ (předáka).409 Evropa stojí podle Webera 
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před úkolem zachovat svou kulturní tradici, identitu, před tlakem jednak ruského bolševismu a 

etatismu, jednak ,,konvencí anglosaské society“, a splnit tento úkol mají být moci právě a jedině 

Němci, pročež i ustavení jednotné říše roku 1871 bylo z hlediska politické moci ,,světodějnou 

nutností“.410 Weber to považoval za světodějnou úlohu Němců, nikoli Dánů, Švýcarů či Holanďanů, 

zachovat proti hrozbám moderní anglosaské a ruské civilizace hodnoty evropské kultury. Necháme-li 

stranou, že Jaspers nezpochybní ,,romantičnost“ samotné této ,,premisy“ a podíváme se na to, co 

k věci říká, jde mu – právem – o zdůraznění, že Weberův patos němectví (jako – nikoli jediného, nýbrž 

snad z hlediska politické moci nejzodpovědnějšího /to ani Jaspers přesně nerozlišuje/ – nositele 

,,evropanství“) byl spojen s jeho dlouhodobou a neskrývanou kritikou německé politické reality, 

s patosem pravdivosti a humanity. Tváří v tvář porážce i vnitřnímu pádu Německa v první světové 

válce, kdy Weber měl být pln zmíněného vědomí ,,ztroskotání“, Weber považoval za jedinou možnou 

i správnou cestu ukázat světu i sobě velikost, a totiž pravou podstatu němectví v kulturní tvorbě, tak 

jako v době napoleonské invaze počátku 19. století: ,,Jak jsme ukázali světu před 110 lety, že jsme – 

jen my – navzdory cizímu panství dokázali být jedním ze zcela velkých kulturních národů, tak bychom 

to měli nyní učinit ještě jednou.“411 A Jaspers připomíná Weberova slova v dopise Otto Crusiovi (26. 

prosince 1918), jež známe též z biografie sepsané jeho vdovou Marianne: ,,Já totiž věřím 

v nevyplenitelnost tohoto Německa, a nikdy jsem nepociťoval tak velmi jako dar nebes, že jsem 

Němec, jako v těchto chmurných dnech jeho hanby.“412 To znamená, identita němectví spočívá pro 

Webera – jako zejména později, za druhé světové války, pro Jasperse – v jeho duchovní tradici, a tak i 

jeho ,,sebeprohlášení“ má emancipativní a vůči politické moci korektivní, kritickou povahu. 

Budoucnost Německa má spočívat právě v rozvíjení německé kultury, a ta jako německá má tak být 

zároveň humanitní. Webera přitom podle Jasperse vyznačoval ,,pesimismus“, který však nikdy není 

rezignující ,,skličeností“ (Mutlosigkeit).413 V předmluvě k novému vydání svého spisu z roku 1958 

Jaspers říká, že Weber byl ,,posledním nacionálním Němcem: Jeho východiskem byla mocná německá 

říše, jejíž prohru v první světové válce právě ještě prožil, s nadějí na znovunastolení.“ ,,Nepomíjivé“ je 

ale podle Jasperse Weberovo ,,politické smýšlení“, to, že ,,pochopil v demokracii jedinou pro nás 
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možnou cestu, ale jasnozřivě spatřil strašlivá nebezpečí demokracie, která jsou překonatelná jen 

tehdy, když se jejich znalost rozšíří v národě.““414  

 Pokud Weber žádal silného, totiž kompetentního a zodpovědného politického předáka, pak 

proto, že je to jedině ,,nadřazená chytrost státníků“, co může ,,zajišťovat moc národa“. A zároveň je 

to ovšem právě ,,národem nesená vláda“, jež ,,může síly národa přivést k nejvyššímu vzestupu“.415 To 

znamená, reprezentativní vláda může být jen taková, která je jako taková též zvolena, uznána, která 

skutečně reprezentuje; péči je třeba věnovat jak demokratické šíři voličské delegace, distribuce 

politické moci, tak vyspělosti volených reprezentantů.416 (Nejasný je a Jaspers nerozebírá, dodejme 

znovu, vztah mezi národem jako v uvedeném smyslu kulturním a jeho mezinárodněpolitickou ,,mocí“, 

resp. jak lze adekvátnost jeho strukturace poměřovat, bude-li se mít osvědčit oproti stanoveným 

tendencím anglosaským a ruským.) ,,Max Weber vystupoval pro demokracii, na jejíž důvěře je státník 

ve svém povolání tak závislý, že, jí nesen, sice vládne autoritativně, ale nese pravou zodpovědnost 

skrze osobní nebezpečí se závazkem před lidem, který možná bude žádat jeho hlavu. Pro Maxe 

Webera je při tom otázka po politickém zřízení toliko otázkou techniky, ne světonázoru.“417 ,,Max 

Weber (a, dalo by se doplnit a proto také cituje, i Jaspers sám /M. B./) kolísá mezi tímto hněvem nad 

zbabělostí měšťanstva, které touží jen po novém Caesarovi nebo upadá do maloměšťáctví, a nad 

Bismarckem, který byl spolupříčinou tohoto vývoje.“418 ,,Maxi Weberovi všechno přijde na to, jak 

v konstituční monarchii dostanou do ruku veslo státu praví státníci; jen pak by mohl národ vést 

světovou politiku a uchránit se před katastrofou.“419 V zájmu plurality a také kontinuity, předávání 

moci je přitom třeba právě státníků, ne jediného vládce: tak se stalo Bismarckovi, že po něm, který 

vedle sebe ,,snesl jen kreatury, žádný charakter“, nepřišel žádný důstojný následovník.420  

 Weberovu činnost podle Jasperse ,,doprovázelo všude vědomí“, že ,,před Bohem je všechno 

nic, ale naší podstatou je tvořit smysl, plnit úkoly, jinak jsme nicotní.“421 Přitom Weber měl odmítat 

víru, která by měla nabízet prostě únik od skutečnosti a falešné uklidnění. Nejblíže mu, jenž tolik znal 

náboženské představy i systémy včetně asijských, stál puritanismus, nicméně byl vzdálen 
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jednoznačnému připoutání se k jedné konfesi, neřkuli církvi.422 Jeho víra byla ,,prostá“, nikoli falešně 

,,vědoucí“, a ,,rostla, čím hůře se dařilo“; byla totiž spojená s tahem k pravdivosti, a tak – při jeho 

konkrétismu – proti nepravdivosti, proti konfuzím, byla ,,bojem“, k jakému snaha o pravdivost (která 

je univerzální) v dějinném prostředí vede vždy (tak nakonec i Jasperse a opět ne náhodou, nýbrž 

právě jako filosofa ve vztahu vůči světu politiky: nakolik totiž dějinný svět je politický).423  

 Ve spise o Maxi Weberovi Jaspers rozvíjí svou tezi, která má obecnou důležitost a platnost 

ohledně jeho systematického výměru filosofa, že (nejen) u Maxe Webera lze ,,jeho filosofování nalézt 

v tom, co fakticky učinil jako politik a badatel a jako člověk“.424 ,,Byl-li Max Weber politik, badatel, 

filosof, pak přece ne jedno a i to druhé, nýbrž celý člověk, který svět uchopil v neslýchané šíři 

z hloubky své bytnosti, která, nedělitelně jedno, je vlastně tím, čím člověk jako člověk může být: 

hledač pravdy; jako filosof je politik, jako filosof badatel.“425 Jeho ,,filosofičnost“ spočívala 

v nepodmíněnosti, a přitom ostré metodičnosti a konkrétnosti jeho hledání a činného uchopování 

pravdy. Směřování k ní stejně, jakkoli jinak, zakládalo jak jeho osobní srdečnost a temperamentnost, 

tak věcnost; cizost autoritářství a důraz na svobodu a rozumnost jako fundamenty lidství, a tak i 

dějin. Jeho historická/sociologická zkoumání byla vedena snahou o porozumění člověku a společnosti 

v konkrétnosti dějinných formací, a tak zároveň v dějinách, resp. dějepisectví, při vší empiričnosti 

zprostředkovává jistou ,,fenomenologii ducha“, čtení ,,šifer“ rozumnosti a svobody, jak se o to snažil 

sám Jaspers. Jaspersovi přitom Weber s těmito svými vlastnostmi vystupuje – a od toho se dle něj 

odvíjel historický význam jeho působení – jako ,,nerozpustitelná přítomnost rozumnosti (…) v procesu 

všeobecné iluzionizace a fanatizace“ stejně jako v procesu ,,intelektualizace nebo snižování rozumu 

v pouhý rozmysl, v bezzubé vědění a sofistiku“.426 Weber byl při své věcnosti a vědomí o dějinné 

podmíněnosti, a tak relativitě platností, vším jiným než relativistou, pokud jde o potřeby lidství a (tak) 

rozumu a svobody vůbec: ztělesňoval právě vědomí o tom, že rozum (Vernunft) jako takový je 

,,neosobní“, ale ,,lidský skrze pohyb v čase“, jako žitý, uplatňovaný v životě. ,,Rozhodnost“ se týkala 

,,metodického vědění“ jako takového, ,,relativizace všeho věděného“.427 Pokud se Weber 

fragmentárností svého díla zdál selhat, tak jako ve svém nacionálním myšlení, pak ,,jeho ztroskotání 

bylo podstatné, neboť chtěl to lidsky pravdivé, ale fakticky nemožné“: ,,Byla kolem něj atmosféra 

ztroskotání v hlubším smyslu“,428 totiž jako okolo člověka usilujícího o pravdu, a tak – v historickém 

životě – o spravedlnost, tváří v tvář realitě německého politického vývoje konce 19. a prvních dvou 
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dekád 20. století. ,,Jeho smysl pro pravdu stál daleko spokojené přízemnosti stejně jako optimistické 

víře ve výzkum liberalismu, zatímco jemu jako podmínka všech hodnot ve světě byla nedotknutelná 

zodpovědnost svobodného jednotlivce za sebe a každá podoba nucení svědomí u něj nalézala 

odmítnutí.“429 Tak se mu též, jeho odkazu, může přiblížit nejspíše ten, kdo se bude snažit ,,stát se s 

ním sám sebou“.430 (Opět ,,soustavně“ jaspersovské: tak také charakterizoval snahu svého 

filosofického a /totiž/ pedagogického, ,,výchovného“ působení: nikoli v utváření apologetů či žáků, 

nýbrž samostatných zodpovědně svobodných činných duchů.) 

  V tomto přístupu, v němž vidíme Jasperse oceňovat Webera v tom, co s ním filosoficky sdílel 

(přičemž vidíme, že Jaspers se na jednu stranu od Webera mnoho naučil, na druhou stranu to byl on, 

kdo uvedené rysy vysledoval a uchopil jako ,,zásady“ filosofie a kdo i v portrétu člověka a myslitele 

Webera podal kabinetní kousek svého filosofického myšlení, nakolik mu jde právě o člověka, o 

filosofii existence jako filosofii komunikace, tedy schopnosti porozumět druhému, vést s ním 

opravdový filosofický dialog), v tomto přístupu tedy můžeme vidět, v čem je Jaspers (a Weber) též 

zavázán německé duchovní tradici zejména osvícenské doby, osvícenského racionalismu, nakolik 

skloubil esencialismus inteligibilního určení člověka s historismem jeho bytí v novém pohledu na 

mravnost, morální jednání jako realitu bytí sebou člověka (jako spirituální bytosti). Tu Jaspers 

navazuje na Lessinga a Reimara a, na druhé straně, s jiným založením a důsledky, na Kanta (a 

Schillera). Je to reimarovsko-lessingovské a kantovské, když v tomto smyslu Jaspers o Weberovi 

shrnuje, že ,,člověk jako jednotlivce mu byl vždycky i člověkem veskrze, jako takový oprávněný a 

nedotknutelný“.431  

 Na kantovský kriticismus zároveň navazuje weberovské odlišování vědy a filosofie (u Kanta 

šlo o rozlišení ,,kritické“ filosofie a ,,staré“, dogmatické metafyziky), kdy věda vysvětluje objekty 

v rámci toho, co je, nikoli bytí jako takové, se shoduje i s koncepčním přístupem Jaspersovým, jejž 

vidíme ve spisech o univerzitě i ,,popularizačních“ přednáškách. Tak hned na začátku přednášek o 

,,Šifrách transcendence“ řekne, že ,,vědy samy jsou v celku zásadně omezeny“, neboť ,,všechno naše 

poznání zůstává vždycky ve světě, nedosahuje nikdy světa. Svět není předmětem výzkumu, nýbrž, jak 

to nazývá Kant, idea, která výzkum vede a směřuje k jednotě.“432 Weberovi se podle Jasperse ,,věda 

stala nutícím, empirickým a logickým náhledem, který se v nekonečném postupu vpřed nikdy 

nezavršuje. (…) Věda nemůže nikdy poznat bytnost bytí, nýbrž jen v neuzavřitelném pokračování 

zkoumat skutečnosti a souvislosti…“433 Věda tak nedokáže nahradit filosofii – a filosofie ovšem 
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nedokáže a nemá se snažit nahrazovat vědy. (Odtud Jaspersova kritika holistických nároků 

idealistického monismu u Hegela, Fichta i Schellinga s jeho konfuzí sfér historického a 

transcendentního /též svobody a nutnosti či jedince a celku/, když historie byla učiněna terénem 

,,sebeuskutečňování“ transcendentní podstaty, ,,přicházející k sobě“ skrze lidského ducha.) Je to 

velmi reimarovské, že Weber, jak Jaspers shrnuje, spojil ,,rozhodné pojetí empiricky skutečného“ (a 

totiž jako vnitřně nabitého významovými faktory) s ,,odmítnutím všech metafyzických vloudění do 

zkušenostního vědění“.434 Je to právě ,,univerzální empirismus“, co vyjadřuje zároveň ,,vědomí toho, 

co není uvědomováno“,435 jako základní atribut weberovského pojetí ,,přísné“ vědy. Weberova věda 

je ,,funkcí existence, které slouží. Sociologie je jen jednou paží jeho hlubší bytnosti, kterou drží 

skrytou a která se stává viditelnou jen nepřímo: Maxe Webera jako filosofa.“436 ,,Nehodnotící povaha 

(Wertfreiheit) vědy pro Webera tedy neznamená, že se v bytí nemá soudit, nýbrž naopak: Vášeň 

souzení a chtění své vlastní objasnění a sebevýchovu teprve vytváří pravou objektivitu umění bádat.“ 

,,Hodnotící rozhodnutí o tom, co se mě týká“, je tak ,,mnohem spíše předpokladem pravé vášně ve 

výzkumu.“437   

 György Lukács Webera – stejně jako Jasperse (o tom viz III/1) – podrobuje kritice ve své 

rozměrné syntéze Die Zerstörung der Vernunft (1953), v níž se snaží postihnout hybné pružiny, 

myšlenková východiska a působná prizmata degenerace evropské racionality už od poloviny 19. 

století, kdy k ní podle něj dochází v souvislosti s reakcí odmítající hegelovský monismus. Tuto 

degeneraci Lukács spojuje a domnívá se dokládat s rozmanitými, vposled ale vnitřně spřízněnými 

projevy iracionalistického a subjektivistického postoje. Weber podle Lukácse příliš nepřekonal 

,,přehnaný formalismus“ simmelovské sociologie a jeho zastavení u konstruování ,,ideálních typů“ je 

příznačným projevem nedostatečnosti moderního (buržoazního, vposled reakčního a 

iracionalistického) sociologického myšlení, které se se svým ,,formalismem, subjektivismem a 

agnosticismem“ nedostává dál než k vytyčování typologií a přiřazování historických fenoménů pod 

ně. S tím z dějinné skutečnosti namísto ,,vývojové linie“ zůstává jen ,,hromada (Nebeneinander) 

kasuisticky zvolených a uspořádaných ideálních typů“, které – při konfuzi historické a systematické 

kasuistiky – vedou k pouze reduktivním a formalistickým analogiím jako srovnávání (domnělé 

odhalování reálných shod) staroegyptské byrokracie se socialismem, ,,charismatické“ vlády u 

přírodních národů a předáků moderních politických hnutí a podobně. Při konstrukci pojmu ,,zákona“ 

(Gesetz) se podle Lukácse ukazuje ,,pragmatická orientace“ (a ve výsledku subjektivismus) 

weberovské teorie poznání, která se namísto objektivní určitostí společensko-historické skutečnosti 
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řídí konstrukcí ,,šancí“ domněle potřebných pro realizaci vytyčených mocenských či právních, vlastně 

i badatelských plánů, rezonujíc tak nechtěně ,,kalkulující“ racionalitu ,,individuálního agenta 

kapitalismu“. V kýžené objektivitě weberovské metodologie se podle Lukácse ,,imperialistické 

tendence pseudoobjektivity prokazují jako silnější“. ,,Weberova koncepe ,šance‘438 je totiž na jednu 

stranu utvořena podle machistické interpretace přírodních fenoménů, na druhou stranu je určena 

psychologistickým subjektivismem ,teorie mezního užitku‘, přeměňuje objektivní formy, změny 

forem, události atd. společenského života ve spleť – naplněných nebo nenaplněných – ,očekávání‘, 

jeho zákonitosti do více nebo méně pravděpodobných ,šancí‘ naplnění těchto očekávání. Je zrovna 

tak jasné, že tímto směrem pracující sociologie ve svých zobecněních může dospět jen až 

k nejabstraktnějším analogiím.“439     

 Weber se podle Lukácse snažil o vědeckou objektivnost a relativizoval systematickou platnost 

,,ideálních typů“, tak jako se obracel proti vulgárnímu nacionalismu či ,,prožitkovému“ (Erlebnis) 

iracionalismu filosofie života; sám Weber však přenesl iracionalismus z ,,metodologie“ do 

,,světonázorové základny“, a tak ho upevnil s ,,dosud v Německu nepřítomnou rozhodností“.440 

Weber totiž vědeckost sociologie zakládá jejím sebeomezením na to, co je exaktně zjistitelné, 

s kritickým sebeuvědoměním ohledně konstruktivnosti analogistických metodologických nástrojů a 

nehodnotícím rozměrem vědy. Ta se na jednu stranu uvolňuje od východiska v ,,prožívání“, primátu 

vůle a jiných tendencí německého myšlení ,,imperialistické“ (vilémovské) epochy, jak je Lukács 

rozlišuje, na druhou stranu však sama absorbuje a nově ,,ztělesňuje“, nadto falešně legitimizuje 

iracionalismus, když hodnotové postoje historických subjektů samy o sobě pokládá za vědecky 

nezastupovatelné.441 Iracionalita má vyznačovat ,,hodnocení“ (Wertungen), postoje lidí vůbec, těch, o 

nichž se historicky pojednává, stejně jako těch pojednávajících. Tak má hodnotová (hodnotící) 

konstrukce zůstat kriticky sebe-vědomá právě jako nepřevoditelná na exaktní vědecká data a tím 

exaktním zůstávat pouze to, co se (takto deskriptivně) vztahuje toliko na reálné relace, formace. 

Lukács však zásadně odmítá iracionalitu v postojích pojímat jako ,,nadhistorický základní fakt 

společenského života“, považuje za nutné a hodnotové postoje vykládat z jejich vzájemného vztahu s 

lidskou (společenskou) praxí. Weberovský přístup vede k přímému zřeknutí se vysvětlování postojů 
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(Stellungnahmen) historických aktérů z určitosti hospodářsko-sociálních poměrů, v nichž se pohybují. 

Nejde přitom o jinak reduktivní jednosměrné, deterministické odvozování, nýbrž o jednotu historické 

skutečnosti, v níž mezi hodnotovým postojem a praxí jedince i společnosti stejně jako mezi 

duchovním a ,,praktickým“, materiálním, hospodářským životem, sociálními vztahy, panuje vztah 

vzájemného utváření a vyjadřování, bez nějž se nejde obejít při (izolujícím) výkladu ať už pouze 

reálné, nebo duchovní formace. Pro antagonističnost jednotlivých hodnotových konceptů,442 bránící 

jejich slučování, překlenování v jejich nesmiřitelné různosti stejně jako v reduktivním, jednostranně 

deterministickém odvozování, není podle Lukácse možné rezignovat na antagonismus jako 

fundament zprostředkování skutečnosti, existujícího pohybu mezi sférou duchovního a materiálního. 

,,Iracionalismus imperialistické periody povstává z falešných odpovědí na oprávněné, protože 

skutečností samotnou pokládané otázky: ze stavu, že ideologům klade samotná skutečnost ve velké a 

rostoucí síle dialektické otázky, které ale – ze společenských a v důsledku toho metodologických 

důvodů – neumějí dialekticky zodpovědět. Iracionalismus je forma takto vycházejícího útěku před 

dialektickou odpovědí na dialektickou otázku.“443  

 ,,Přísná vědeckost“ Weberovy sociologie444 se tak opírá o relativizaci (možností) poznání 

historické skutečnosti, která se zakládá na vyhlášení hodnotových postojů člověka jako takových 

(nezbytných též pro jednotící výklad, interpretaci v poznání) za iracionální. Tak se iracionalizuje 

,,lidské jádro“ dějin jako takové, jako to, co je vykládané, i to, co výklad podniká, a rezignuje na 

pochopení (neřkuli reálnou změnu) celku skutečnosti, v jejímž ,,středobodu“ jako ,,svorník“ 
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materiálních i duchovních poměrů nicméně člověk jako integrální a aktivní subjekt stojí. Weberovská 

,,vědeckost“ tak podle Lukácse zprostředkovává ,,cestu definitivnímu etablování iracionalismu ve 

světovém názoru“, ,,skutečný přechod od imperialistického novokantovství v iracionalistickou filosofii 

existence“, za jejíhož představitele, ne náhodou se k Weberovi hlásícího, Lukács označuje i Jasperse 

(demonstruje přitom nešťastnou reduktivnost svých jinak tak pronikavých průhledů, když 

jaspersovský ,,existencialismus“ jedním dechem spojí s ,,nihilismem“).445 Reduktivní weberovský 

koncept racionality a racionalizace vede takříkajíc k relativizaci relativity kapitalismu, k difamaci 

socialismu jako ekonomicky a sociálně ,,nemožného“ kvůli domnělým konstantám jednání lidské 

přirozenosti, jejíž aktivní a integrální dějinné bytí přitom ,,nehodnotící“ ,,vědeckost“ destruovala 

dualismem, v němž duchovní vědomí zaujímající hodnotová stanoviska bylo pojato jako v zásadě 

iracionální. ,,Zdánlivá historicita sociologických úvah směřuje – nikdy otevřeně vysloveně – k tomu, 

aby založila kapitalismus jako nutný, nadále podstatně nezměnitelný systém a odhalila domnělé 

vnitřní ekonomické a sociální rozpory socialismu, jež mají učinit jeho uskutečnění teoreticky stejně 

jako prakticky nemožným.“446 Při zřeteli k vzájemnému působení hospodářské chování určujících etik 

jednotlivých náboženství a ekonomických formací Weber stále vychází z ,,faktické priority 

náboženského motivu“ a tomu úměrně ,,zduchovňuje“ a ,,deekonomizuje“ bytnost kapitalismu, 

namísto aby v ,,hospodářských etikách“ uviděl – a v jejich historické proměnlivosti analyzoval – 

,,konsekvenci ekonomických struktur“. Jako bytnost kapitalismu pak zdánlivě vystupuje 

,,racionalizace ekonomicko-sociálního života, racionální kalkulovatelnost všech fenoménů“, a přitom 

zůstávají neuchopeny ,,skutečné ekonomické problémy“ v čele s otázkou nadhodnoty a 

vykořisťování.447 Redukce kapitalismu na kalkulistický racionalismus a jeho odvozování z ,,etiky“ 

náboženství, která je jako taková – při, resp. navzdory své ,,iracionalitě“ – ukotvena jako sublimace 

bytostných, konstantních potřeb člověka (které se tak též sublimují právě přirozeně, a tak i v reálné 

praxi přiměřeně vlastní etice /kterou při její iracionalitě není čím měřit/), se stává výhodným 

nástrojem pro jeho apologii jako ,,osud“, zákonitou podobu ,,racionalizace“ dějin lidstva. Weberovská 

metodologie vědy této apologii svým důrazem na historicitu zkoumání a duchovních formací jako 

určujících společenské bytí namísto naopak vytváří výhodnou teoretickou oporu, převádí pozornost 

do ,,vnitřního“, ,,imanentního“ vývoje ideologických (náboženských) formací soustav samotných bez 

ohledu na vzájemnost působení jejich impulzů s ekonomickou formací, resp. na prioritu ekonomické 

formace.448 Prioritu ekonomického faktoru (akumulujícího egoistického zájmu) překrývá domnělá 
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logika domněle vládnoucí ideologie, a takovýto výklad kapitalismu se stává sám ideologií, nakolik 

nereflektuje už jen relativitu závaznosti, resp. pluralitu chápání/akceptování ideologie jednotlivými 

členy té které společnosti, nemluvě o relativitě jejího poměru s egoistickými zájmy ekonomickými.  

 Jaspersův poukaz na to, že Weber právě při svém kriticismu nijak nepostuloval 

,,hospodářskou praxi“, teoreticky vyplývající z etiky určité ideologické/náboženské formace, jako její 

nutný a jedině a právě jí zapříčiněný důsledek, je problematický nejen, necháme-li – tak Lukács – 

stranou faktický Weberův postup při analýzách vztahů společenského myšlení (ideologie, 

náboženství) a bytí (praxe, hospodářství), nezohledňování vnitřních hybných faktorů společenského 

bytí (z marxistického hlediska antagonismus tříd, ideologií a /totiž/ zájmů o sobě) a držení primátu 

(určujícího faktoru) ideologie v imanentních důsledcích jejího rozvoje, nýbrž i z hlediska samotného 

postavení problému, působné kauzality jako vztahu ,,od“ náboženské ,,etiky“ ,,k“ ,,duchu“ 

ekonomického systému, neboť to je samo o sobě – z marxistického pohledu dialektikou obrácenou ,,z 

hlavy na nohy“, a vlastně nikoli dialektikou, nýbrž právě spíše linearistickým konceptem 

,,reprezentace“ duchovních, ideologických potřeb či sklonů v reálné praxi – namísto zprostředkování 

mezi (zákonitými, a ovšem historickými) potřebami obou v jednotě celku skutečnosti s přirozeným 

primátem bytí. Nikoli pouze představy, duchovní horizonty, vytvářejí ,,šance“ pro rozvoj 

ekonomických vztahů (resp. jej utvářejí), nýbrž produktivní síly, a ty se nekryjí s duchovními 

kapacitami hodnotových postojů, popř. jednání, nýbrž jsou formovány pohybem ekonomicko-

společenské reality.449 Podle Lukácse odmítání priority hospodářského, resp. vůbec společenského 

                                                                                                                                                                                     
Tendenz schlägt dann immer wieder so um, daβ sie die verursachende Priorität für den Gesamtprozeβ 
erhalten.“ Tamtéž, s. 477. 
449

 O takovýto celistvý model, s vědomím (a provedením) jeho ontologického založení a politického vyústění (jak 
je – v jeho čtení – integruje právě marxismus), se pokusil český marxistický filosof Miloslav Ransdorf ve své 
knize Nové čtení Marxe s konceptem společensko-ekonomické formace: viz 4. kapitolu 1. svazku, 2. vyd. Plzeň: 
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bytí (kdy nejen bytí předchází /individuální/ vědomí, nýbrž bytí v konkrétně určité formaci) jde ruku v 

ruce s teoretickým i (jako podstatným rezultátem) praktickým odmítáním třídního boje (tzn. 

dějinnosti /legitimity/ distribuce moci) a u Webera se pojí též s reduktivním čtením marxovského 

materialismu. (Ten ,,v konkrétní společenské skutečnosti také zjišťuje komplikovaná vzájemná 

působení; hospodářské základy /Gründe/ působí, Engelsovými slovy, jen jako v poslední instanci 

určující“.)450 

 Weberovské rozlišení vědecky-exaktního uchopování jako (s Jaspersem řečeno) týkajícího se 

pouze ,,empirické skutečnosti“, v ,,distanci od jádra věcí“,451 je nicméně potud důležitým a patřičným 

korektivem marxovského historického materialismu, nakolik je – a tak plně všude u Lukácse – 

přesvědčen se svou dialektikou mít nástroj k odhalování ,,jádra věcí“, podstaty historického a 

hospodářsko-společenského procesu ve smyslu poznávání historických fenoménů v jejich určení ,,o 

sobě“, v onom idealisticko-monistickém, hegelovském nároku na absolutní, s podstatou se přímo 

stýkající poznání.452 Kromě toho Lukács Webera v rámci dobrého ,,plynutí“ domnělého toku vývoje 
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iracionalismu v moderním myšlení zkresluje v tom, co Jaspers na stejném místě, jako právě citováno, 

právem zdůrazňuje, totiž ohledně povahy podmiňování hospodářské formace formací duchovní: 

Weber právě ve svém ,,agnosticismu“ v oblasti systematiky měl zdůrazňovat, že se ,,závislostí 

moderního kapitalismu na protestantské etice vyzdvihl jeden kauzální faktor“, nijak neříkaje, že 

jediný.453 Weber podle Jasperse ,,bojoval o skutečné provedení rozdělení zkušenostních věd a 

hodnotícího posouzení; vždy jednostranného, partikulárního poznání a všech druhů uchopování 

totality; empirické skutečnosti a bytnosti bytí“. Weber nezdůrazňoval nic jiného, než že ,,z žádného 

empirického výzkumu se nedá zdůvodnit (založit), co má hodnotu a co mám činit“.454 To znamená 

kritické sebeomezení epistemologické, nikoli uchopovaných realit samotných. Přitom by bylo třeba 

vznést fundamentální filosofickou námitku jak vůči weberovskému, tak například simmelovskému 

rozlišování skutečnosti a hodnoty, resp. podstaty (tak jejich monistické konfuzi), z hlediska 

kreativistické (křesťanské) metafyziky, kdy skutečnost a hodnota, resp. podstata, netvoří žádnou 

bezprostřední identitní jednotu, zároveň je však též nelze stavět proti sobě nebo prostě vedle sebe, 

nýbrž ,,kriticismus“ (sebeomezení) poznávacího rozumu reaguje právě na náhled, že skutečnost 

(potenciálně) zjevuje (na způsob Offenbaren) esenciální ,,hodnoty“, ba sama k nim patří. Jaspersovo 

vlastní myšlení je jakýmsi kompromisem v tom, že sice nepřijímá zjevené náboženství, na druhou 

stranu však s hodnotou spojuje existenci (člověka) samotnou. To, oč při tom jde, je, že ,,celek“, který 

přesahuje záběr singulárně zaměřených věd a je věcí toliko filosofické abstrakce, se nemá vůči 

jednotlivosti jako jiná jednotka na horizontální řadě, nýbrž spíše jako základ na vertikále její 

(přinejmenším významové, ne-li reálně ontologické) konstituce. Toto podržení historického terénu 

jako vsazeného do metafyzicky, nábožensky fundovaného rámce se nijak nevylučuje s pouhou 

,,konstruktivností“ ideálních typů jako toliko epistemologických prostředků, naopak prohlubuje 

uvědomění o neidentitě mezi určitostí skutečnosti a určeními ze strany člověka.  

 Plodnost Weberova historického zkoumání Jaspers vidí vyrůstat de facto z úrovně jeho 

teoretické práce: je to bohatství Weberovy invence v tvorbě a aplikaci ,,ideálních typů“, například 

v oblasti vládních nebo náboženských formací, co mu otevíralo nové pohledy na historické 

skutečnosti.455 Základní metodou tak je srovnávání. Nejprve (teoreticky kultivované) uchopení toho, 

co je či bylo možné, poté a z toho pochopení toho, co bylo (jak) skutečné. ,,Historik si zpřítomňuje 

určitou situaci. Míra jeho vědění mu dovoluje konstrukce toho, co tehdy bylo možné. (…) Historik 

proměňuje ještě jednou v možnost, co se už fakticky událo, aby našel kritický vrchol rozhodnutí, skrze 
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něž se to stalo.“456 A u Webera má platit: ,,Jako se pro Maxe Webera dějiny stávají prostředkem pro 

nalezení jasnosti o současném vědomí skutečnosti a chtění v něm, tak hledá pojetí minulého jako 

někdejší přítomnosti.“457 Podle Jasperse se Weber ,,stává právě koncentrací na přítomnost (…) 

univerzálním historikem“.458 Proti tomu zůstává kritická protipozice formulovaná Lukácsem, ne však 

proto nutně pouze marxistická. V duchu uvedené kritiky pojmu historických ,,šancí“ je třeba uvést, že 

přecházení mezi systematickými a historickými důsledky je nejen o sobě konfuzní, historicky relativně 

adekvátní, nýbrž že je ohroženo konfuzí příčinných vztahů a vztahů funkcionálních.459    

 Pro Jaspersovo vlastní myslitelské navázání na Maxe Webera je kromě již uvedených 

momentů důležitý přechod od instance národa, resp. národního státu, k mezi-národní spolupráci a 

solidaritě na bázi trvalých humanitních hodnot, prve držených jako prizma úrovně konstituce 

národní. Vysledovat to lze zejména z pozdní Jaspersovy reflexe v Bemerkungen zu Max Webers 

politischem Denken (1962). Jaspers se zde vrací k Weberovu důrazu na ,,nebezpečí“ vycházející pro 

evropskou kulturu z bolševického Ruska, kdy ji nově nahlíží tváří v tvář bipolárnímu světu studené 

války a hrozby atomové katastrofy. Podle Jasperse si již pozdní Weber, na konci svého života a po 

skončení první války a německého císařství, uvědomoval, že ,,dnes už není nejvyšší jednotou jednota 

národa, nýbrž jednota a solidarita svobodných západních národů a těch, kteří se k nim připojují. Jako 

dříve jednotlivý národ, tak je nyní dějinná substance společného Západu (ne doktríny, která je ve své 

mnohotvárnosti, skrze niž se vyslovuje, teprve důsledkem) dočasně nejvyšším principem politiky, 

která je založena v nepodmíněném sebeprohlášení dějinné bytnosti. Od roku 1919 může smysluplná 

německá politika najít sebeprohlášení národa jen skrze bezpodmínečnou účast na sebeprohlášení 

západní politické svobody. V té míře, v níž německý nerozum (Widervernunft) z této cesty sešel, 

přivodil neštěstí Němcům i světu.“460 

  To lze číst jako klíčovou Jaspersovu politickou sebereflexi ve vztahu k odkazu Maxe Webera a 

změněné historické situaci. Příznačná je pro ni přitom jednota kontinuity a ,,inovace“ ve smyslu stále 

historicky aktualizovaného, nicméně hodnotově pevného postoje, založeného na snaze o pravdivost 

a objektivitu, mířící k požadavkům svobody a spravedlnosti, jež vyžadují v prvé řadě ,,věcnost“, totiž 
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poznání.461 Pro Jasperse s tím jde ruku v ruce, oč běželo i Weberovi a čeho pozbývání jej trápilo, co 

viděl jako příznak úpadku politické reality Německa, disproporce mezi duchovní tradicí jeho kultury a 

úrovní jeho politické současnosti: totiž ,,zlehčování (Kleinmachen) všech věcí, jež nechává zmizet 

všechnu vážnost člověka“; miniaturizace formátu, ztráta smyslu pro lidskou důstojnost a velikost. 

,,Ušlechtilost a formát mizí a s tím schopnost k velké, zachraňující politice.“462 Důležitým a vpravdě 

kritickým na – právě takto emancipačním, nikoli afrimativním – Weberově i Jaspersově 

,,nacionalismu“ bylo, že toto ,,mizení ušlechtilosti a formátu“ viděli už ve vilémovské říši, pod maskou 

vnějškově velikého, vnitřně, duchovně ale slabého mocnářství. Jaspers zdůrazňuje, že pokud Max 

Weber mluvil o ,,vůdci“, pak nikoli jako o náhradě za ostatní, namísto suverenity občanského 

uvědomění a angažmá každého, nýbrž ve smyslu přirozené distribuce moci v demokraticky 

zastupitelské politické struktuře. ,,Když Max Weber roku 1918 myslel na vůdcovskou demokracii, 

viděl, že tady nejsou žádní vůdci. Mohou povstat jen výchovou v politickém boji, dnes jen 

v opravdové demokracii, ne být náhle tady, když je někdo chce mít. (…) Totální vládnutí je negativním 

zrcadlovým obrazem toho, co Max Weber měl na očích jako tvrdou cestu k uskutečnění politické 

velikosti. Neboť ono je koncem politiky, již Max Weber myslel. On žil v kontinuitě politické svobody 

od Řeků. (…) Bojoval proti vilémovskému státu, protože tento stát bránil vzestupu povolaných 

politiků v demokratickém svobodném souboji, přiváděl proto národ do nejvyššího nebezpečí.“463 

(Uvidíme, že přesně z tohoto důvodu bude Jaspers kritizovat Adenauerovu Spolkovou republiku a 

ukazovat její ,,nebezpečí“.) Tak ovšem Jaspers vidí další vývoj Německa po Weberově smrti jako stálé 

propadání, ba bezpříkladnou katastrofu, která šla daleko za nejhorší skepsi kritiky vilémovského 

státu: ,,co ještě bylo německé“, bylo v letech 1933-1945 podle Jasperse ,,zabito nebo mlčelo“, a říše 

proklamující se jako německá byla ,,neněmecká“, říše řízená ,,bandou vrahů“. Tak pozbylo své 

legitimity i Weberovo prve tradicionálně nacionalisticky ražené diktum: ,,Lhostejno, jaká ústava 

(Verfassung); nejprve se starat o německý stát, ať je, jaký je, pak o ústavu!“464   

 Reflexi německé a evropské ,,duchovní situace“ doby výmarské republiky, situace dle něj 

v kulminujícím smyslu krizové, Jaspers podnikl v uvedením spise ,,Duchovní situace doby“ (1931), 
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která byla formou i zaměřením zvláštní protiváhou jeho systematické ,,Filosofie“. Spis vyšel jako tisící 

svazek Göschenovy sbírky a zaznamenal značný ohlas: již v létě 1932 vyšlo páté vydání a příznačně 

vyšel znovu i brzy po druhé světové válce. Je to dílo spojující myšlenkové linie ražené předchozími 

Jaspersovými díly stejně jako razící přístupy a tematizace nové. K novému patří zejména tematizace 

společensko-politických otázek, přenos pozornosti na společenské vědomí, což znamená konkretizaci, 

která sice ústrojně rozvíjí a specificky aplikuje struktury obecně ukotvené ,,psychologií světonázorů“ a 

filosofií existence, která však zároveň vykračuje dál, neznamená jen konkretizaci, nýbrž i podstatnou 

transformaci výchozího filosofického stanoviska. Šlo o dílo vznikající poměrně dlouho a první 

Jaspersovo takto aktuálně zaměřené, které vzbudilo velký ohlas, přičemž u některých konzervativních 

akademiků i negativní, totiž v sousedství s nedlouho poté vycházející,,Filosofií“, programovým dílem 

,,filosofie existence“. Brzy následoval ještě spis o Maxi Weberovi, a to byl mimořádný tří-, resp. 

pětisvazkový účet jak oněch ,,let mlčení“, tak pro samotný počátek třicátých let, těžkého období, do 

nějž tedy Jaspers vstupuje vpravdě ,,ofenzívně“, jak pokud jde o širokoúhlou systematiku, tak 

aktuální historickou kritiku. Rozsahem, hloubkou i ostřím zpracování se Jaspers nyní prezentuje jako 

nepominutelný, čelný představitel soudobé německé filosofie.  

 Jaspersovi už nejde ,,jen“ o ,,světonázory“, které si člověk utváří, popřípadě které se projevují 

v ,,mezních situacích“, s těžištěm ve filosofii existence a lidského ducha (myšlení stejně jako cítění, 

psychiky) ve víceméně subjektivně fixované (a tak i jednotlivostní) podobě, nýbrž míří k epistemologii 

a ontologii kolektivního vědomí a bytí. Na půdě filosofie existence, jak na ni – jakkoli vágně – býval 

stavěn do jedné řady s mysliteli jako Heidegger a Sartre, Jaspers vykonal jako první tento výrazný 

krok k uchopení člověka v konkrétní dějinné formaci, později cestou tímto směrem tak proslavený 

Sartre dospívá ke kritice ,,dialektického rozumu“ jako ,,praktických celků“ až postupně a později, 

zejména po druhé světové válce, dlouze se připravuje obecnou systematikou ,,bytí“ a ,,nicoty“, 

,,situačností“ ,,existence“, a Heidegger raději u obecné, v zásadě prázdné temporality (namísto 

dějinnosti konkrétních formací) zůstal povždy.  

 V intencích ,,Psychologie světonázorů“ Jaspers začíná obecně výměrem ,,epochálního 

vědomí“ a ,,situace“, explikuje metodu svého přístupu k ,,osvětlení současné situace“, a podává pak 

výklad v pěti velkých blocích: ,,Hranice řádu bytí (Grenzen der Daseinsordnung)“, ,,Vůle v celku“, 

,,Rozpad a možnost ducha“, ,,Jak se dnes chápe bytí člověkem“ a ,,Co se může stát z člověka“. Zabývá 

se přitom nově fenomény, které na prahu třicátých let považuje za klíčové filosofii a humanitní vědy 

jako nové reflektovat: ,,technikou a aparátem jako podmínkami masového bytí“, ,,panstvím masy“, 

,,napětím mezi technickým masovým řádem a lidským světem bytí“, povahou moderního státu, 

vztahem jedince a společnosti k němu a k sobě samým, úlohou výchovy, školství, vědy a kultury. 

Zkoumá vědy o člověku v jejich současných podobách a poukazuje na jejich (sociologie, 
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psychologie…) meze, kritický zejména k psychoanalýze. Jaspersovým tématem je, jak říká nadpis 

jedné kapitoly, ,,postoj bytí sebou v situaci doby“. ,,Rozhodující je možnost dnes ještě ne objektivně 

skutečného bytí sebou v jeho zvláštním světě, který ten všeobecný uzavírá v sobě, místo aby jím byl 

přesahován.“465 

 Jaspers vychází z ,,nemožnosti stálého řádu bytí“, z nedefinitivnosti bytí světa ve stavu, 

v němž se nachází aktuálně.466 Vědomí dějinně určité situačnosti patří podle Jasperse k povaze 

lidského bytí, přitom nedefinitivnost světa ve stavu, v němž se nachází, člověka vede k víře v možnost 

změny světa, která se pervertuje ve ,,víru v možnost pozemského naplnění (Vollendung)“, zastupující 

vyrovnání, nalezení klidu v ,,transcendenci“.467 Vize změnitelnosti světa jako jeho jediné přijatelné 

definice po otřesu věrohodnosti ,,statických“ vysvětlení jeho identitních činitelů první světovou 

válkou byla hnacím motorem marxisticky orientovaného myšlení, jakkoli skeptická frankfurtská škola 

(Adorno) sázela spíše na neidentičnost, parciálnost subjektivního stanoviska, kdežto stranicky 

organizovaná, ,,pravověrnější“ podoba u Lukácse rozvíjela holistický záběr, stavěla ,,převratnou 

praxi“ právě na hledisku ,,totality“ jako hlavním prvku novosti marxovského pojetí vědy468 a její 

ontotvornou dimenzi odvíjela z dynamičnosti bytí totality, při něž je zprostředkování praxí imanentní, 

konstitutivní (v hegelovském smyslu: v-sobě-spočívání = k-sobě-přicházení, sebe-proměňování, 

zprostředkovávané společenským subjektem). Monismus marxistického, lépe (obecněji a v širších 

důsledcích, o něž Jaspersovi jde) řečeno vůbec materialistického myšlení sice odesencializoval, 

specificky tím však jen radikalizoval, v jeho faktickém relativismu (subjektivismu) odhalil 

afirmativismus hegelovského subjektu (který má být ,,substancí“, imanentním zprostředkováním 

/sebe-vědomí/ celku). Podle Jasperse v marxismu ,,dialektika klesla k pouhé metodě, vyprázdněna o 

obsah dějinného bytí člověka stejně jako o metafyziku“.469 Hegel sice, ,,postaven před rozpad doby“, 

poznal, že ,,skutečnost sama a ne filosofie musí být smířena“,470 avšak jeho řešení nebylo správné. 

Jako dva protihlasy proti falešnému idealisticko-monistickému průniku myšlení a bytí, jež za cenu 
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indiferentistických spekulací chtělo subjektu otevřít cestu k všeobsáhlému pojetí celku bytí i myšlení, 

došlo však jen k zdánlivému, falešnému vědění, konfuzi spekulativního myšlení a poznání, Jaspers i 

zde uvádí Kierkegaarda a Nietzscheho. Jejich radikálně antagonistické myšlení podle něj po katastrofě 

první světové války a krize vědomí našlo novou a intenzívní rezonanci, nicméně málo opravdového 

pochopení. (Jaspers se – většinou ani jindy – nevěnuje systematické kritice – jak zde říká – 

,,Kierkegaardova křesťanství“ a ,,Nietzscheho zarathustrovské víry“). Jak ale tito dva myslitelé ,,zjevují 

Nic“, ,,na to člověk po válce slyší jako nikdy předtím“, podotýká Jaspers.471    

 Podle Jasperse je ,,otázka po současné situaci člověka jako rezultát jeho stávání se a šance 

jeho budoucnosti dnes položena naléhavěji než dříve“.472 Šance, možnost produktivního uchopení a 

kvalitativní změny, však předpokládá systematické i historické vyjasnění. Přitom ,,co člověka udělalo 

člověkem, leží před tradovanými dějinami. Nástroje k trvalému vlastnictví, příprava a uplatnění ohně, 

řeč, překonání velké pohlavní žárlivosti směrem k mužskému kamarádství v založení stabilní 

společnosti vyzvedly člověka ze zvířecího světa.“473 K určujícím základům západní civilizace dle 

Jasperse patří racionalita, princip poznávajícího, bezpodmínečného putování ducha za podstatou 

věcí, subjektivita bytí (des Selbstseins) a uznávání ,,faktické skutečnosti“ světa oproti orientální 

,,Weltlosigkeit“. Tato paradigmata se však v posledních staletích proměňovala do často reduktivních 

poloh, jež celou západní kulturu stále více zužovala a ohrožovala: racionalitu do propočitatelnosti a 

technické ovladatelnosti, mechanizace a instrumentalizace, a falešných podob ať už pojetí 

individuality, nebo skutečnosti, subjektivismu, nebo objektivismu. Jako ,,specifiku novějších staletí“ 

Jaspers uvádí Schillerem konstatované ,,odbožštění světa“, jehož proces se na Západě odvíjel ,,v 

radikalitě jako nikde jinde“.474 Pro něj samotného přitom, a tak i ve zkoumání ,,duchovní situace 

doby“, je přitom prizmatem právě ,,Daseinsordnung der Menschenmassen“, které se přitom nekryje s 

,,bytím anonymních sil“, nýbrž naráží na lidské bytí (Menschsein) v opravdovosti syntézy otevřenosti a 

omezenosti jeho poznávacích a tvořivých možnosti. Zkoumání ,,duchovní situace doby“, jež je jako 

takové nedělitelně zkoumáním bytí člověka (resp. lidí) v ní a dějinné situačnosti lidského bytí vůbec, 

tak zároveň vede k filosofii existence vůbec.475     

  Jaspers se zabývá zejména převratnou úlohou techniky pro moderní civilizaci. Ta také byla a 

je podmínkou populační exploze, nevídaného růstu počtu obyvatel planety. Technika se také 

,,navzájem zplodila“ s ,,masou“.476 Technika je založena na ,,mašinérii“, na organizaci a eficienci 
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produkce, jejímuž stoupání je přímo úměrný pokles hodnoty individua. ,,Masový řád buduje 

univerzální aparát bytí, který ničí vlastní lidský svět bytí.“477 Jaspers přitom konstatuje i rezultáty, jež 

měly také osvobozující, ,,demytizační“ povahu (jak si nejvíce všímali Walter Benjamin a Emmanuel 

Levinas): rozvoj techniky znamenal rozpad ,,aury“ (jak Benjamin či Adorno popisovali zejména ve 

sféře umění), na druhou stranu vedl k novému zpřístupnění. To však ve skutečnosti překrývalo, 

dominovalo osvojení konzumistické, nestýkající se s pravým určením nově dostupných hodnot, nýbrž 

s jejich konstelací v novém ,,Massenordnung“ moderní technické civilizace, jinak řečeno profanace a 

instrumentalizace. ,,Technické překonání času a prostoru denním sdělením novin, cestování, 

masovost zobrazení a reprodukování prostřednictvím kina a rádia umožnila dotčení všech vším. Nic 

není vzdálené, tajemné, zázračné. U událostí, které platí jako velké, mohou být všichni. Lidé, kteří 

zrovna zaujímají vůdcovská místa, známe, jako bychom je potkávali denně.“478 Ve světě technikou 

umožněného univerzálního zdostupnění, dosažitelnosti, stále klesá hodnota věcí a toho, co je, a 

relativizuje se pojem o věcech a vztazích, chápání souvislostí. ,,Minulé už neplatí, jen to právě 

přítomné. Zapomínání je základním rysem tohoto bytí, jehož perspektivy v minulosti a budoucnosti 

se scvrkávají téměř k pouhé přítomnosti. Stává se z toho plynutí života bez vzpomínky a bez výhledu, 

bez síly účelově abstrahujícího pohledu ve výkonné funkci při aparátu. Mizí láska k věcem a lidem. (…) 

Je-li měřítkem člověka průměrná výkonnost, pak je jednotlivec jako jednotlivec lhostejný. Nikdo není 

nenahraditelný. S tím, jako co tady byl, je něčím všeobecným, ne sebou samým. Předurčeni k tomuto 

životu jsou lidé, kteří vůbec nechtějí být sami sebou; ti mají přednost. Svět se zdá muset přejít do 

rukou průměrnosti, lidí bez osudu, bez formátu a bez vlastní lidskosti.“479  

 ,,Aparát“ přitom nemůže o sobě vyprodukovat osobnost, která by organizační celek (stát) 

vedla, protože působí právě vůči osobnosti, lidství člověka v jeho svébytnosti, tvořivosti a originalitě, 

nivelizujícím způsobem. Na druhou stranu se ale bez vůdců neobejde, potřebuje ,,logiku“ přesahující 

samotný aparát, která mu propůjčí autoritu; proto se s postupem odlidšťování, zvěcňování, 

mechanizace a konzumismu zvedá poptávka po silné, totiž náhradní, individuálně tvořivé působení 

nahrazující identitě a vládcovské ruce. Jednostranná, reduktivní, manipulativní racionalita plodí 

iracionalitu duchovní ,,výplně“. Protože však zůstává vláda masy a aparátu, a tak průměru, jeho 

prizmat a potřeb, může se i ,,vůdcem“ stát jen někdo, kdo mu odpovídá, ne osobnost opravdového 

formátu. Vůdce dodává jen zdání moci řídit běh věcí, ve skutečnosti reprodukovaný aparátem.480 
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Jaspers promýšlí pojem vůdce (Führer, Führertum) jako potřeby manipulativně řízené, vnitřně 

chaotizované, hodnotově rozvrácené moderní společnosti před rokem 1933, jeho kniha taky pro své 

pregnantní zamíření na palčivé problémy a předjetí mnoha nadcházejících našla takovou odezvu. 

 ,,Nejjistější, všechny ostatní fundující lidskost“ se dle Jasperse dá najít v rodině jako 

společenství založeném na lásce.481 O tu se tak musí pečovat nejvíc. Manželství je v současnosti 

,,podstatnější více než dříve“, kdy stála výše ,,substance veřejného ducha“. Devalvace společnosti 

v technickými zájmy a prostředky určovaný aparát a racionality v manipulativní management jeho 

eficience volá po nové péči o platformu, na níž se člověk ještě realizuje jako opravdu lidský, a tou je 

spojení s druhým na neutilitární, čistě-lidské, milující úrovni, vtělené ve sňatek a rodinu, kdežto 

hodnota jedince jako společenské a politické bytosti se tolik znehodnotila. Manželství je přitom 

v moderní výkonové společnosti ohroženo více než dříve.482   

 Pronikavé a se směry myšlení frankfurtské školy nejvíce se sbližující jsou Jaspersovy úvahy o 

formách (náhražkovité) seberealizace člověka v technické výkonové společnosti. Jako jeden z prvních 

Jaspers reflektuje příčiny moderní popularity sportu a jeho integrace individuální tělesnosti do života 

společnosti: ,,Vlastní bytí jako vitalita si vytváří prostor ve sportu, jako pozůstatku uspokojení 

bezprostředního bytí, v disciplíně, poddajnosti, zručnosti. Skrze vůlí ovládanou tělesnost se 

ubezpečuje síla a odvaha; přírodě otevřený jednotlivec si podmaňuje blízkost ke světu v jeho 

elementech. Sport jako masový jev, organizován k neodvratnosti řízené hry, odvádí pudy, které by 

jinak byly aparátu nebezpečné. Vyplňuje volný čas, přináší uklidnění mas. Vůle k vitalitě jako pohyb 

na vzduchu a slunci si přeje tento požitek bytí ve společnosti; nemá žádný kontemplativní vztah 

k přírodě jako šifře a odstraňuje plodnou samotu.“483 ,,Aparát“ se stará o uspokojení ,,koleček“ svého 

stroje, v něž jsou redukováni lidé jako samostatné cítící a tvořící, tzn. stav věcí podle předem 

neurčeného plánu měnící, ,,antisystémové“ duchovní bytosti. Sport ve světě reálné nesvobody a 

nespravedlnosti nabízí terén náhradního sebeuskutečnění, jež uspokojuje potřeby nerealizovaného 

individua i toho, co nechce nechat realizovat systém: terén zdánlivého dosahování velikosti, 

odkázanosti na vlastní síly reálně spoutaného a podmíněného, realizaci bojového i herního pudu na 

neproduktivní a neduchovní úrovni, jejíž izolovanost se maskuje její komerční integrací do provozu 

systému jako opět masově organizovaného a represivního subsystému, jenž má vůči racionalitě toho 

společenského/státního afirmativní poměr sebeinscenace. (Tak dodnes fotografování vrcholných 
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politiků se sportovci a jejich participace na sportovních akcích, arci těch ,,nejvýznamnějších“ podle 

klíče opět ,,aparátní“ soutěžní organizace, podepřené nadto komerčně, ekonomicky, kdežto na 

úrovni opravdové tvořivosti a kontemplace převládající nezájem o sebeinscenační participaci.) 

,,Zahalování bezmoci“,484 jež se v moderní společnosti děje pro ,,ospravedlnění“ jejího vládnoucího 

systému, neumožňujícího člověku být skutečně lidsky, si začasté obléká šat reklamující hodnoty 

docela opačné, a tak i v ,,žargonech“ zdánlivě alternativních platforem. ,,Co po staletí byl svět 

člověka, se zdá dnes rozpadat. Svět vznikající nově jako aparát péče o existenci nutí vše, aby mu 

sloužilo. Ničí, co v něm nemá místo. Člověk se zdá přecházet v to, co má být jen prostředkem, ne 

účelem, neřkuli smyslem.“485 Účel, smysl, však člověk bytostně potřebuje, a proto moderní technická 

společnost sama produkuje svou masovou iracionalitu náhradních hodnot a autorit, uspokujících 

potřeby, chutě i strachy.  

 Významnou odlišnost Jaspersovy kritiky současné západní civilizace od kritiky orientované 

marxisticky je třeba vidět v jeho pojmu státu, jak se projevuje právě již ve spise ,,Duchovní situace 

doby“. Rozvíjet jej bude po druhé světové válce a nově v šedesátých letech tváří v tvář jednak 

historické krizi, kolizi vztahu jedince, společnosti a státu v Německu, jednak v systematické 

konfrontaci s marxismem. Podle Jasperse člověka vyznačuje potřeba státu jako organizační jednotky 

ustavující jeho práva, umožňující jeho seberozvoj ve společenství s druhými. Na rozdíl od Marxe 

Jaspers nevidí překonání panující disproporce mezi lidstvím člověka a panujícím systémem 

v revolucionizaci poměrů směrem k ztotožnění občanské společnosti a státu, v němž by se 

sebeuskutečnění člověka mělo spojit = krýt se sebeuskutečněním státu jako organizační strukturou 

obce rovných jedinců, nýbrž chápe stát jako samostatnou, s občanskou společností 

neidentifikovatelnou strukturu, jejíž ustavení má sice dějinný a lidský původ (a tak pochopitelně i 

změnitelnost), musí však být více než sebereferencí společnosti ve smyslu současných poměrů a 

zájmů. ,,Stát má za svůj konkrétní obsah svobodu naplňování člověka v rozmanitosti idejí povolání, 

které jsou jako pouhá funkce v aparátu nenaplnitelné; má za svou substanci lidi, kteří prostřednictvím 

své výchovy získali účast na své dějinné tradici. V obou případech může stát, jenž zabezpečuje 

masový řád (Massenordnung), protože ten má své trvání jen skrze něj, být zároveň ochranou před 

tímto masovým řádem.“486 V tomto ohledu také později Jaspers myslí demokratický stát bytostně 

jako strukturu, jehož oporou není ani tak vůle lidu ve smyslu prosadivší se většiny jako její hodnotový 

rámec, potvrzený ústavním soudem. Stát není něco, co by mělo být překonáno, stát se zbytečným, 

nýbrž něco, co bytostně garantuje, podmiňuje svobodu seberozvoje jednotlivce (totiž jeho ochranou 

před jiným a před ztotožněním práv s aktuálním přáním většiny). To je rozhodující odlišnost 
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Jaspersova konceptu od toho marxistického – a možná je škoda, že jej Jaspers sám v tomto ohledu 

nepointoval, neformuloval například v poválečné debatě vůči Lukácsovi. Vinou též nedostatečné 

vzájemné znalosti zůstal Jaspers pro marxisty většinou platit za zastánce státu a za ,,liberála“, což je 

podobně povrchní zkratka jako v případě takového Masaryka (v mnoha ohledech ostatně s Jaspersem 

myšlenkově spřízněného, včetně ukotvení existence a její politické strukturace /jako praxe podle 

hodnot/ v transcendenci).  

 Podle Jasperse je ,,základní světodějnou politickou otázkou naší doby, jestli lidské masy 

mohou být demokratizovány, jestli přirozenost průměrnosti člověka je vůbec schopna do svého života 

fakticky pojmout spoluzodpovědnost jako státní občan skrze spoluvědění a spolurozhodování 

základních linií.“487 Vzhledem k poptávce po vůdci, neschopnosti sobě sama rozumět a vládnout ze 

strany většiny lidí, zredukovaných na masu a členy výkonového aparátu, je Jaspers skeptický 

k současnému státu: ,,S těmito způsoby vůdcovství ukazuje stát ve věku absolutizace masového řádu, 

techniky a hospodářství, že je zajat tendencemi, které jej v jeho ideji ničí. Bude buď jako v duchovnu 

chaotický provoz pouhým sjednocováním racionálních pravidel bytí mas s mocí, bez níž na světě nic 

není; v rozpadajícím se státním vědomí je pak skutečnost mocenského státu jako duchovně nahodilé 

rozhodování a neřízené střídání násilností. Nebo se vůle ke státu v reakci na to stane diktátorským 

znovunastolením jednoty, autority, poslušnosti, takže svoboda lidského bytí zanikne ve 

zfanatizovaném státním vědomí a zůstane jen síla chytré brutality.“488          

 Jaspers se věnuje problému současného vzdělávání, kritizuje redukci vzdělání na speciální 

vědění, popřípadě dovednost, ačkoli vzdělání vyznačuje ne suma speciálnich vědomostí či 

dovedností, nýbrž spíše ,,schopnost nechat se duchovně zasáhnout“.489 ,,Duchovní bytí našeho věku 

jako vědomí, jak se uskutečňuje v masách“, tvoří ale oproti klasickému humanitnímu vzdělání podle 

Jasperse živel moderní žurnalistiky. Noviny reprodukují masového ,,ducha“, skýtají velikou šanci 

informování širokého co do publika i možných témat stejně jako ohrožení nivelizací a reprodukcí 

standardizovaných a standardizujících povrchností. Novináři mají ,,specifickou zodpovědnost“.490 

Nicméně ,,možná zodpovědnost a duchovní tvořivost v žurnalismu jsou jeho závislostí na potřebách 

masy a politicko-ekonomických sil zpochybněny“.491 ,,Společenské vědy zůstávají bez smýšlení 

humánního vzdělání; existují sice ještě obsažná znázornění, ale jsou partikulární a působí sama jako 

poslední završení možnosti, po níž se asi už nic nestane. Dřívější boj filologického a kritického bádání 

proti dějinněfilosofické totalitě skončil v neschopnosti zobrazit dějiny jako celkovost lidských 
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možností. Rozšíření historických dokladů o tisíciletí vedlo snad k vnějšímu objevu, ale k žádnému 

novému osvojení substanciálního lidství. Nad vše minulé se zdá spouštět pustina všeobecné 

lhostejnosti. Krize věd nespočívá tedy vlastně v hranicích jejich schopností, nýbrž ve vědomí jejich 

smyslu.“492 Za tuto krizi přitom do značné míry mohou podle Jasperse vědy samy, novověká 

racionalita, se svým špatným sebe-rozuměním, s onou mechanisticko-matematickou racionalitou. 

,,Skutečnost proměny svobodného bádání jednotlivců v provoz vědy má za následek, že každý se 

pokládá za schopného spolupůsobit, pokud má jen rozum a je pilný. Povstává vědecké plebejství; 

dělají se prázdné analogizující práce, aby se člověk mohl prokázat jako badatel, libovolná zjištění, 

počty, popisy, a vydává se to za empirickou vědu. (…) Masové bytí na vysokých školách má tendenci 

zničit vědu jako vědu. Ta se má přizpůsobit množství, které chce jen svůj praktický cíl, zkoušku a s tím 

spojené oprávnění; výzkum má být podporován jen, pokud má prakticky zhodnotitelné výsledky.“ 

Podle Jasperse je ovšem ,,skutečná věda aristokratickou záležitostí těch, kteří se k ní sami vyvolí. 

Původní chtění vědět, které jedině by znemožnilo krizi věd, náleží každému jako jednotlivci na jeho 

nebezpečí.“493   

 A skutečná věda (eigentliche Wissenchaft) je ovšem pro Jasperse ,,vědění s věděním způsobu 

a hranic vědění“,494 tzn. kritické, a s tím filosofické vědění. Filosofie, jež je tím obemykajícím 

jednotlivých věd, se ale dle Jasperse za poslední století změnila v ,,provoz učení a historie“ a ,,zdá se 

selhávat“. V podobné krizi se nachází náboženství, kdy ,,církev jako politická moc je působná“, ale 

,,náboženská víra v podobě jednotlivého člověka se zdá být stále vzácnější“. Církev se zdá ,,stále 

obtížněji umět tolerovat samostatnost nezávislého jednotlivce“.495 To vše nicméně činí nově tak 

důležitou právě filosofii, nutí člověka o to rozhodněji myslet, a totiž s východiskem v sobě samém, ne 

v čemkoli prostě přijímaném, přejímaném (světě stejně jako dogmatu).496    

 Nové cesty pro uchování toho podstatného ze sebe a nenechání se snížit v afirmativní a 

reduktivní, komerční či banální nástroj musí hledat také umění. Musí ,,dávat pocítit transcendenci“. 

,,Umění se dnes zdají poháněna bytím; není žádný oltář, na němž by nalezla klid, aby přišla k sobě, 

kde je naplňuje jejich obsah."497 S relativizací hranic toho, co je a co není umění, mezi uměleckou a 

funkční stránkou věci, a s tím i individuálním a masovým elementem v jeho tvorbě či užívání, vymizel 

smysl pro styl. Umění se Jaspersovi v současné době zdá jaksi bezmocným, náhle vymizeli velcí tvůrci, 

jako kdyby ztratilo ,,smích i pláč“; vyjádření toho pro člověka podstatného přitom pro umění je 
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nezbytné, nekvalifikuje je však ještě jako umění, k tomu je třeba výsosti formy, jaká s onou relativizací 

umění se nivelizovala.498 Snaha o dosahování ,,nahé“ přítomnosti v místním/figurálním, temporálním 

či citovém smyslu je spojena s uvolněním pudových potřeb, nikoli tvořivých, přítomnou skutečnost 

směrem k transcendenci překračujících mohutností. Podobně jako Benjamin či Adorno Jaspers 

tematizuje kino a film, jeden z úhlavních produktů masové kultury, kulturního průmyslu. ,,Kino 

ukazuje svět, který nebyl takto viditelný. Člověk je poután indiskrétním zobrazováním fyziognomické 

skutečnosti lidí. Rozšiřuje svou optickou zkušenost na všechny národy a kraje. Ale nic nevidí pořádně 

a prodlévaje, vidí dráždivé, ba otřásající, které nezapomene, ale musí většinu sezení zaplatit takovou 

žádným jiným způsobem dosažitelnou pustinou duše, která po uplynutí napětí zůstává.“499 Film 

zprostředkovává, většinou však nikoli vysvětluje, uměleckým ztvárněním překonává, nýbrž 

estetickými prostředky pouze reprodukuje bezprostřednost, která nedává žádnou blízkost, žádné 

osvojení/překonání uchopené jednotlivosti, spíše ji vytrhává z její souvislosti, působí ve své obrazové 

fixaci afektivně, antikontemplativně. S povahou média a publika jde ruku v ruce úpadek vlastního 

umění těch, kdo filmové umění realizují. Zde tak jako v jiných oblastech nelze než sledovat úpadek 

smyslu pro úroveň, schopnosti zpodobit důstojnost a opravdové city, jejich konfuzi s banálními 

vnitřními i vnějšími pohnutími. ,,Moderní herec může elementárně přivést k znázornění původní 

afekty bytí, nenávist, ironii a pohrdání, nevěstinskou erotiku, směšné postavy, hlučnost, 

jednoduchost, údernost antitezí. Zdá se ve valné většině případů selhávat, kde by se měla stát 

viditelnou ušlechtilost člověka. Sotva někdo umí ještě zahrát Hamleta, Edgara.“500 Umění je vedle 

filosofie jiným polem pro sebereflexi lidského bytí, jako umění však žádá víc než ,,pouhou“ 

sebereflexi, a na druhou stranu ,,méně“ než tuto v patřičné šíři jejího ukotvení. 

 Pokud jde o otázku po bytnosti člověka a jeho bytí v současném světě, opakuje Jaspers 

náhled, který pozoruhodně upomíná na Marxovo ,,nevědí to, a činí to“, jak ho cituje v čele své 

,,Estetiky“ pozdní Lukács: ,,Člověk je vždycky víc, než o sobě ví. Není, co je jednou pro vždy, nýbrž je 

cesta; nejen zjistitelné bytí jako trvání, nýbrž v něm možnost skrze svobodu, z níž ještě ve svém 

faktickém konání rozhoduje, kým je.“501 A tomuto určení odpovídá filosofie existence jako ,,filosofie 

lidského bytí, která vychází nad člověka“.502 Kritické zmínky věnuje Jaspersmarxismu, dle nějž má 

člověk být ,,rezultátem zespolečenštění jako způsobu produkování pro bytí nutných věcí“, ,,ve svých 

zvláštnostech výsledkem místa ve společnosti, na němž stojí“, s vědomím jako pouhou ,,funkcí 
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sociologické situace“.503 Marxismus dle Jasperse nepřináší žádné ,,vědecké poznání, nýbrž 

rozmyslovou víru (Verstandesglaube)“, a představuje ,,jen nejznámější příklad sociologické 

analýzy“.504 Zvláštní uznání naopak patří Maxi Weberovi, při jehož zhodnocení Jaspers formuluje i 

vlastní koncept poznání a svého druhu ,,duchovního“ života vůbec: ,,Rozhodující, vědění jako vědění 

teprve zakládající, a proto člověka osvobozující čin je učiněn, když se smysl objektivního poznání od 

vyjádření vůle v současné dějinné situaci ostře odděluje nejen v teorii, nýbrž i v životě zůstává cílem 

radikálního konání. Tento krok v naší době učinil Max Weber. Sociologie u něj není nadále filosofií 

lidského bytí. Je partikulární vědou o lidského vztahování a jeho konsekvencích.“505  

 Kriticky se naproti tomu Jaspers, jak ještě uvidíme, vztahuje k Freudově psychoanalýze: 

upozornila sice psychopatologii na řadu přehlížených jevů, nicméně chybí jí stále ,,přesvědčivá 

kasuistika“.506 Do jedné řady s psychoanalýzou a rasovou teorií Jaspers jako dobově příznačný 

reduktivní myšlenkový přístup vykládá (až příliš zjednodušeně) marxismus: ten nevysvětluje ze 

sublimace potlačených pudů ani z vrozených determinantních (rasových) ,,kvalit“, nýbrž 

z determinant sociálně-ekonomických. Marxismu má ,,všechno duchovní bytí“ být pouhou 

,,nadstavbou“ docela podobně jako psychoanalýze, která je vidí být ,,sublimací vytěsněných pudů“, a 

tak se všechna kultura stává pouhou ,,Zwangsneurose“, kde není prostor pro opravdovou svobodu a 

tvořivost jednotlivce. Jaspers se staví za nesubsumovatelnost duchovních mohutností jedince. 

Marxismus, psychoanalýza a rasismus jsou příhodné pro to, aby zničily, co se lidem zdálo mít 

hodnotu. Jsou především ruinou každého nepodmíněna, protože se dělají jako vědění falešným 

nepodmíněnem, jež všechno ostatní poznává jako podmíněné.“507 Právem Jaspers v marxismu 

napadá nekritičnost v teorii poznání a ekonomický determinismus, vědecký nárok dialekticko-

materialistického myšlení, nicméně jeho odsudky jsou zde až příliš povšechné, zdaleka ne právy 

hloubce promyšlení vztahu mezi společenským a individuálním bytím a myšlením u Marxe i některých 

opravdu invenčních marxistů, kdy marxisté meziválečné doby promýšleli právě iniciativní moc sféry 

ducha. Proti těmto reduktivním proudům staví Jaspers filosofii existence jako ,,věcnou znalost 

využívající, ale překračující myšlení, skrze něž by se člověk chtěl stát sebou samým. Toto myšlení 

nepoznává předměty, nýbrž objasňuje a zároveň vymáhá bytí toho, který takto myslí. (…) Pravá 

filosofie existence je apelujícím tázáním, v němž se dnes člověk snaží znovu příjít k sobě samému.“508 
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Člověk jako ,,možnost svobody“ je ,,buď jejím pravým uskutečněním, nebo jejím zvrácením 

(Verkehrung)“.509   

 ,,Nejlepšími“ lidmi tak podle Jasperse nejsou ani urození co do rodového původu nebo co do 

rasy, ani co do ,,pouhého“ talentu, nýbrž ti, kteří dovedou být opravdu sami sebou, kteří neprchají 

před sebou samými a netěkají mezi předměty a zaměstnáními, nýbrž jdou s jasností po cestě, kterou 

si jejich duch myslivě osvojil jako mu přináležející.510 Rozvíjení takové samostatnosti člověka, která 

tak, jak řečeno, je bytí sebou, a přitom ,,bytí na cestě“, sebeuskutečňováním ,,cesty“ svobody, již 

člověk poznává jako své určení coby bytostnou možnost (tedy žádná afirmace vlastního, nýbrž proces 

snažení o sebeosvědčování), vidí Jaspers být hlavní úlohou současné výchovy, totiž v době tlaku na 

nivelizaci člověka v jeho svébytnosti a tvořivosti, jeho reduktivního pojednávání v době masovosti, 

techniky, aparátu a reduktivních výkladů typu uvedených. Nově tak vystupuje výsost výchovy nade 

vším singulárním věděním a, v jiném smyslu, filosofie nad jednotlivými vědami (stejně jako 

dovednostmi, včetně umění), kterou ovšem rozpoznávalo a znázorňovalo německé myšlení a 

písemnictví již osvícenské doby, to bylo jádro tzv. výchovného/vzdělávacího románu, korunovaného 

Goethovým ,,Vilémem Meisterem“. Jenom sebevýchova k samostatnosti, která je zároveň 

antiegoistická, individualistická ve smyslu (auto)kriticistická, může zabránit triumfu masového 

člověka a hrozbám, jež pro opravdovou lidskost přináší. ,,Instinkty masového člověka se sjednocují, 

jako už častěji, nebezpečněji než kdy jindy, s nábožensko-kritickými a politicky absolutistickými 

instinkty, aby opatřily posvěcením univerzání nivelizaci v masovém řádu.“511 A je to jedině takové 

pravé ,,Selbstsein“, jež umožňuje to, co teprve ustavuje skutečnou lidskou vzájemnost, komunikaci, 

totiž (jako její fundament) důvěru, věrnost (přátelství), a, v jejím základu, úctu. ,,Ze samoty 

neosvobozuje svět, nýbrž bytí sebou, jež se svazuje s jiným. Neviditelnou skutečností podstatného je 

tato soupatřičnost těch, kteří jsou sami sebou. (…) To nejlepší, co dnes může být darováno, je tato 

blízkost sebou jsoucích lidí.“ V tomto smyslu lze číst Jaspersovo spojení s jeho manželkou a po válce 

s Hannah Arendt. Historickou platnost tohoto pojetí (platnost jeho existenciální, současné povahy 

v historii, v lidském přístupu k historii), jak se projeví v Jaspersových ,,Velkých filosofech“, vyjadřuje 

věta: ,,Nemáme už žádný panteon, ale prostor vzpomínky opravdových lidí, jim vděčíme za to, čím 

jsme.“ Obecně ovšem platí, že ,,pravá ušlechtilost není v izolovaném bytí“, nýbrž ,,ve spojení 

(Verbundenheit) samostatných lidí“. To je jaspersovský pojem (historické, historizující a socializující) 

komunikace.512 
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 Jen samostatní jedinci mohou tvořit opravdovou občanskou společnost a opravdové svazky 

jako přátelství, proti nim zbývá jen masová poslušnost a náklonnost řízená časovými pudy a 

potřebami. Přitom ,,problém lidské ušlechtilosti je nyní záchrana působnosti těch nejlepších, kteří 

jsou těmi nejnepočetnějšími“.513 Jaspers je nicméně skeptický, že by se v ,,masami určovaném věku 

dala ušlechtilost lidství očekávat v podobě vládnoucí menšiny“.514 Lidskou ušlechtilostí myslí výši 

opravdového bytí člověkem, tj. myslícím, cítícím, skutečně tvůrčím a svobodným, a tak, jako nutná 

podmínka, vzdělaným. Ušlechtilost je tak bytostně úběžníkem, horizontem lidského stávání se sebou 

na oné cestě tvůrčí, duchovní svobody, ne predikátem, který by si někdo mohl připisovat jako vlastní, 

prostě mu náležející: ,,Protože ušlechtilost je jen ve vzmachu (Aufschwung), v němž se dobývá bytí, 

nemůže dávat sama sobě predikát. Není rodem, do nějž by někdo spadal, nebo nespadal, nýbrž 

člověkem vůbec v možnosti jeho vzmachu.“515 Člověk jako takový není ,,završitelný“, nýbrž může se 

vyvíjet stále dalšími směry.516 Samotný tento uvědomělý pohyb na cestě k bytí = stávání se sebou 

v onom smyslu, je ale cestou k ušlechtilosti, a jako takový jej Jaspers spojuje též s ,,filosofickým 

životem“.517 Jaspers svou mimořádně naléhavou knihu uzavírá výzvou, formulací úlohy, již vidí před 

člověkem se otevírat, totiž ,,upamatovat člověka na sebe sama“.518 

 Jak Jaspers sám přiznával, přes všechnu kritičnost a ostrost vidění byl přesto zaskočen a 

dlouho podceňoval možnosti vývoje, k němuž v Německu došlo od roku 1933, a je třeba říci, že 

jakkoli v ,,Duchovní situaci doby“ narazil na fenomény nivelizace, přizpůsobení a manipulace většiny, 

které znal už z dětství, od počátku nesnášeje vilémovský nacionalismus a militarismus, spojoval je ve 

svém spise s obecně západními civlizačními procesy jako vývoj techniky a nikoli se specificky 

německým prostředím. Ačkoli se dotkl ničivých fenoménů iracionalismu a poptávky po vůdcích, 

rasismu a dalších ideologií, nikdy ne v bezprostředním spojení s německým prostředím, a nemluvil 

vlastně ani o (německém) nacionalismu jako takovém. Ba marxisté by právem mohli namítnout (a 

také již za Jaspersova života namítali), že oproti jejich dobovým analýzám neřešil problematiku 

sociální struktury, třídní společnosti, nerovnosti a vykořisťování, sociálních křivd existujícího 

hospodářsko-politického systému, nýbrž problémy kultury a lidského sebe-vědomí. Pro sociálně-

ekonomické souřadnice (ne nutně základy, jediné determinanty) kulturních problémů moderní 

společnosti měl Jaspers málo smyslu. A je vskutku pravda, že když s Hannah Arendt řešil svůj 

následující spis o Maxi Weberovi, v jehož titulu sám dal zaznít pojmu němectví, zdálo se mu, že ona 
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svou obavu z kritického stavu německé společnosti, blízkosti a závažnosti hrozeb dalšího vývoje, 

přehání, a její emigraci roku 1933 bral jako ukvapenost. 
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II 

Jaspers a druhá světová vállka 

  

II/1 

Jaspers za války 

 

 Jaspers sám si uvědomoval, že nejstarší univerzita na německém území patřila také k těm 

nejnacističtějším. Není náhodou, že ostré kritiky aktuálních tendencí v akademickém i společenském 

životě ,,Ideu univerzity“ a ,,Duchovní situaci doby“, tendencí prostupujících celou německou a vůbec 

západní společnost, napsal učenec vedoucí nanejvýš sedavý a do ,,filosofia perennis“ zabraný život 

v tišině staroslavného romantického města. To, co Jaspers popisoval ohledně masifikace a 

náhradních identit, nacionalismu, rasismu a dalších patologických projevů krizového myšlení doby, 

neznal díky žádnému cestování ani (až na omezeně recipovaný tisk) z masových sdělovacích 

prostředků, jaké máme dnes, nýbrž to do značné míry viděl v Heidelbergu – jakkoli zároveň víme, že 

dlouho podceňoval reálné nebezpečí nacionalistických a antisemitských nálad, prostupujících velkou 

část akademické (masívně studentské, ale i profesorské) veřejnosti. Emigraci Hannah Arendt, které 

nabízel habilitaci, bral za unáhlenou, ačkoli se mu zase líbila její neochota se vázat na instituce, a 

švagru Ernstu Mayerovi dle svých vzpomínek v létě 1933 na jeho chmurnou předpověď, že ,,Židé 

budou jednoho dnes odnášeni do baráků a ty baráky zapalovány“, psal, že ,,to je přece úplně 

nemožné“.519 Tak původně nedocenil ani zásadnost ,,přerodu“ Martina Heideggera, militantního 

nového nacistického rektora ve Freiburgu, třebaže mu lidsky byl vždy trochu ,,podezřelý“ a vládla 

mezi nimi spíše – vyprchávající – naděje na myslitelské spříznění ve společném odporu vůči 

,,profesorské filosofii“520 a na obrodu německé filosofie, ne bezprostřední lidská blízkost. Jakým 

směrem Heidegger míří, Jaspers už pro jeho disparitu se vším, co zastával (a domníval se 

s Heideggerem sdílet) sám, dlouho jasně neviděl, jeho rektorskou řeč dokonce ještě, přes distanci od 

jejího žargonu (jejž počítal spíše za poplatnost době), v dopise pochválil.  
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 Zásadní omezující opatření se v novém režimu Jasperse dotkla také později než některých 

jeho kolegů, a je třeba říci, že Jaspers v prvním pětiletí nacistického režimu, kdy ještě mohl 

publikovat, nepokračoval ve společenské kritice stylu ,,Duchovní situace doby“, jeho spisy ani 

přednášky neobsahovaly kritické analýzy či výstrahy, nýbrž věnovaly se ,,čisté filosofii“. To Jaspers 

ovšem dlouho považoval za genuinní a tu pravou opozici vůči tendencím etablujícím se s nacismem. 

Jaspers nemohl hned v letech 1933-1934 nevidět, co hitlerovský režim nejen hlásá, nýbrž také, co 

způsobuje a koho dosazuje na profesorské posty včetně filosofických, že v něm ,,idea univerzity“, 

neřkuli filosofie, se svými hodnotami nemá místo. Teprve po válce, která překonala všechny jeho 

nejčernější představy, se Japsers stal vedle ,,čistě filosofické“ práce (a neoddělitelně od ní) 

,,politickým spisovatelem“ v bezprostředním slova smyslu aktuální kritiky; za nacistického režimu 

ještě vévodí linie, která u něj zůstane povždy a která patří rovněž k významnému Jaspersovu odkazu, 

kterou však uvidí sám jako nedostačující, ohroženou přece ahistoričností, asociálností svého 

pěstování: linie práce na ,,filosofii perennis“ jako svébytné alternativě doby, v níž se duchovnost 

redukuje na ideologii, v níž praxe i vědy trpí instrumentalizací…  

 V Jaspersův ,,neprospěch“ kromě jeho myšlenkového profilu mluvilo za ,,Třetí říše“ zejména 

židovství jeho manželky Gertrud. Patřil tedy do kategorie ,,jüdische Versippung“. Že k němu režim 

nicméně přes všechny šikany a (koncem války stoupající) hrozby, jimž byl vystaven, zachovával kvůli 

jeho mezinárodnímu renomé určitý odstup, vyjádřený relativně pozdním (oproti jiným) zbavením 

učitelských a publikačních možností, zprvu dokonce ponecháním domácí služky, si Jaspers sám 

uvědomoval. Je přitom třeba mít na paměti, že Jaspers v roce 1933 měl padesát, jeho manželka 

pětapadesát let, a že byl chronicky nemocný. Jaspers byl až do svého definitivního zproštění 

(Entlassung) úřadu 1937 veden jako formální ředitel (po Rickertově emeritování) heidelberského 

Filosofického semináře, ačkoli hlavní slovo měl od roku 1934 Rickertův nástupce nacista Ernst Krieck 

(1882-1947), v letech 1937/1938 rektor univerzity (1933/1934 rektor univerzity frankfurtské). Ještě 

roku 1938 Jaspersovi vyšla (poslední) kniha, hostovské přednášky ve Frankfurtu v září 1937 

Existenzphilosophie,521 poté mu po propuštění bylo zakázáno i publikovat. Předtím v roce 1935 mohl 

pobývat v Groningen a přednést zde přednášky o ,,Rozumu a existenci“ (téhož roku knižně: Vernunft 

und Existenz), roku 1936 vydal monografii o Nietzscheovi (Nietzsche. Einführung in das Verständnis 

seines Philosophierens) a 1937 o Descartovi (Descartes und die Philosophie). Oficiálně byla Jaspersovi 

publikační možnost zcela zakázána až roku 1943, už od opatření 1937, resp. 1938, nicméně ,,Říšská 
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komora písemnictví“ (Reichsschrifttumkammer) jeho publikace blokovala.522 V roce 1943 mělo vyjít 

čtvrté, zcela přepracované vydání ,,Všeobecné psychopatologie“, přičemž Jaspers tímto 

pokračováním své činnosti chtěl ukázat význam své vědecké činnosti a škodu toho, že je jí bráněno, 

vydání však nemohlo být realizováno a Jaspers na konci února 1943 dostal ,,varovný“ dopis 

prezidenta Reichsschrifttumskammer Hannse Johnsta, že nemá právo se obracet na nakladatelství, 

když pro své práce nemá oficiální profesní zázemí nebo zvláštní povolení (,,Befreiungsschein“), 

k němuž bylo třeba, aby manželka byla árijského původu.523 Jako argument proti tlakům, aby se 

rozvedl s Gertrud, si Jaspers od svého lékaře Wilhelma Waltze nechal roku 1940 vystavit potvrzení, že 

je pro své zdravotní potíže odkázán na přítomnost, pomoc své manželky, což už předtím 1939 ve své 

zprávě popsal i heidelberský neurolog Viktor von Weizsäcker.524 

 Ernst Krieck, jenž nikdy oficiálně neukončil své akademické vzdělání, se prosadil jako ,,filosof 

výchovy“, na poli pedagogiky, nejprve ve Frankfurtu nad Mohanem, odkud byl povolán na Rickertovo 

místo do Heidelbergu, kde pak prosadil (habilitoval) několik lidí pouze z ideologických důvodů, bez 

dostatečné kompetence a publikační aktivity, ač sám neabsolvoval ani doktorskou promoci, ani 

habilitaci, nýbrž byl profesorem jmenován. Roku 1936 vydal v Lipsku třísvazkovou Völkisch-Politische 

Anthropologie, již roku 1932 tamtéž Nationalpolitische Erziehung nebo v Jeně 1922 Philosophie der 

Erziehung. Nicméně Krieck, ač byl dominantní postavou semináře za ,,Třetí říše“, zůstal reálně 

neúspěšný i ze stranického hlediska, nepodařilo se mu ze semináře udělal žádnou filosofickou 

přípravku nacismu: ukázalo se, že studenti o nacionálně ražená státovědná, historická a výchovná 

témata neměli zájem a často odcházeli jinam. Situaci na heidelberské univerzitě v rámci všech fakult 

a institutů podrobně (na téměř 1300 stranách) popisuje kniha Die Universität Heidelberg im 

Nationalsozialismus (2006). Autoři mohou právem říci, že ,,v zásadě jediným substanciálním výkonem 

heidelberské filosofie v letech diktatury“ byl první svazek Jaspersovy logiky ,,O pravdě“, který Jaspers 

během války psal a který vyšel až roku 1947.525  

 V souvislosti s tematikou této knihy Jaspers přednášel v posledním semestru, v němž ještě 

působil na univerzitě: v letním semesreu 1937 vedl kurs ,,Pravda a věda (filosofická logika)“ a vedle 

toho kurs o Kierkegaardovi, k němuž se i v předchozích letech vracel stejně jako k Nietzscheovi (1935, 

1936) či Hegelovi (1935/36). (V posledních dvou letech před svým propuštěním také – z nouze 
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nepřítomnosti jiného kvalifikovaného odborníka – přednášel o středověké a řecké filosofii.)526 

Politickým dějinám heidelberské univerzity zde nemáme prostor ani ambici se podrobně věnovat, 

resp. ani důvod, protože byla již podrobně znázorněna v několika jiných publikacích v čele s citovanou 

syntézou z roku 2006. Z dalších pro naše téma nejrelevantnějších publikací je třeba jmenovat velkou 

syntézu pro dějiny německé univerzitní filosofie let 1918-1945 Christiana Tilitzkého (2002),527 knihu 

Moniky Leske, soustředící se přímo na ,,Filosofy ve ,Třetí říši‘“ (1990),528 faktograficky pojatou knihu 

Dorothee Mussgnug z roku 1988 k osudům vyhnaných heidelberských akademiků529 nebo sborník 

editovaný Frankem-Rutgerem Hausmannem ,,Role duchovních věd ve Třetí říši 1933-1945“ (2002).530 

,,Celkový přehled k nacistickému angažmá univerzitních filosofů“ v kontextu působení Heideggerova 

přinesl George Leaman (1993).531 Je třeba říci, že systematický výzkum dějin německých univerzit na 

sebe nechal poněkud čekat, prosadil se zejména koncem šedesátých let v souvislosti s porušováním 

personální a myšlenkové kontinuity a tahem levicové kritiky, a že úsilí o empiricko-materiálové 

(archivní) zpracování dějin univerzit za nacismu mělo vzhledem k jeho dosavadní nedostatečnosti a 

významu konkrétní pramenné báze nepominutelný význam.532 Že však zároveň rozvinutí výzkumu ve 

smyslu archivního bádání do jisté míry pro zpracovávání empirického materiálu (v jeho singulární a 

faktické podobě) mohlo a stále může překrývat interpretační uchopování duchovních formací, reflexi 

kulturních předpokladů individuálních a kolektivních identifikací a strategií, širší přemýšlení o tom, 
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proč a jak se zrovna ty které osoby a skupiny s nacismem spojily. Edici ,,Černých sešitů“ Martina 

Heideggera, o nichž budeme mluvit v kapitole IV/4, je třeba využít jako významný impulz uvědomění 

interpretačních nároků zpracování ,,teorie a praxe“ filosofie a ,,vysoké“ kultury v nacistickém režimu. 

Aktualizoval potřebu obecně ideové interpretace možností a myšlenkové struktury německého 

nacismu a role kulturních elit pro jeho duchovní/ideologické etablování, interpretace, jakou 

bezprostředně po válce prováděli lidé jako Lukács, Thomas Mann nebo Hannah Arendt a právě 

Jaspers, tzn. – ne náhodou – především teoretikové a angažovaní umělci, ne (empiričtí) historikové. 

Docela analogickým příkladem je intenzivní archivní a biografický, často přímo mikrohistorický, na 

konkrétní místa, instituce či profese zaměřený výzkum dějin komunistického režimu po jeho pádu, 

který přitom proti množství informací a společenské rezonance odhalování konkrétních osudů, 

událostí či institutů nemůže postavit srovnatelné porozumění tomu, čím ,,reálný socialismus“ byl 

(umožněn) jako kulturně-historická formace, jak se legitimoval ve vztahu k národním a evropským 

dějinám, jak spojoval hodnoty tradice a pokroku, v čem vlastně spočívala samotná ,,ideologie“, 

kterou nestačí ,,vysvětlit“ tím, že to byla ideologie; v čem a jak opravdu byla socialistickou, v jakém 

poměru byla opravdu ke konceptům, na něž reklamovala navazovat (marxismus), jaký byl samotný 

vztah mezi ideologií a kulturou a mezi oběma a společenským a hospodářským životem. Interpretační 

uchopení, jaké přinášejí práce jako Arendt o totalitarismu nebo Jasperse o ,,německém sebevědomí“ 

a provinění, empirický výzkum sám o sobě nemůže nahradit. S kontroverzemi ohledně ,,Černých 

sešitů“ a Heideggerova nejen institucionálního, nýbrž ideologického splynutí s nacismem se ukázalo, 

jak nedostatečně se nejen v německém filosofickém prostředí dosud rozumí povaze, možnostem a 

důsledkům plynulého myšlenkového spojení domnělých představitelů německé (osvícenské či 

romantické) tradice s nacistickou ideologií, jaký systematický i historický význam měly modely 

nacionalismu a antisemitismu již z prostředí idealisticko-romantického myšlení a jak bylo (a mnohdy 

zůstává) možné akceptování toho, že představitelé duchovních elit jako právě Heidegger se od své 

kompromitace nikdy nedistanovali a mohli a můžou jako takoví, zde jako představitelé tradice 

německé filosofie, nadále fungovat. Snahou naší práce je především tento ideově-historický výklad, 

interpretace teoretických východisek, která stála za radikálně odlišnými myšlenkovými přístupy a 

osobními osudy v rámci moderních německých dějin: v čem spočívala a jakou platnost měla povaha 

Jaspersova, a na druhou stranu Heideggerova vztahu k nacismu a později k režimu Spolkové republiky 

a jejich sebeidentifikace v rámci německých duchovních dějin. 

 Jaspers obdržel dopis o ukončení svého pracovního poměru 28. června 1937, již tři dny před 

ním bylo rozhodnutí ministerstvem kultu sděleno rektoru Krieckovi. K takovémuto penzionování 

,,úředních osob, ačkoli ještě nejsou neschopny služby“, docházelo díky paragrafu 6 zákona o 

úřednících z povolání (Berufsbeamtengesetz) ze 7. dubna 1933. Opatření proti ,,jüdisch versippte 
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Hochschullehrer“ vycházely z Německého zákona o úřednících (Deutsches Beamtengesetz) z 21. 

ledna 1937, který nicméně vešel v platnost až od 1. července 937; dle něj ,,úředník bude propuštěn, 

pokud se po jeho jmenování zjistí, že on nebo jeho choť není německé nebo druhově příbuzné 

(artverwandt) krve“ (§ 59/1).533 V prvním paragrafu se pak říkalo: ,,(1) Německý úředník je vůči Vůdci 

a vůčí Říši ve veřejně-právním vztahu služby a věrnosti. (2) Je vykonavatelem vůle státu neseného 

národněsocialistickou německou stranou dělnickou.“534 Zákon dolehl konkrétně na osm 

heidelberských profesorů, mezi nimi i na Jasperse.535 Předtím už byli všichni bezprostředně neárijští 

akademici vypuzeni na základě zákona ,,Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ ze 7. 

dubna 1933. Týkalo se to 65 akademiků, z nichž válku přežilo 44.536 Z osmnácti profesorů zimního 

semestru 1932/33 na heidelberské filosofické fakultě roku 1945 zůstali jen tři; čtyři byli emeritováni 

(mezi nimi Rickert), sedm sesazeno v rámci čistek (mezi nimi Jaspers a jeho přítel a první poválečný 

děkan Regenbogen) a tři odvoláni jinam.537 

 K výraznému poklesu personálního zastoupení, počtu studentů a nově se etablujících 

docentů filosofie vedlo zavedení jejich povinné účasti na ,,Gemeinschafstlagern“ a 

,,Dozentenakademien“, tj. bojových a ideologických školeních.538 ,,Ve studiu bylo (po roce 1933, M. 

B.) rozhodující novinkou, že filosofie nemohla být nadále volena jako doplňkový obor (Zusatzfach) ve 

státní zkoušce, nýbrž jen jako hlavní nebo vedlejší obor při promoci. To enormně rozkolísalo 

požadavky na studium filosofie,“ shrnuje Hans-Joachim Dahms.539 Monika Leske ve své studii o 

,,filosofech ve ,Třetí řiši‘“ ukazuje, že mezi nacistickými filosofy se rozvíjela určitá ,,nacistická filosofie 

ve smyslu více nebo méně jednotné základní koncepce“,540 tzn. nešlo jen o to, že by za nacismu na 

univerzitách vládli různí filosofové, kteří kolaborovali s režimem a pod jeho pláštíkem a rétorikou 

pěstovali různé/své věci, nýbrž že byla i – jako v jiných oborech – určitá specifická ,,koncepční“ linie, 

stavějící na fatalisticky pojaté metahistorické úloze, povolanosti k (národně určitému) dějinnému 

jednání, na falešně totálním, totalitním vztahování k pravdě. Nacistická filosofie stavěla na nacismu 
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jako filosofii, němectví jako nositeli světodějné aktivity, přičemž kontinuita s národní (a v ní domněle 

vrcholnou vůbec západní) filosofickou tradicí se – u klasicky metafyzických myslitelů jako Max Wundt 

podobně jako u ,,přehodnotitelů“ (nicméně přece ,,završitelů“, resp. obroditelů ,,pravého jádra“ 

filosofické tradice) jako Heidegger – legitimovala monistickým historismem a jeho exkluzivismem: na 

místo fichtovského (transcendentálního – o sobě vědoucího) Já a hegelovského (absolutního – 

světového) ducha bezprostředně (ovšem v konsekvenci imanentismu těchto esencialisticko-

historicistických, antipluralistických koncepcí) nastupuje německý národ jako činný subjekt 

,,sebeurčení“ metafyzického celku, jako nositel sebepoznání pravdy bytí. Idealisticko-romantický 

monismus diskreditoval osvícenský princip sebeurčení a historického progresu zrušením plurality a 

otevřenosti horizontu rozumění dějinného subjektu, vsadil jeho duchovní i praktické vztahování do 

transcendentálních, identitních struktur, jejichž konfuze svobody a nutnosti (tak už v idealismu) 

umožnila spojení principu autonomie transcendentálního subjektu/vědomí s principem společenství 

a vůdcovství. (Viz podrobně v kapitolách IV/3 a IV/4.) Nacionální socialismus sám v Hitlerově pojetí 

(tak jeho ,,program“ v Mein Kampf) se chápal jako filosofie sui generis, jako vrcholná a nutná dějinná 

syntéza teorie a praxe, poznání a uskutečnění, v dědictví impulzů socialistického praxeologismu a 

politicismu a idealisticko-romantického holismu, důsledně iracionalizovaného a voluntarizovaného. 

V tomto holismu se ve specifické konfuzi spojoval individualismus a kolektivismus, nihilismus a 

aktivismus ,,konzervativní revoluce“ a ,,nového počátku“ v intencích Spenglera a Heideggera. Spojení 

,,pravého bytí“ s ,,německým bytím“, dějin a osudu, pravdy jednotlivce a pravdy kolektivu a pravdy 

poznávací a ontologické, bylo ovšem cele dědictvím (deesencializovaného, dehumanizovaného) 

idealismu. To si uvědomoval i Heidegger – na rozdíl od těch, kteří se vehementně snaží, oč se nikdy 

nesnažil on sám – o popírání jeho ideologického spojení s nacismem. Proto jeho kontinuální práce na 

výkladech německého idealismu a Nietzscheho, zvláště za ,,Třetí říše“. Je nicméně pravdou, jak 

shrnuje Dahms, že ,,německá filosofie za národního socialismu nebyla obsahově jednotná a tu a tam 

propagovaná ,Německá filosofie‘ se všeobecně neprosadila“.541  

 Jaspers sám napsal v roce 1947 pojednání Die Wissenschaft im Hitlerstaat, v níž konstatoval 

vztah nacistické strany k vědě jako ,,v zásadě, i když nepřiznaně, nepřátelský“ (,,neboť pravda a 

nacismus se vylučují“), jako na pravý ,,zločin na duchu vědy“ však poukazoval více než na zásahy do 

života vědy ze strany zločinného systému na sebedestrukci vědy (v jejím humanitním profilu), na 

samotné badatele, kteří ,,ohýbali pravdu, přizpůsobovali své názory nebo se postavili zcela do služby 

stranickým tendencím“. ,,Mezi opravdu nacistickými učenci se sice nacházeli veskrze noví lidé, kteří 

nastoupili teprve po roce 1933. Jen velmi malý, rychle vyjmenovatelný počet mužů uznávaného 

                                                           
541

 Hausmann, Frank-Rutger (ed.). Die Rolle der Geisteswissenschaften im Dritten Reich 1933-1945. München: R. 
Oldenbourg Verlag, 2002, s. 210. 



139 
 

duchovního formátu se k nacismu přidal roku 1933 od počátku.“ Nicméně tito muži (mezi nimiž 

Jaspers nesporně myslí na Heideggera) ,,se stali ve svých požadavcích a tezích těmi nejradikálnějšími 

a nejnetolerantnějšími s otevřenou snahou získat pro sebe duchovní vedení ve straně. Učinili to 

k hanbě německého ducha.“542 Nacismus vědu využíval zejména k technickým a propagandistickým 

účelům (k těm založil např. říšský institut pro německé dějiny, pro zkoumání židovství apod.). Jaspers 

hodnotí vliv nacismu na vývoj vědy jako devastující, od devastace jejích hodnotových souřadnic po 

kvalitativní úroveň v nejužším speciálním smyslu kompetence garnitury, která se za nacistického 

režimu ve vědeckých institucích etablovala. Z velké části ji tvořili lidé, kteří do roku 1933 stáli stranou 

,,kvůli nedostatku výkonu“, lidé ,,nevědečtí a vědě cizí“.543 Ničivé dopady mělo nacistické řízení ve 

všech ohledech: většina nejlepších lidí byla z univerzit a výzkumu vyloučena, univerzity byly ve 

vůdcovském způsobu řízení (jmenování rektora ministrem, děkanů rektorem atd.) okradeny o svou 

samosprávu, Němci byli odříznuti od mezinárodní vědecké spolupráce, a, necháme-li stranou 

ideologickou destrukci hodnot ,,ideje univerzity“ a vědy jako hledání pravdy, akademici trpěli – 

s postupem válečných let stále víc – překážkami opravdovému věnování se svému bádání, pracovními 

či přímo vojenskými povinnostmi pro Říši, omezenými prostředky a provozy. Vyprchávání původních 

,,heroických“ iluzí o ,,sebeprohlášení“ německé univerzity a ducha bylo postupné, o to však 

rozhodnější, a na jednom z prvních míst se týkalo studentů. 

 Na druhou stranu byli podle Jasperse nacisté ,,příliš nevzdělaní a nevědomí, aby mohli 

rozlišovat, co je pro ně ve vědě prospěšné, a co ne“, a tak nejen nebyly ničivě dotčeny všechny oblasti 

bádání a vůbec kultury, nýbrž udržely se i některé ,,široké oblasti naší literatury a příležitostně 

dokonce vycházely jednotlivé citelně antinacistické nové knihy“.544 Jaspers mluví o hanbě německého 

ducha, nejde mu však o pouhé pranýřování zkompromitovavších se jednotlivců (je proti ,,bezohledné 

denacifikaci bez rozvahy“), jakkoli se individuální selhání nemají přehlížet, nadto být prostě 

zapomenuta, nýbrž především o sebedestrukci německého ducha a německých univerzit: o stav 

vědeckého provozu a sebevědomí před rokem 1933, který umožnil, aby byly hodnoty vědy, 

racionality, neřkuli elementární humanity, tak pošlapány. ,,Obžaloba směřuje proti půdě, na níž byly 

nacistické zločiny proti vědě možné, proti nám samým, proti nám všem, kteří jsme před rokem 1933 

vědu představovali a nepřinášeli z celé vážnosti zodpovědnosti dostatečnou energii pro vychovávající, 

obžalovávající, pobízející nasazování se za pravost věd s pronikající vehemencí. Co věda je, platilo za 

samozřejmé, a nebylo v žádném případě všeobecně jasné. I na univerzitách žily vědy v proudu 

nevědeckosti. Byl dovolen prázdný provoz vědy: Mnozí pracovali jen kvůli svojí kariéře.“ Na tomto 

základě všeobecného rozkladu vědomí o poslání a metodách (té které) vědy a jejího vztahu k celku a 
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člověku, na základě již tohoto ,,zneužití vědy“, byly možné nacistické depravace vědy jako sterilizace, 

zabíjení duševně nemocných nebo rasové šílenství. ,,Neštěstím (Unheil) v celku ale bylo, že prostor 

získal nezávazný duchovní život bez cesty přes vysilující námahu bádání – a že z druhé strany 

rozptýlení věd v agregát specialit v širokých kruzích rozpustil étos pravdy. Umožněn tedy byl pád věd 

v důsledku nacistických zločinů předtím rozšířenou nejasností o tom, co věda je – nevědeckostí 

v každodenních soudech, zvyknutím si na zneužívání vědy.“ Nicméně nedošlo k úplnému, 

nenapravitelnému pádu, protože ne všech vědců se toto zneužívání týkalo.545 Z toho již vidíme kořeny 

Jaspersova volání po poválečné ,,mravně-politické obrodě“, která je spojena s novou ,,sebekritikou“ 

rozumu, novým nalezením pravé vědeckosti a s ní lidskosti; po obrodě opravdovosti a zodpovědnosti. 

 K nejvlivnějším univerzitním filosofům, necháme-li stranou ideologa Alfreda Rosenberga, 

s největším slovem u strany, patřili Ernst Krieck, Alfred Baeumler (Heidegger s oběma nejprve úzce 

spolupracoval, rozešli se však jako představitelé konkurenčních konceptů a osobních ambicí), od roku 

1935 vydavatel vlivných Kant-Studien a zakladatel göttingenské Akademie der Wissenschaften des 

NS-Dozentenbundes (kam přešel poté, co nejprve na podzim 1933 byl rektorem v Královci) Hans 

Heyse (jenž byl ovšem koncem třicátých let upozaděn), dále Heidegger (jenž ovšem v rektorském 

úřadě setrval jen do roku 1934), zmínit je třeba také hegeliána Hermanna Glocknera, Arnosta 

Gehlena nebo Ericha Rothackera (mj. budoucí školitel Jürgena Habermase), jako ,,Mitläufera“ 

Nicolaie von Hartmanna, ze svébytných filosofických autorit nesporné erudice a invence Wolfganga 

Cramera a Maxe Wundta. Z čelných s nacismem zapletených filosofů po krátkém denacifikačním 

procesu jako profesor v Bonnu pokračoval, upozorňuje právem Dahms, jen Rothacker. Krieck zemřel 

roku 1947 v zajateckém táboře, Baeumler ani Heyse se na univerzitní půdu nikdy nevrátili, Heidegger 

byl po zákazu přednáškové činnosti nakonec emeritován.   

 Cramer a Wundt se mohou jevit jako exemplární příklady dvou zcela odlišných typů filosofů 

začleněných do nacistické strany, přičemž ze specifických důvodů tato kompromitace poznamenala 

budoucí (ne)recepci historicky orientovaného Wundta, kdežto Cramerovo dílo zůstává – třebaže 

v úzkém okruhu znalců – uznáváno pro svou čistě filosofickou kvalitu. (Karl Löwith s Jaspersem v létě 

1959 koresponduje o vybírání filosofického ordináře v Heidelbergu, v němž se uvažuje právě mezi 

Cramerem a mladšími Hansem Blumenbergem či Dietrichem Henrichem, a nazývá Cramera ,,téměř 

fanatický myslitel spekulativního nadání a skutečných znalostí“.)546 Cramer vstoupil do NSDAP již 1. 

května 1932, přesně rok před Heideggerem,547 a představoval filosofa-nacistu čistě logicky 
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orientovaného, bez zájmu o dějiny a sociálno. Narodil se v Hamburgu roku 1901 a 1931 promoval 

v Breslau, kde se o čtyři roky později také habilitoval. Věnoval se filosofickým/logickým základům 

přírodních věd, matematiky. Roku 1949 se stal soukromým docentem ve Frankfurtu, 1951 

mimořádným profesorem, 1974 ve Frankfurtu zemřel. Nicméně Cramer, o jehož breslauském 

partajním působení se dle Tilitzkého nedá nic úplně přesně zjistit, měl už roku 1934 být zklamán 

vývojem a chtít z NSDAP vystoupit, nicméně být přemluven, aby ve straně zůstal a nadále, jak činil, 

pomáhal židovským pronásledovaným: na jednu stranu měl v Breslau platit dokonce za přítele Židů a 

nepodařilo se mu přes příznivé posudky (mj. Gadamera) získat profesuru, na druhou stranu jeho 

habilitace 1935 a od roku 1937 pověření výukou ,,filosofie exaktních věd“, jež mu zůstalo, nasvědčuje 

tomu, že nemohl ve (stranickém) prostředí, v němž se pohyboval, působit jako nedůvěryhodná 

postava.548 Tübingenský profesor Max Wundt, syn Wilhelma Wundta, představoval exemplární 

případ ideologizace dějin (německé) filosofie s explicitně nacionalistickými a antisemitskými výstupy, 

a přitom při vynikající erudici a zásluze o průkopnické znázornění německé ,,školské metafyziky“ 17. a 

18. století (jeho asi nejvýznamnější spisy: Die deutsche Schulmetaphysik des 17. Jahrhunders, 1939, 

Die deutsche Schulphilosophie im Zeitalter der Aufklärung, 1945). Ve Völkischer Beobachter vydal 19. 

ledna 1939 článek ,,Das Judentum in der Philosophie“, v roce 1944 zase knihu Die Wurzeln der 

deutschen Philosophie in Stamm und Rasse. Po válce byl penzionován. Wundt jako profesor v Jeně 

vystupoval radikálně nacionálně a v rozporu se smířlivou politikou vlády a univertzity ostře vystoupil 

například  proti učitelskému angažmá Karla Korsche pro filosofii práva. I pokud psal o řecké klasice, 

uplatňoval tendenční kritiku současných poměrů. Roku 1936 vydal studii ,,Kant und der deutsche 

Geist“ v Archiv für die gesammte Psychologie (sv. 97, s. 106-116). Odmítal výmarskou republiku, ve 

dvacátých letech vydal mj. spisy Die Treue als Kern deutscher Weltanschauung (1924, 3. vydání 1937), 

Was heißt völkisch? (1924, 4. vydání 1927 jako Volk, Volkstum, Volkheit), Die Zukunft des deutschen 

Staates (1925), Der ewige Jude (1926) či Deutsche Weltanschauung. Grundzüge völkischen Denkens 

(1926).      

 Vyhnáni pochopitelně byli, anebo sami včas emigrovali, židovští filosofové, z nichž většina 

kromě svého původu – v nacistickém pohledu ,,zákonitě“ – byla spojena s myšlenkovými směry, které 

nacismus denuncoval: buď s novokantovským racionalismem (,,formalismem“) a ,,liberalismem“ jako 

Cassirer, nebo s marxismem – tak zejména skupina tzv. frankfurtské školy, myslitelé frankfurtského 

Institutu pro sociální výzkum, který byl jakýmsi ,,jádrem“ pro nacisty už tak ,,nezdravého“ liberalismu 

frankfurtského akademického prostředí s jeho novou univerzitou, která perzekucemi či vlastními 

emigracemi po roce 1933 patřila k nejpostiženějším v celém Německu. Představitelé ,,Institutu“ 
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většinou emigrovali do USA. Cassirer, jenž roku 1919 obdržel (své první) povolání na filosofický 

ordinariát na nově založené univerzitě v Hamburgu, kde se stal také rektorem, emigroval nejprve do 

Anglie a přednášel v Oxfordu, roku 1935 získal ordinariát v Göteborgu a časem i švédské občanství, 

roku 1941 přesídlil do Spojených států, kde 1945 zemřel. Walter Benjamin emigroval nejprve do 

Paříže (kde se mj. spřátelil s Hannah Arendt) a po napadení Francie Německem se snažil přes Lourdy 

dostal do Španělska a odtud do Ameriky, za dosud nevyjasněných okolností však zemřel 

(pravděpodobně spáchal sebevraždu) na zavřené španělsko-francouzské hranici. Stejnou cestou přes 

Lourdy prchali také Heinrich a Golo Mannovi a Franz Werfel, který zde přísahal, že v případě, že se 

mu útěk za oceán podaří, napíše román o Bernadettě Soubirousové, které se v Lourdech roku 1858 

zjevila Panna Marie. Výsledek tohoto slibu, román ,,Píseň o Bernadettě“ (1941), patří k nejkrásnějším 

německým románům celé epochy. Docela jinému ,,básnění“ se v té době věnoval Martin Heidegger, 

který hned po nacistickém a svém převzetí moci roku 1933 zprostředkoval vypuzení svého 

(židovského) učitele Edmunda Husserla, jemuž předtím v ,,úctě a vděčnosti“ věnoval ,,Bytí a čas“. 

S Jaspersem přerušil styky. Někteří němečtí intelektuálové včetně největšího představitele tehdejší 

marxistické filosofie Ernsta Blocha prchali přes Prahu (Bloch zde dva roky žil). Bloch v americké 

emigraci pracoval na svém opus magnun ,,Princip naděje“, Adorno a Horkheimer mj. na ,,Dialektice 

osvícenství“, Cassirer demaskoval nacistickou ideologii/,,mytologii“ v pracích, v nichž na své široké 

systematické i historické výzkumy novověké racionality navázal jejich konfrontacemi s moderními 

ideologickými, politickými ,,mýty“ a napsal velký ,,Esej o člověku“ (An Essay on Man, 1944), jejž lze 

(bohužel se tak příliš neděje) číst též jako alternativu k poválečné revizi, namísto sebereflexe 

relativizaci humanismu v Heideggerově ,,Dopise o humanismu“ (s ohledem na jejich davoskou 

disputaci z roku 1929).    

  Učiňme přitom na tomto místě poznámku o v literatuře přehlížené dějinné okolnosti, že mezi 

Jaspersem a o osm let starším Cassirerem se nevyvinul žádný nejen korespondenční (neřkuli osobní – 

ten byl vyloučen Jaspersovou usazeností v Heidelbergu a Cassirerovým působením v Hamburgu, 

předtím Berlíně) kontakt, nýbrž ani žádná zvláštní vzájemná filosofická reflexe v podobě četby. 

Jaspers Cassirera podle všeho vnímal a znal výhradně jako historika filosofie, popř. představitele 

logického, ,,formálního“ myšlení, které zůstává zavázáno ,,profesorské filosofii“ (k níž získal averzi 

v bádenské verzi novokantovství) a vzdáleno ,,objasnění existence“ s jejími ,,mezními situacemi“, 

existenciálními otázkami, o něž šlo Jaspersovi. Jaspers nepochybně zná a občas zmiňuje Cassirerovy 

historicko-filosofické práce, nijak soustavně se však s nimi nevyrovnává a jeho pohled na Cassirera lze 

mít za reduktivní. Přitom mezi Cassirerovou pozdější filosofií ,,symbolických forem“ a Jaspersovou 

filosofií ,,šifer“ se býval mohl rozvinout velmi plodný a pozoruhodný dialog. S Cassirerem podle všeho 

nestál v kontaktu a Jaspersovi jej v korespondenci nezmiňoval ani nikdo z jeho blízkých 
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intelektuálních přátel: máme zde dva myslitele, mezi nimiž osobně a mezi jejichž interprety dosud 

vládne až zarážející míjení, mezi nimiž však existovala a mohla se plodně rozvíjet možná větší řada 

spojnic než mezi Jaspersem a Heideggerem nebo dalšími vlivnými postavami tehdejší německé 

filosofie. Jedním z mála vyjádření, jež od Jasperse o Cassirerovi známe, je vyjádření z června 1925 

v dopise Heideggerovi (s nímž se tehdy ještě cítí v cestě za novou filosofií spřízněn), podle nějž 

Cassirer Jasperse ,,nudí, ale je poučný a především: Má noblesní způsob psaní, bez nevraživosti a 

tajné polemiky profesorů filosofie. To ukazuje, že musí být i lidsky něčím slušným. Co já ve filosofii 

hledám, u něj nenacházím, ale kde to najdeme?“549 Jaspers ovšem – bezpochyby – znal Cassirera 

nejen jako autora spisů jako Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, Philosophie 

der Auklärung a Kants Leben und Lehre (a jako vydavatele Kantových a Leibnizových spisů), nýbrž i 

jako Heideggerova diskusního partnera v Davosu. O jejich disputaci, v nichž se střetl Cassirerův a 

Heideggerův pohled na Kanta (a na filosofii vůbec), si vystřihl novinový článek, tak jako v jeho 

pozůstalosti existuje rozsáhlá sbírka výstřižků k Heideggerovi z let 1928-1966.550 Z těch je mj. vidět, 

jak se o Heideggerovi téměř stále v německém tisku psalo jedním dechem spolu s Jaspersem, s jakou 

setrvačností se reprodukovalo představení ve stylu ,,Heidegger, vedle Jasperse hlavní představitel 

filosofie existence v Německu“. V evropském měřítku se k nim v tomto duchu často přiřazovali ještě 

Sartre a Gabriel Marcel. Mezi těmito výstřižky je mj. obsažen také článek Erasma Schöfera o 

,,Adornově útoku na Heideggera“ z 24. ledna 1965 v Der Tagesspiegel, který velmi inteligentně 

hodnotil Adornův spis Jargon der Eigentlichkeit, v němž Adorno kromě Heideggera velmi 

zjednodušeně napadl i Jasperse (jenž si své jméno ve výstřižku zaškrtl).551 A dodejme konečně ještě 

fakt, který v jaspersovské literatuře stojí jaksi stranou vší pozornosti (sám Jaspers o tom, pokud je 

nám známo, nemluví v žádném svém životopisném spise), že Jaspers byl stejně jako Cassirer členem 

Německé demokratické strany (DDP), a sice do roku 1923. K vystoupení jej měla vést promilitární 

politika říského ministra obrany Otto Geβlera.552 

 Důležitým příkladem nacionalismu v heidelberském akademickém prostředí, na jehož 

symptomatičnost Jaspers později často poukazoval a který se v Jaspersově politické biografii zmiňuje 

s ohledem na příkladnost, odvážnost Jaspersova postoje (důslednost v kontextu jeho ,,ideje 
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univerzity“ a demokratismu), byl tzv. případ Gumbel: případ statistika Emila Julia Gumbela (1891-

1966), jenž na heidelberské univerzitě čelil štvavé kampani kvůli svým pacifistickým postojům a 

nakonec v roce 1933 (nepochybně se zachraňuje) emigroval do Francie (1940 do USA). Gumbel, který 

mj. cenil a překládal Bertranda Russella (1921 vychází překlad jeho knihy Politische Ideale, 1923 

Einführung in die mathematische Philosophie), byl židovským levicovým pacifistou, který vedle své 

akademické činnosti (na jejíž nezávislosti na občanských postojích Jaspers jako jediný ze 

zodpovědných akademiků nakonec trval) odhaloval násilnosti německých nacionalistů v knihách jako 

Verschwörer: Beiträge zur Geschichte und Soziologie der deutschen Geheimbünde 1918-1924 nebo 

Vier Jahre politischer Mord.553 Od roku 1923 byl soukromým docentem statistiky v Heidelbergu, 

v roce 1930 se stal (k nevoli svých pronásledovatelů) mimořádným profesorem. Gumbel 27. července 

1924 na shromáždění Německé mírové společnosti (Deutsche Friedensgesellschaft) v Heidelbergu 

ostře vystoupil proti první světové válce a řekl, že pokud její oběti ,,nepadly na poli necti“, pak určitě 

,,strašným způsobem“ (,,auf gräβliche Weise“), což vyvolalo nacionalistické pobouření mezi 

představiteli filosofické fakulty a celé univerzity včetně vedení. Gumbel byl vystaven disciplinárnímu 

řízení, v němž rozhodující slovo měla říct tříčlenná fakultní komise, jejímž členem byl i Jaspers. Ten 

nechal dotázat několik válečných veteránů, zda se Gumbelovými slovy cítí dotčeni, a protože se tak 

nevyslovil nikdo, formuloval závěr, který nejprve podepsali také dva zbývající členové komise, že se 

v Gumbelově výroku jednalo o postoj k válce jako o sobě nelidskému počínání, nikoli o snižování 

osobního nasazení jednotlivců, jež mohlo být spojeno s chrabrostí a obětí. Tento závěr však vyvolal 

ještě před svým oficiálním prohlášením takovou nevoli mezi nacionalisticky naladěnou většinou 

akademické obce, že oba Jaspersovi kolegové z posudku stáhli své podpisy a Jaspers zůstal proti 

Gumbelově suspendování stát jako jediný. Tak fakulta přece odhlasovala závěr za odebrání venia 

legendi Gumbelovi, které však odvolalo ministerstvo kultu v Karlsruhe.  

 Kampaň proti Gumbelovi ale doutnala i nadále, již další rok se objevil nový pokus o jeho 

represi, přičemž Jaspers zůstával na fakultě jako jediný rozhodně – nikoli na ,,jeho“ straně, nýbrž proti 

tendencím, jež viděl bujet na straně těch, kdož se snažili Gumbela zlikvidovat, přičemž ,,svoboda 

myšlení“ mu zde byla tím nejobecnějším, ale i nejkonkrétnějším označením. Ačkoli některým (jako 

děkanovi Ludwigu Curtiovi) Jaspers pevností svého stanoviska imponoval, uznání se za své postoje 

dočkal až po válce, kdežto v sílící nacionalistické atmosféře před rokem 1933 a po něm byl stále více 

vnímán jako ,,nevlastenec“. Ke Gumbelovu propuštění došlo v roce 1932, když se nová vlna tažení 

proti němu zvedla po jeho jmenování mimořádným profesorem. Jaspers se stavěl proti jakémukoli 

směšování svobody působení a případného kariérního vzestupu vědce s jeho politickými názory a 

v případě obou senátních hlasování o Gumbelovi hlasoval, jak vzpomíná v dopise Gumbelovi roku 
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1953, jako jediný proti celé fakultě,554 ačkoli roku 1925 ,,nejrozhodněji“ odmítl jeho ,,mimořádné 

urážky filosofické fakulty“ ve stížnosti, kterou Gumbel ministerstvu a následně Jaspersovi jako svému 

jedinému zastánci poslal.555 Roku 1956 Jaspers konstatuje, že ,,tytéž síly, jež chtěly Gumbela odstranit 

před nástupem nacismu, byly působné ve vládě nacismu“.556 Gumbelovým obhájcem byl Jaspersův 

přítel a jeden z mála blíženců v jeho postojích v heidelberském prostředí právní teoretik Gustav 

Radbruch.557 

 Jaspers i po svém propuštění a během války se svou manželkou setrvával na stále stejné 

adrese v samém centru starého města v bezprostřední blízkosti univerzitní knihovny a rektorátu (na 

němž se nápis ,,Dem lebendigen Geist“ změnil na ,,Dem deutschen Geist“), Plöck 66. Tato 

bezprostřední přítomnost v centru městského i akademického dění při vyloučení z podílu na něm 

jako by symbolizovala jednotu vnitřního sepětí i nedobrovolného ,,exilu“ Jaspersovy existence ve 

vztahu k Heidelbergu a jeho univerzitě. Chronicky omezen na pohybu a stárnoucí, s manželkou o pět 

let starší, mezinárodně uznávaný profesor Ruprechto-Karlovy univerzity, existoval Jaspers 

v důvěrném a staroslavném městě za války ve stínu stálého ohrožení a omezení, čekání na eventuální 

násilný zásah. V letech 1939-1942, resp. zejména v roce 1939 (v následujících letech už jen několik 

zápisů), si nepravidelně vedl deník. Ten byl na konci jeho života otištěn v knize Schicksal und Wille 

(1967). Jak předesílá, ,,chce si vést deník, aby se ujistil, co vlastně chce“.558 Zápisy roku 1939 

zaznamenávají obavy blížící se a pak propukající války, reflexe výhledů, jež se otevírají Jaspersovi a 

jeho ženě. Dvěma hlavními otázkami jsou emigrace a sebevražda. Pro emigraci, o níž intenzivně 

přemýšlí a k níž jej někteří přátelé přesvědčují, hned v únoru 1939 konstatuje ,,velké, skoro 

nepřekonatelné překážky“: ,,svou nemoc a jazyk“ a to, že ,,může emigrovat jen tělesně, ne duší“.559 

To mělo platit ještě více pro jeho ženu, nadto o pět let starší a (dle svých slov) neschopnou se naučit 

cizí řeč. K jazykové příslušnosti se pojí středobod a smysl Jaspersovy existence, jak je vidí, totiž v práci 

– filosofickém díle, které si uvědomuje jako genuinně německé. Na jednu stranu si nově uvědomuje 

nejednotu kulturní, duchovní substance národní identity a státního zřízení, ba přítomné (většinové) 

společnosti, a to, že němectví jako takové, jako substrát určité duchovní tradice, se v nacistickém 

režimu dostává do ,,emigrace“, na druhou stranu si uvědomuje, jak intenzívním je jeho (a jeho 

manželky) vztah k německému a zvláště heidelberskému prostředí ve fyzicky konkrétním smyslu. 
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,,Jsem s Gertrud zcela německý – a mám svůj úkol jen v díle. Dokončit dílo je mou službou. Pouze toto 

dílo mě ve světě ospravedlňuje. Je to německé dílo. Ale je, jak se zdá, na ně pohlíženo jako na zcela 

lhostejné. Má to být jen náhoda, pokud se podaří? – Rozum si nesmí nic namlouvat.“560 Nicméně: 

,,Zůstává svázanost s německým géniem, ačkoli se stal neviditelným, jež žádá přetrpět všechny 

bolesti a dovoluje odejít jen v nezbytné nutnosti.“561 Jako prostředí možné emigrace Jaspers se svou 

ženou uvažuje zejména Švýcarsko či Holandsko; Paříž (kam dostal nabídku odejít na podzim 1936) 

například pro Jasperse (instruktivní vyjádření) ,,má kouzlo“, ale ,,v hloubi nedává žádné impulzy“.562 S 

,,láskou k zemi a k základu dějin“ může Jaspers dle svých slov žít ,,jen v Německu, i když by(ch) je nyní 

rád opustil“. Ovšem jen za cenu ,,solidního pracovního klidu“ k dokončování svého filosofického díla, 

za podmínky ,,důstojné a morálně nezávislé existence“, v níž by mohl ,,v zahraničí dokončovat své 

dílo jako Němec“, ne za cenu jakékoli politické aktivity pro zemi, která by mu poskytla azyl, jakékoli 

,,morální závislosti“.563 Taková možnost se Jaspersovi dostala ze Švýcarska roku 1941 (pozvání 

k hostujícím přednáškám v Basileji), berlínské ministerstvo mu však vycestovat nedovolilo.564 (Již na 

podzim 1936 to vypadalo, že Jaspers obdrží nabídku ordinariátu v Curychu, k níž pak ale nedošlo.)  

 Přináležitost k místu, zemi, se měla změnit až tváří v tvář takříkajíc rezignaci němectví na 

vlastní, resp. obecně lidskou kulturu, ponižování spoluobčanů, celoživotně se k němectví hlásícím, 

pro jejich rasový původ nebo politické smýšlení. Když Jaspersovi dostanou najevo, že Gertrud nebude 

moci být pohřbena na heidelberském centrálním hřbitově (pouze vně v hromadném hrobě pro Židy), 

na němž odjakživa chtěli ležet v hlubokém vědomí o spjatosti s místní tradicí, je historický a lokální 

rozměr národnostní identifikace s novou radikalitou relativizován. Místo jejich pohřbení, pro něž tak 

dlouho měli vyhlédnutý heidelberský Bergfriedhof, se Jaspersovým stalo ,,nepodstatným“. 

,,Zkušenost vypuzenosti z vlastního národa státem, který byl zločineckým státem, mění vztah k tomu 

národu,“ píše Jaspers ve vzpomínkách na odchod do Basileje. ,,Čím Němci, k nimž sami patříme, pro 

nás jsou, to nemá se státem a místem a hrobem už nic společného.“565 Ve vzpomínkách na odchod 

z Heidelbergu do Basileje přitom Jaspers zdůrazňuje, že jeho žena byla ,,politicky spíše ,němečtější‘“ 

než on: ,,Já jsem totiž byl antipruský a nenáviděl jsem Bismarcka, ona ne. To ale byla spíše hra 

v hovoru, nic závažného.“ Skrze svou ženu Jaspers dle svých slov ,,teprve pořádně poznal biblické 

náboženství“ a ,,kdyby někdo chtěl rozdělovat němectví a židovství, stál by(ch) v případu každého 

konfliktu při Židech jako těch slabších, znevýhodněných mezi Němci, jak se také později stalo“ 

(lessingovský postoj!). Nicméně ,,přemýšlet o Židech a Němcích“ Jaspersovi ,,v časech svých raných 
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manželských let neměli žádný důvod“. ,,S němectvím, z nějž Gertrud a já společně pocházíme,“ píše 

Jaspers, ,,je antisemitismus neslučitelný.“566 Šlo pro ně o přirozenou jednotou obou živlů, která se 

v německojazyčném duchovním prostředí usadila s Mosesem Mendelssohnem a jeho přítelem 

Lessingem a koncem 19. století byla tak zřejmá díky řadě čelných intelektuálních i uměleckých 

osobností.  

 ,,Gertrud a já jsme byli a jsme podle svého neodvratného původu Němci,“ říká Jaspers, 

,,Založili jsme své osudové spojení (Schicksalgemeinschaft) ve smýšlení, které neoddělovalo Židy a 

Němce. Ona platila svou synagogální daň, já protestantskou církevní daň. Chtěli jsme vykonat svůj 

příspěvek, aby neskončila jedna velká tradice. Ale žili jsme z toho, co nám oběma, dlouho předtím, 

než jsme se poznali, bylo jasné ve filosofii. Má filosofie je pojmoslovně asi vypracována mnou. Ale 

v substanci je nám společná. K rozhodujícím bodům bych bez Gertrud nikdy nedospěl. Gertrud mě 

přivedla před to nejkrajnější, když jsem se já z konzervativních sklonů na hranicích přikláněl 

k harmoničnu.“567 To je zároveň významné Jaspersovo vyznání ke genezi jeho filosofického stanoviska 

a ozřejmění (genealogie) spojení jeho systematického a osobního aspektu.   

 ,,Má smysl emigrovat, když v zahraničí je jen přechod k bídě, hladu a konci?“ To je hlavní 

Jaspersova otázka ohledně emigrace, nadto otázka stárnoucího a nemocného muže. ,,Myšlenka: něco 

se může vyvinout, člověk musí nejprve začít, ta platí jen pro mládí nebo přinejmenším pro zdraví. 

Jinak je snad prázdným svodem.“568 To zažil ve vlastní americké emigraci jen o dva roky mladší a 

zrovna tak nedostatečnou angličtinou omezený Ernst Bloch. Setrvání v Německu tak není otázka 

pohodlnosti a setrvačnosti v banálním slova smyslu, nýbrž nejistota o osudu v zahraničí, obava ze 

závislosti a nedůstojnosti života (stáří), který je a může v Jaspersově případě být nadto věnován jen 

duchovní činnosti. Důležitá je pro něj reflexe, že ,,ať už se nám stane cokoli, stane se nám to 

v Německu jako Němcům, kde máme práva, náležíme své řeči a sobě. – Smrt, která zbývá v zahraničí, 

je smrtí beze cti (bodenlos). – Vydáni na milost v obou případech.“569 V listopadu 1939 si Jaspers již 

zaznamenává se stupňovanou naléhavostí: ,,Můžeme žít jen tam, kde jsme – nebo musíme zemřít. 

Má nemoc a její stáří a její trpící zdraví jsou mezemi.“ A totiž proto, že ,,pro člověka jisté důstojnosti 

není možné chtít život za každou cenu.“570  

 To je východisko i Jaspersova promýšlení sebevraždy. ,,Nový život je možný už jen 

v připravenosti k sebevraždě,“ poznamenává si Jaspers. ,,Filosofické důvody proti sebevraždě končí, 
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kde je zánik beztoho jistý…“571 Život jako ,,bytí za každou cenu“ podle Jasperse postrádá smysl; tím 

pro něj naopak je konání toho, co člověka naplňuje, v čem vidí realizovat své bytostné možnosti a 

potřeby (jak patří k jeho určení jako ,,možné existence“): v jeho případě jde o život jako ,,objektivaci 

filosofování“.572 ,,Nemůže být Boží vůlí,“ je Jaspers přesvědčen, ,,aby člověk musel vytrpět vše, pokud 

toto trpění je pomalým, trýznivým ničením v naprosté bezmoci a nedůstojnosti. Člověk smí udělat 

konec, pokud není schopen už žádného působení, nikdo ho nepotřebuje, pokud je vydán napospas, 

zrazen, zapuzován…“573 Žít za každou cenu, tváří v tvář bezprostřednímu nebezpečí ponižující, kruté 

smrti, deportaci, se podle Jasperse neslučuje s esencí, důstojností člověka právě jako autonomní a 

tvořivé ,,možné existence“. ,,Je svodem křesťanů myslet si, že člověk si nesmí za žádných okolností 

vzít život,“ míní Jaspers (1942). ,,To je myšlenka, která dovoluje i zbabělost, která chce zůstat naživu, i 

pokud je zničen nejmilovanější člověk. Jako kdyby pak člověk s dobrým svědomím ještě mohl jít 

světem a filosofovat. Požadavek Boha, zákaz sebevraždy, se rozehrává vůči pravému dějinně 

konkrétnímu požadavku, který pociťujeme opravdu jako Boží požadavek, ne jako abstraktní zákon: 

neselhat, stát před Bohem absolutně za nejmilovanějším člověkem, bez hranice. Sebevražda ale, 

vyhýbá-li se trýzni mučení a pomalé popravě, je sotva ještě opravdovou sebevraždou, nýbrž 

vynuceným činem, v němž se volí mezi odvahou k smrti a odvahou k nejkrajnějšímu utrpení. Že tady 

hraje svou roli touha po klidu, se nedá popřít, ještě méně však, že promlouvá i jistý pocit důstojnosti: 

nevydat své tělo svévolnému trápení, pokud se mu dá zabránit. Existují záchrany, které jdou proti 

vlastní důstojnosti: … Mně a Gertrud se zdá doporučovný zdánlivý rozvod a zdánlivé manželství 

s nějakým cizincem za účelem záchrany nemožné. To raději zemřít.“574  

 Pro Jasperse je ,,základem“ konání neodlučitelnost od manželky Gertrud. To je reálná opozice 

vůči nehumánnímu režimu: ,,to, že svět, který nás chce rozdělit skrze rasovou klasifikaci, do nás 

nepronikne, že zůstaneme absolutně solidárními a ne solidárními pod podmínkami.“575 Láska a 

věrnost vůči druhému, vůči milované bytosti, je východiskem (racionality) jednání jednotlivce. Tato 

etika je přitom rezultátem filosofie člověka – inteligibilní (a s tím svobodné, neredukovatelné) bytosti. 

Gertrud podle Jaspersových záznamů ,,přichází pořád znovu na myšlenku“, že zemře, aby mohl žít a 

působit, své dílo dokončit Jaspers, trpící spojením s židovskou a navíc starší, ještě více jej v případném 

pohybu omezující ženou. Jaspers ale ,,nemůže trpět, aby zemřela bez něj (beze mě). Síly, které ji nutí 

zemřít, zabíjejí i mě. Tato solidarita je absolutní. Připadá mi, jako by všechno pozbylo substance, když 
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se na takové odloučení jako Gertrud ode mě pomýšlí jako na rozumné, dovolené, možné. Pak už ve 

skutečnosti neexistuje nic vážného. Člověk je člověkem jen, když někde vystupuje s celým svým 

životem. Přežiju-li Gertrud, pokud bude zničena státní mocí, budu jako nic. Že jsem tady pro Gertrud 

a ona pro mě, je naše jediná ochrana v tomto světě. (…) Říkají mi: musím dokončit své dílo. Ano, na 

tom mně i Gertrud hodně, velmi hodně záleží. Je ještě pořád ve stadiu uskutečňování. Otevírá mi 

největší vyhlídky. Jeho završení by v německé filosofii snad bylo ještě něčím podstatným. Ale dílo 

není absolutní, není něčím, co se dá technicky udělat. Zničí-li nějaká lidská vůle Gertrud, aniž bych 

zemřel s ní – naše rozdělení skrze moc je totéž co smrt, naše dobrovolné rozdělení nemožné –, pak je 

pryč i mé dílo: Ono žije a vyrůstá jen ze substance naší věrnosti. Nevěrnost ničí naši existenci a obsah 

díla.“576 Snad nikde se Jaspersova filosofie, racionalita komunikace jako vzájemnosti, solidarity mezi 

lidmi, jako lásky a etiky, jak došla za války výrazu ve spisu ,,O pravdě“ (jejž Hannah Arendt označí za 

začátek nové, ,,deprovincializaci“ evropské filosofie), neosvědčuje tak jako v tomto postoji – a 

neukazuje ve své protikladnosti k založení a důsledkům filosofie Heideggerovy, jehož apologeti se 

dokonce ochotně dovolávají Nietzscheovy cynické ,,moudrosti“, že ,,ženatý filosof patří do komedie“. 

Tento postoj byl východiskem Jaspersova postoje k sebevraždě: ,,Nemohu-li Gertrud ochránit se 

zbraní, … pak zemřu s ní bez boje. Přenechat ji násilí je nemožné. Sebevražda není sebevraždou, je-li 

důstojným předejitím popravě ať už v jakékoli podobě.“577   

 

II/2 

Obnova univerzity    

     

 Americké jednotky obsazují Heidelberg na Velký pátek 30. března 1945 a již 1. dubna uzavírají 

univerzitu a přebírají dohled nad všemi akademickými institucemi. Již 5. dubna se ovšem v Jaspersově 

domě schází kroužek akademiků, kteří byli nacisty zbaveni funkcí a nyní vzápětí převzali iniciativu za 

obnovu univerzitního provozu. Tento kroužek, nazvaný (přes faktický počet čtrnácti členů) 

nastávajícím prvním poválečným rektorem, uznávaným chirurgem Karlem Heinrichem Bauerem ,,Der 

Dreizehner-Ausschuβ“, tvořili vedle Jasperse a Bauera Martin Dibelius (jako předseda), Alfred Weber, 
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Gustav Radbruch, Alexander Mitscherlich, Otto Regenbogen, Karl Freudenberg, Fritz Ernst, Walter 

Jellinek, Ernst Engelking, Renatus Hupfeld, Carl Oehme a Wolfgang Gentner. Jaspers se pro americké 

úřady stal hlavním prostředníkem pro komunikaci s nacisticky nezkompromitovanou, univerzitní 

provoz restaurující akademické obcí. Dohled vykonávala služba CIC (Counter Intelligence Corps) a 

Jaspers získal osvědčení jako ,,spolehlivý antinacista“, jehož dům by neměl být rušen.578 Rektorskou či 

jinou bezprostředně výkonnou roli Jaspers nedostal kvůli svému zdravotnímu omezení, jeho 

postavení v prvním roce osvobození však bylo v Heidelbergu výjimečné. Přispívala k tomu jeho 

mezinárodní intelektuální a nově i morální autorita a schopnost formulovat, teoreticky fundovat i 

,,prakticky“ strukturovat klíčové kroky pro akademickou obnovu.  

 V roce 1946 vychází druhé vydání Jaspersovy ,,Ideje univerzity“ a je to právě Jaspersova 

promyšlená koncepce, systematická i historická ujasněnost pozic, jež je v nové situaci třeba zastávat, 

co mu umožňuje pohotovost a konkrétnost, a zároveň propracovanost, nenahodilost vědeckého i 

organizačního jednání pro obnovu univerzitního provozu. Jaspersova představa o realizaci 

humboldtovskému modelu blízkého pojetí univerzity se sice bude postupně rozplývat, v prvním 

období však pro obnovu Ruprechto-Karlovy univerzity byla určující. Co do vnitřního utváření 

univerzitního provozu jí šlo o zachovávání univerzalismu oproti postupující specializaci jednotlivých, 

do sebe se uzavírajících věd, oproti odcizování humanitních a přírodních věd (heidelberská univerzita 

čítá při obnově 1945 pět fakult: filosofickou, theologickou, lékařskou, právnickou a přírodovědeckou), 

sociálně o důslednou denacifikaci, osobní i ideovou purifikaci. Za tímto účelem začíná vycházet jako 

vlivný orgán kritické, a přitom konstruktivní sebereflexe poválečných poměrů časopis Die Wandlung, 

řízený Dolfem Sternbergerem, pro nějž Jaspers napsal úvodní slovo.579         

 Chirurg Karl Heinrich Bauer (1880-1978) je jmenován prvním poválečným rektorem v srpnu 

1945, jeho zástupcem je o generaci mladší historik Fritz Ernst (1905-1963). Ti spolu s děkany fakult, 

dvěma volenými akademiky a Jaspersem jako ,,prvním senátorem“ (od července 1946 doživotním 

čestným senátorem) utvořili tzv. užší senát (Engerer Senat). Bauer i Ernst se Jaspersovi podle jeho 

slov ,,cítili zavázáni“. Jaspers oba vidí v pozitivním světle, s převahou jejich vědecké a přes některé 

chyby i lidské integrity a zásluh o obnovu heidelberského univerzitního provozu. Bauer byl hlavním 

činorodým duchem obnovy, ,,zářivý, plný praktických nápadů, nevyplenitelné energie, schopnosti 
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rychle se rozhodovat, nadaný ve styku s lidmi“. Ernsta, jenž prožil řadu let ve Spojených státech, si 

Jaspers vážil jako ,,noblesního muže“ ,,opatrného, duchovně suverénního“ ražení.580 Ernst později (v 

letech 1961-1963) sám působil jako rektor a po skončení svého mandátu před Vánoci 1963 spáchal 

sebevraždu. O jeho nevyrovnanosti se sebou i německou současností podle Jasperse svědčila i jeho 

poslední kniha Die Deutschen und ihre jüngste Geschichte (1963).581  

 Jaspers drží před zahájením výuky na první z fakult, lékařské, 15. srpna 1945 v Ludolf-Krehl-

Klinik přednášku ,,Obnova univerzity“ (Die Erneuerung der Universität, vyjde v prvním čísle časopisu 

Die Wandlung, s. 66-74) a jako svůj první poválečný kurs ,,Duchovní situace v Německu“ (Die geistige 

Situation in Deutschland), jehož shrnutím bude spis ,,Otázka viny“ (1946). Vedl ho v zimním semestru 

1945/46 ve staré aule univerzity a jeho záběr byl širší než obsah spisu ,,Otázka viny“, rozebíral i 

obecně německé a světové dějiny, ve vztahu k nim specifičnost moderní doby a historického zjevu 

nacismu, povahu němectví a jeho projevů v myšlení a umění, a v širokém kontextu toho povahu 

válečné katastrofy a východisek v situaci po ní. Kromě toho Jaspers v zimním semestru 1945/46 vede 

(ovšem na theologické fakultě) kursy ,,Úvod do filosofie“ a ,,Kantova Kritika soudnosti“. V roce 1946, 

kdy již začala plně fungovat i filosofická, právnická a přírodovědecká fakulta, přednášel ,,O pravdě“ a 

obecné problémy dějin filosofie, v zimním semestru 1946 znovu aktuálně zaměřený kurs ,,Německá 

současnost a filosofie“. Až do letního semestru 1948 vypisuje jinak jen kursy k dějinám filosofie, 

konkrétně starověku a Kantovi. 20. září 1946 se Jaspers jako jediný Němec s přednáškou ,,O 

evropském duchu“ účastní konference předních evropských intelektuálů k reflexi poválečné Evropy 

Recontres Internationales v Ženevě (viz dále). 

 Přednášku k zahájení provozu univerzity (lékařské fakulty) Jaspers začíná poukazem na 

počátek nového svobodného akademického provozu po dvanácti letech a po ,,bezpodmínečné 

kapitulaci, po zmizení vůdců režimu beze slova a po skončení každé německé státnosti“, v níž Němci 

nemají ,,žádný právní nárok“, jsou vydáni na milost vítězům války, kteří však deklarují cíl Němce nikoli 

zničit, nýbrž ,,vychovat“. Po ,,katastrofě“, již německý národ má na svědomí, podle Jasperse ,,nemůže 
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nový začátek naší univerzity být jednoduchým návratem ke stavu před rokem 1933“,582 nýbrž musí 

navázat na nejnovější zkušenost a na ní založit obrodu sebevědomí lidství člověka i univerzity. ,,Od 

roku 1933 jsme se změnili,“ konstatuje Jaspers. Všichni přítomní, všichni žijící Němci, jsou přeživší a 

potenciálně vinní/dlužní (schuldig), žijící = přeživší díky obětem jiných, kteří bojovali aktivně nebo 

pasivně proti nacistickému teroru. Ti, kteří přežili, přežili, protože na rozdíl od jiných nebyli zabiti 

anebo se sami nezabili – jak jim to v Jaspersově pohledu umožňovala, ne-li v některých případech 

velela lidská důstojnost a solidarita. ,,Tisíce v Německu hledaly nebo přímo našly smrt v odporu proti 

režimu, většina z nich anonymně. My přeživší jsme smrt nehledali. Nevycházeli jsme, když byli 

odváděni naši židovští přátelé, na ulici, nekřičeli, až by zničili i nás.583 Dali jsme přednost tomu, zůstat 

naživu se slabým, i když správným důvodem, že naše smrt by ničemu nepomohla. – Že žijeme, je naše 

vina (náš dluh /Schuld/). – Víme před Bohem, co nás hluboce pokořuje.“584 Němci podle Jasperse 

zapomněli (obecně důležité Jaspersovo vyjádření) na slovo ,,svého největšího filosofa“ Kanta (brzy 

poté německou ,,vlast“ spojuje vedle Kanta zejména ještě s Goethem a Lessingem), že ve válce nesmí 

dojít k činům, které zcela znemožňují budoucí smíření. Podle Jasperse jediná Němcům ,,ještě 

zůstávající důstojnost“ v situaci této naprosté ztráty vší důstojnosti je ,,pravdivost, a pak nekonečně 

trpělivá práce navzdory všem překážkám, navzdory všem neúspěchům, – dokud nám to je přáno. 

Chceme si svůj život, jenž nám byl zachránen, zasloužit.“585  

 Taková sebereflexe musí být východiskem obnovy univerzity a vůbec veřejného života. 

Obnova univerzity předpokládá oživení ducha, ,,ideje“ univerzity ve smyslu, v němž to formuloval 

Jaspersův spis ,,Idea univerzity“, jako svobodného prostředí bádání, výuky a studia a společenství 

osobností, které se jim věnují. Tato idea je ražena smyslem pro celek vědění, resp. toho, co je 

obemyká, lidského ducha a světa, tak jako zodpovědností za celek ve smyslu životního světa. Stojí 

v protikladu k ,,pouhému školskému provozu a uzavírající se specializaci“, naopak bazíruje na 

rozvíjení ,,jednoty věd v živoucí komunikaci a duchovním boji“. Idea univerzity v tomto smyslu ,,není 

ještě znovu skutečně živá“, její obnova ale ,,leží pouze na nás“.586 Jaspers ukazuje, jak tato obnova a 

východisko v ideji univerzity v naznačeném smyslu je nezbytné i pro zdánlivě odlehlou a svébytnou 
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vědu jako medicína, neboť právě nejnovější historie ukázala, jak si medicína nevystačí s pouhým 

specializovaným věděním bez jasnosti o cílech a smyslu, lidských hodnotách, jimž její poznatky a 

schopnosti mají sloužit. Uvědomění ideje univerzity (a s ní lidskosti vůbec), ne pouze 

znovunastartování speciálního provozu, je nezbytné už proto, že tragédie nejnovější německé 

minulosti nebyla dílem nacismu jako jakési autarkní síly, nýbrž organizovaná nacistická zločinnost 

měla své široké a hluboké předpoklady, a to právě ve ztrátě hodnot a měřítek. Právě medicína přitom 

díky vědeckému a technickému pokroku již dovede vládnout nad životem a smrtí, neobejde se bez 

hodnotové reflexe, jak má svých poznatků a možností využívat. Medicína stojí podobně jako celá 

univerzita a lidská kultura na dvou ,,pilířích“: na ,,pravdivosti“, tj. vědě, a ,,úctě před člověkem“, tj. 

humanitě. ,,Kdyby oba tyto pilíře byly pevné, nemohlo by dojít k vpádu nacismu do medicíny.“587     

 Při této příležitosti Jaspers činí v rámci celého svého myšlení, metodické sebereflexe vědy, 

filosofie a víry, systematicky důležitá určení povahy (mezí) vědeckého (tj. nutného) poznání. 

,,Vědeckost, to znamená: Vědět, co člověk ví a co neví; nevědecké je dogmatické vědění. Být vědecký 

znamená vědět s důvody; nevědecké je přijímání hotových názorů.“ Vědecké je kritické, sebekritické 

vědění, nevědecké je falešné totální vědění, přecházející v ideologii.588 (Uvidíme, jak Jaspers v tomto 

smyslu bude kritizovat spekulativní filosofii – nejen idealistickou, nýbrž specificky i Heideggerovu – viz 

IV/3 a IV/4.) Jaspers se přitom ,,odvažuje prohlásit, že proud nevědeckosti proniká větší část naší 

vědecké a také lékařské literatury“.589 Byl to ,,duch nevědeckosti“, co ,,otevřelo dveře nacismu“, 

upevňovalo jeho rasové a ideologické představy. Ve stejném smyslu jako falešné ,,totální vědění“ 

Jaspers vždy kritizuje psychoanalýzu. Je pro něj příkladem monokauzálního, falešně imanentistického 

myšlení, které předstírá, že vykládá z ,,věci samé“ (jednoty /psychika = ducha/ člověka), a přitom 

pouze konstruuje a absolutizuje. Proti monokauzalismu a holismu mluví už bytnost člověka, jejíž 

respektování (humanita) je druhým pilířem. Touto bytností člověka je jeho neredukovatelnost, 

nepostižitelnost z jediného aspektu, omezenost poznání stejně jako bytí a odtud i práv jednání. 

(Exkluzivismus a holismus je, jak ještě rozvedeme, nutně rezultátem monismu.) ,,Každý člověk je 

nekonečnost. Žádné vědecké pojetí jej nemůže postihnout jako celek. Člověk je vždycky více, než je o 

něm poznáno.“ Jeho ,,rozhodující skutečností“ je totiž jeho svoboda (dodejme: jeho duchovnost, 

tvořivost).590 Pojem o ní byl v nacismu ztracen, a ovšem i ve velké části medicíny. ,,Vědeckost a 

humanita se vzájemně hledají,“ říká Jaspers. ,,Humánní lékař nechce od vědy víc, než může vykonat, 

chce ale tento výkon úplně a svědomitě. (…) Vědeckost a humanita jsou neoddělitelně spojeny. Kde 

je opouštěna věda, tam se stávají fantastika a klam náhradou víry, skrze niž se zbloudilí namísto 
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s Bohem svazují spíše se svými fanatismy. Nevědeckost je půda nehumánnosti. Aby se oba pilíře, 

vědeckost a humanita, staly zase pevnými, k tomu je třeba celé univerzity.“591 

  To jsou zásadní Jaspersova systematicky platná vyjádření, z nichž vidíme, v jaké specifické 

jednotě (a přitom neidentitě) u něj stojí humanita a vědeckost, jinak racionalita a svoboda, teoretická 

neschematizovatelnost podstatného určení člověka a jeho působení. Jaspers připomíná postoje jako 

slavného chirurga Billrotha, že theologie na univerzitu nepatří, že jednota univerzity je nemožná ve 

smyslu theologického školení lékaře a medicínského školení theologa apod. Jaspers proti tomu na 

základě nové historické zkušenosti upozorňuje: ,,Bez Boha ale a duše člověk dospěje až k zabíjení 

duševně nemocných.“592 Jinými slovy, Jaspers ukazuje, že právě moderní věk netušeného pokroku 

speciálního vědění a technických možností potřebuje humanitní vědy, ba potřebuje filosofii, 

popřípadě theologii (jejich rozlišení uvidíme v kapitole IV/1). Obnova univerzity z jejího zřídla 

(Ursprung) ,,musí univerzitu rozšířit na všechny velké potřeby (Anliegen) naší doby a zároveň znovu 

získat její jednotu“. Založení technické fakulty je vedle obnovy ,,staré jednoty“ filosofické fakulty 

Jaspers vidí jako ,,asi dva největší problémy vnějšího utváření univerzity“. Podle Jasperse ,,mohou být 

vyřešeny jen tehdy, když celek našeho světa bude živý ve všech jednotlivých badatelích“. Pak také 

univerzita bude ,,vše obsahujícím celkem, ne agregátem vysokých škol a specialit“.593      

   Vidíme, že univerzita je pro Jasperse jakýmsi zrcadlem racionality společnosti, lidství v jeho 

uvedeném poměru racionální sebekritiky, sebeomezení, a otevřenosti, nepodmíněnosti; jednoty, a 

rozmanitosti (specializovanosti). Ke vztahu společnosti a univerzity Jaspers v roce 1946 přednesl a 

1947 v časopise Die Wandlung vydal pojednání Volk und Universität. Ideu univerzity jako ,,vyjevování 

(Offenbarwerden) pravdy skrze společnou práci badatelů, kteří jsou současně učiteli“, zde 

charakterizuje samosprávou, která univerzitě propůjčuje jistou autonomii na státní moci, kterou 

zároveň chce společnost sama: chce, aby ,,někde docházelo k naprostému snažení o pravdu ve všech 

věcech“.594 V tomto snažení a zacílení se univerzita také liší od pouhé vysoké/speciální školy, která je 

spojena cele s prostředím/poznáním toho, co je, nevybíhá k jednotě, celku a smyslu bytí a poznání. 

,,Existence univerzity znamená čin v zastoupení pro všechny“ a může svou společensky-konstitutivní 

roli sehrávat právě v době, kdy ,,jsme se (Němci, M. B.) takřka ztratili“.595 Tuto roli může sehrávat 

právě jako univerzita, z principu, resp. živoucího obsahu své ideje, jako taková je však nepolitická. 

Politika nepatří na univerzitu (její členové se mohou politice věnovat, avšak mimo univerzitní půdu), 

univerzita však může a má rekrutovat politicky kompetentní, svébytně myslící a jednající, 
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k demokracii, svobodě a tvořivé rozumnosti vychované občany. Pro univerzitu platí (a je zde 

shrnováno), co Jaspers ještě více bude později zdůrazňovat pro politiku: že stojí a padá s integrálními 

osobnostmi. ,,Podmínkou znovuvybudování vysoké školy je nalezení nejlepších mužů.“596 

Komplementem jeho demokratického a univerzálně lidského rozměru je ,,samozřejmost“ ,,umožnění 

studia nadané mládeži bez ohledu na původ a bohatství“.597 ,,Jde o to,“ uzavírá Jaspers, ,,udržet a 

v nový tvar uvést něco, co Německo ještě neztratilo, co bylo slávou Německa, a co by se i v chudobě a 

bezmoci Německa mohlo stát jeho slávou: spolupůsobení ve světě na hledání čisté pravdy.“598    

 Jaspers již v úvodním slově (Geleitwort) k časopisu Die Wandlung vyvodil působení a 

spolupůsobení jako hlavní potřeby dne v Německu. ,,Ztratili jsme (Němci, M. B.) téměř vše,“ zní první 

Jaspersova věta, od státu přes hospodářství po – co je nejhorší – duchovní substanci, důstojnost před 

sebou i světem, nicméně ,,my přežívající jsme ještě tady“, a sice bytostně ,,proměněni“, jiní, než jsme 

byli v roce 1933, a tato jinost je právě deziluze ve vztahu ke každému vůdcovství a – můžeme vyvodit 

– ke každému holismu: je to právě prodělaná katastrofa, která nově otevírá potřebu (sebe)kritického 

(vědeckého), a zároveň tvořivého ducha, ukazuje nově potřebu a úlohu univerzity, kritického a 

humánního myšlení – totiž proti ideologii a zvůli, bezohlednosti a cynismu. Protože je téměř vše 

ztraceno, ne však jednotlivci, jednotlivci sami o sobě ale nic nezmůžou, ba jsou nutně v komunikaci a 

z ní, je ,,prvním úkolem“ právě komunikace, svobodný a účastný rozhovor. ,,Nikdo z nás není 

vůdcem“ a ,,všichni ,vůdcové‘ byli neblazí fantomové“. ,,Chceme společně hledat jako svobodní lidé, 

jimž pravda vzchází, když si navzájem důvěřují.“ A protože je jednotlivec, nadto ve stávající chaotické 

situaci Německa, bezmocný, je třeba utváření ,,veřejného ducha, jenž jej ponese. Tento duch je 

zodpovědností nás všech.“599  

 Vidíme, že Jaspersovy systematické zásady se historicky prokazují, a sice v ,,mezní situaci“: že 

je to komunikace, v čem se jednotlivec realizuje a co do své humanity osvědčuje, vidíme nejen jako 

Jaspersovu systematicky upevněnou zásadu, nýbrž i historickou skutečnost ,,nového začátku“ (jejíž 

šanci ve směru ,,mravně-politické obrody“ Jaspers arci brzy uvidí promarněnu). Důležitý a 

systematicky podstatný je posun, který se u Jasperse děje jako ,,historizace“, a zároveň jako 

,,prohloubení“, totiž posun od pojetí racionality autonomního, univerzálně charakterizovaného 

člověka jako komunikace (etiky) k pochopení této komunikace jako nezbytně politické. Bytí sebou je 

zprostředkováno komunikací a ta (je) politikou. Povaha lidského bytí je genuinně politická, každé 

smýšlení a jednání má politické důsledky. Zároveň je třeba zdůraznit, že řekne-li Jaspers: ,,Chceme 

společně hledat jako svobodní lidé, jimž pravda vzchází, když si navzájem důvěřují“, má to 
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systematickou, nejen společensko-historickou, nýbrž antropologickou a specificky gnoseologickou 

platnost: pravda vzchází právě tam, kde si lidé důvěřují, kde jsou sebou – jsou pro druhé, jsou 

v komunikaci = vzájemnosti, blízkosti, péči, namísto nezájmu, cynismu, poznávací i etické bez-

ohlednosti, bez-kontextovosti. Prvním kontextem pro člověka je univerzalita – sdílenost jeho 

lidskosti. Tak je také pro Němce v roce 1945 tím, co zůstává, nebylo ztraceno a musí být nově (pro 

novou činnost tvořivě) osvojeno, odkaz tisícileté německé historie. ,,Co a jak si vzpomeneme, a co 

v tom necháme platit jako nárok, to bude rozhodovat o tom, co se z nás stane.“600 Vzpomínka 

nicméně ,,nebude stačit“, ta je poučením a návodem, ne bezprostředním receptem, natož náhradním 

výkonem toho, čeho je třeba dnes a zítra činit. Tím je reálná, ne papírová, teoreticky učenecká 

mravně-politická obroda každého jednotlivce a národa tváří v tvář fatálnímu selhání.  

  O ,,živoucím duchu univerzity“ (Vom lebendigen Geist der Universität) přednáší Jaspers 

v lednu 1946 na zahájení řady večerních přednášek heidelberských profesorů pro širokou veřejnost, 

přednášek, jejichž cílem bylo ozřejmit úlohu univerzity pro obnovu veřejného života na 

humanistických hodnotách. Přednáška byla podle svědectví přeplněna posluchači (resp. mnozí se na 

ni nedostali), a tak se o týden později opakovala. Spolu s přednáškou prorektora Ernsta vyšla u 

Lamberta Schneidera, vydavatele časopisu ,,Změna“, jako separátní tisk. Jaspers v názvu a zamyšlení 

svého příspěvku odkazuje na nápis ,,Živoucímu duchu“, jenž do roku 1933 stál na průčelí univerzitní 

budovy v centru Heidelbergu a o jehož návrat na místo se Jaspers spoluzasadil. (Jeho duchovním 

otcem byl germanista Friedrich Gundolf.) Jaspers vzpomíná veršů Goethovy Suleiky 

(,,Západovýchodní díván“)601 ,,Neboť láska je život/ a životem života duch“ a shrnuje do lapidární 

teze: ,,Idea univerzity je živoucí duch“.602 Také zde se dostává k otázce vztahu univerzity a 

společnosti/národa, neboť ,,univerzita patří celému národu (Volk)“, ,,uskutečňuje, co je podstatné 

pro všechny“. Vyplývají z toho dva základní závazky: ,,Univerzita má ukazovat vědu nejširším kruhům“ 

(aniž by šlo o pustou popularizaci, naopak má jít spíše o kultivaci směrem k hodnotám, jež univerzita 

pěstuje) a ,,univerzita má pro duchovní práci získávat ty nejnadanější z celého obyvatelstva, ne 

z privilegovaných vrstev“.603 K obojímu má univerzita dosud daleko. ,,Je největším nedostatkem, že 

z celého obyvatelstva na našem duchovním životě nespolupůsobí ti nejlepší. Nemůžeme si bohužel 
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říci, že spojujeme ty původně duchovně čilé. Mnohem spíše jsme z nemalé části náhodným 

shromážděním průměrných nadání. Nejvyšší nadání jsou vzácná. Rozum (Verstand) je sice rozšířenou 

vlastností; rozhodující je ale vášeň chtění vědět, neústupnost duchovní práce, připravenost zříkat se, 

obsah duše, intelektuální charakter. (…) Na univerzitě je ale třeba živoucího ducha, aby platilo 

měřítko minority nejlepších, ne průměr.“604 Uslyšíme zde i další pádnou variantu toho, co jsme uviděli 

v ,,Úvodním slově“ k časopisu ,,Změna“ ke vztahu univerzality a zároveň individuality racionality a 

jejímu uskutečňování v komunikaci (totiž etice soužití): ,,živoucí duch“, který nás ,,nese“ k hodnotám, 

o něž jde univerzitě, ,,zná samotu jako nezbytný, vždy znovu hledaný průchod, ale směřuje ke 

komunikaci. Neboť pravda je, co nás navzájem spojuje.“605 To je v uvedeném smyslu gnoseologicky 

platná teze, jakkoli jinak než ve stylu klasické (britské) filosofie common sense. Zprostředkování 

kritickým rozumem a komunikací/jednáním pro realitu bytostných určení člověka, jehož uvědomění 

dává nový význam univerzitě, rezonuje i Jaspersův filosoficky náročně formulovaný poukaz na to, že 

,,svoboda není vrozena, nýbrž může být jen nabyta v kriticky kontrolující věcnosti“. ,,Chceme se,“ 

dodává, ,,učitelé a žáci, vychovávat k samostatnému myšlení, k uvědomělému myšlení, k otevřenému 

rozumu, k milujícímu jasnému smyslu (Hellsicht) pro to vlastně lidské.“606    

 

II/3 

Otázka viny 

 

 Kromě reflexí ideje a úkolů aktuálního provozu univerzity Jaspers v poválečné době výrazně 

zasáhl do veřejné debaty, tentokrát v celoněmeckém měřítku, spisem ,,Otázka viny“ (Die Schuldfrage, 

1946), v souhlasu s nímž v zimním semestru 1945/46 přednášel ze všech členů filosofické fakulty 

první kurs (ovšem, jak řečeno, na platformě dříve otevřené fakulty theologické, a sice ve staré aule), 

kurs o ,,duchovní situaci v Německu“. Ve spise ,,Otázka viny“ se pokusil pojmenovat povahu německé 

viny a válečných zločinů. Jako pendant či doplnění těchto úvah lze brát pojednání o ,,nepodmíněnosti 

dobra a zlu“ (Das Unbedingte des Guten und das Böse), jež vyšlo ve ,,Změně“ (I, 2, 1945/46) a 

původně tvořilo kapitolu během války psaného spisu ,,Úvod do filosofie“, místo nějž Jaspers v roce 

1950 vydal jako Einführung in die Philosophie texty dvanácti rozhlasových přednášek (vesměs 

obdobného charakteru). Jaspersovy reflexe německé viny měly mimořádnou důležitost a odvahu 

v otevřenosti kritického pojmenování stavu věcí a úkolů pro přítomnost, narážely vedle uznání 
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demokraticky smýšlejících lidí, kteří za války trpěli, na více či méně nesouhlasné mlčení jiné, většinové 

části veřejnosti, a sice včetně té akademické, neboť slova, která Jaspers pronášel, zasahovala až příliš 

mnoho provinilých. Jaspers přitom nevede žádný povýšený, planě moralistický a odsudečný tón, 

nýbrž tón suše konstatující – fakta, která mluvila až příliš sama za sebe. Jak jsme viděli, i v úvahách 

k obnově univerzity Jaspers zdůrazňoval úkoly (a viny, dluhy) jednotlivce a všedního dne, neokázalou, 

zato opravdovou práci a změnu skrze ni namísto pouhé (nadto paušální) proklamace – ty vyznačovaly 

naopak minulý, ideologický a autoritativní režim. Obroda svobodné společnosti může nastat jen 

z ducha autority, důstojnosti každého člověka, která se ustavuje právě individuální prací a námahou 

pro celek. 

 Jak brzy uvidíme, Jaspers viděl šance ,,bodu nula“ na skutečnou obrodu člověka a národa 

v poválečném Německu promarňovány vinou nečistého svědomí či pohodlnosti většiny. Zejména 

v dopisech Hannah Arendt, s níž po válce znovu navazuje korespondenci, si stěžuje, že nikdy neměl 

tak málo nakloněnou atmosféru v posluchárně jako po válce, že jeho výzvy k sebekritice a 

opravdovosti (proměny) znějí do prázdna (viz dále, IV/5). Ještě na konci života Jaspers soudí, že 

sdělení ,,Otázky viny“ ,,dodnes jen velmi málo vešlo ve známost“.607 Jaspers v ,,Otázce viny“ volal po 

celonárodní německé diskusi, jakémsi ,,vyznání hříchů“: teprve opravdu otevřená, jakkoli zdrcující 

sebereflexe může otevřít cestu sebeočistnému nastoupení nových cest. Protože nedošlo k prvému, 

nemohlo ani dojít k druhému, usoudí Jaspers záhy. V ,,Otázce viny“ s mimořádnou naléhavostí zazní 

pocit viny, který se týká všech přeživších Němců jako byvších při tom a přeživších, pocit 

delegitimizace, ne-li zániku německé kultury, německé historické tradice, nemluvě o rozpadu 

společensko-ekonomickém, zpustošenosti a nové závislosti země; vědomí toho, že Německo je cele 

závislé na vítězných mocnostech, je bezpodmínečným poraženým, a přece ve svých (západních) 

porazitelích vnímá nositele svobody, zachránce. Rubem nutnosti zničení zločinného nacistického 

státu je palčivé vědomí destrukce německé státní svrchovanosti, samotné entity německého státu, a 

otázka přežití německé národní/kulturní identity vůbec. Z toho, co už jsme slyšeli, je zřejmé, že 

(jazykově fixovaná) kultura se Jaspersovi ukazuje jako ten pravý a přežívající, ryze duchovní živel 

národní identity, nezávislý na státní formaci, ba i na místě, zemi.       

  ,,Za to, že žijeme a přežíváme, nevděčíme sami sobě, nýbrž každý Němec, každý z nás, vděčí 

za prostor svého působení vůli nebo povolení spojenců,“ říká výchozí Jaspersův náhled.608 ,,Jediná 

šance“ a také ,,důstojnost“ Němců spočívá v ,,úplné otevřenosti a čestnosti“.609 Tato důstojnost je 
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možná i v reálné bezmoci. Nejde ,,pouze“ o nedůvěru, které Němci musí čelit ze strany ostatních 

národů, nýbrž Jaspersovým spisem i celý poválečným dílem se nese ještě mnohem spíše nedůvěra 

,,vnitřní“, vědomí, že k selhání německého národa přitakáním nacistické ideologii došlo ,,zevnitř“ jeho 

kultury, s oporou v jeho kulturní tradici, a dokonce z velké části i intelektuální elitě. Také v ,,Otázce 

viny“ se hned zkraje setkáme s důležitými principiálně filosofickými výhledy, které Jaspers jako 

univerzálně lidsky platné ukazuje jako nově aktualizované předpoklady mravně opravdového 

historického jednání. ,,Jen transcendentně založená církevní nebo filosofická víra se může udržet přes 

všechny tyto katastrofy,“ míní.610 Válečná katastrofa tedy Jasperse jen ještě těsněji přimknula 

k přesvědčení o transcendenci jako východisku i horizontu smyslu-plnosti dějinného. Kulturní identita 

nemůže zvláště po válce být více upevňována přináležitostí k autoritě v jakémkoli smyslu, od instituce 

před dogma duchovní až po místo, jakoukoli ,,původností“, absolutností zvláštního (jak to bude 

v jednotě s vlastním i obecně nacistickým žargonem držet Heidegger). Hodnotové relace kotví 

v dosahovaných, neimanentních vztazích: nestačí jim jako už přítomným pouze ,,dávat zaznít“ 

básněním či politickou proklamací, nýbrž jde o reálné žití jejich přesahujících mravních obsahů. Tento 

etický nárok je zároveň nedělitelně spjat s rozumovým poznáním: obrat k transcendenci, která je více 

než totalita nebo rodicí živel existence, je dílem a regulativem rozumu, humanita se – slyšeli jsme již – 

navzájem ,,hledá“ se sebekritickou racionalitou (,,vědeckostí“, a zároveň antiscientismem). ,,Protože 

pociťujeme kolektivní vinu, pociťujeme celý úkol znovuobnovení lidství ze zdroje – úkol, který mají 

všichni lidé na zemi, který ale vystupuje naléhavěji, citelněji, jako o všem bytí rozhodující tam, kde 

národ vlastní vinou stojí jakoby před nicotou.“611  

  ,,Německo může znovu přijít k sobě jen, pokud se my Němci opravdu navzájem nalezneme 

v komunikaci,“ je přesvědčen Jaspers. Je třeba dojít ,,jednomyslnosti“, ale ne nucením, nýbrž 

,,mluvením spolu a porozuměním“, které jedině může založit trvanlivé společenství.612 Porozumění 

filosofii ,,Otázky viny“ se až příliš redukuje na výčtové reprodukování Jaspersova rozlišení čtyř druhů 

vin; rozlišení, které má svůj význam v rámci Jaspersem předestírané filosofické reflexe, avšak právě a 

jedině v ní. Skutečnost, že ,,obsah“ ,,Otázky viny“ se tak často redukoval a redukuje na vyjmenování 

těchto čtyř druhů vin a neplodné rekapitulování jejich rozdílů, svědčí o omezenosti porozumění 

skutečnému Jaspersovu duchovnímu sdělení, kterou si on sám kriticky uvědomoval. Tyto čtyři druhy 

viny jsou kriminální, politická, morální a metafyzická vina.613 Kriminální vina spočívá v prokazatelném 
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zločinu, jehož posouzení náleží soudu; politická vina se týká jednání představitelů instituce státu, od 

jednotlivých státníků až po širší kolektivy obyvatelstva, nakolik se prosazování jejich vůle děje na cizí 

úkor; morální vina postihuje individuální zodpovědnost za jednání jednotlivce, a to včetně toho 

v politických či vojenských úkonech. ,,Nikdy neplatí naprosto ,rozkaz je rozkaz‘,“ říká Jaspers. Každé 

jednání podléhá morálnímu posouzení, a to i v případě jeho nařízení představenou autoritou. 

,,Instancí je vlastní svědomí a komunikace s přítelem a bližním, milujícím, na mé duši 

zainteresovaným bližním člověkem.“614 Instancí metafyzické viny je Bůh. V této vině jde o nedostání 

solidaritě mezi lidmi, kterou velí sama lidskost člověka. Tato solidarita znamená neodvracení se, 

pasívní neúčast při neprávu na jiném člověku. Nečiní-li člověk, co může, proti neprávu dějícímu se 

jeho bližnímu, stává se spoluvinným. ,,Pokud jsem se nenasadil pro zabránění zabíjení jiných, nýbrž 

byl jsem při tom, cítím se vinen způsobem, který není juristicky, politicky a morálně přiměřeně 

pochopitelný. Že ještě žiju, když se staly takové věci, na mě doléhá jako nesmazatelná vina. 

Přicházíme jako lidé, pokud nám nějaké štěstí tuto situaci neušetří, na hranici, kde musíme vybírat: 

buď bez účelu, protože bez vyhlídky úspěchu, bezpodmínečně nasadit život, nebo kvůli nemožnosti 

úspěchu upřednostnit zůstat naživu. Že někde mezi lidmi platí ta bezpodmínečnost, že můžeme žít 

buď společně, nebo vůbec ne, pokud je na tom nebo onom spáchán zločin, nebo pokud se jedná o 

rozdělení fyzických podmínek života, to vytváří substanci jejich bytnosti. Ale že ta nespočívá 

v solidaritě všech lidí, ne státních občanů, ani menších skupin, nýbrž zůstává omezena na nejužší 

lidské spojení, to vytváří tuto vinu nás všech, instancí je pouze Bůh.“615 Bůh přitom ,,nemá na zemi 

žádnou jej zastupující instanci, ani v úřadech církví, ani v úřadech států, ani v tiskem oznamovaném 

veřejném mínění světa“.616 

 Metafyzická vina podle Jasperse vede k ,,proměně lidského sebevědomí před Bohem“,617 

k pokoření v uznání viny, které je podmínkou nového aktivního života. Jaspers ovšem považuje za 

,,protismyslné“ vinit ze zločinu národ (Volk) jako celek. Národ se zakládá na sdílení jazyka, popřípadě 

mravů a zvyklostí, ne na identitnosti charakteru každého z jeho příslušníků. ,,Morálně může být 

vždycky souzen jen jednotlivec, nikdy kolektiv. (…) Národ nemůže být činěn individuem. Národ 

nemůže heroicky zaniknout, nemůže být zločincem, nemůže jednat mravně nebo nemravně, nýbrž 
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vždycky jen jednotlivci z něj. Národ jako celek nemůže být vinen nebo nevinen, ani v kriminálním, ani 

v politickém (tady ručí jen občané státu), ani v morálním smyslu. Kategoriální posouzení jako národa 

je vždycky nespravedlností; předpokládá falešnou substancializaci – má za následek zneuctění 

člověka jako jednotlivce.“618 Po válce je úkolem Němců, ukázat světu, že nejsou všichni stejní. Jaspers 

vzpomíná na plakáty, jež se v Německu objevily v létě 1945 s nápisem ,,To je vaše vina!“ I při 

nespravedlnosti kolektivního odsuzování národa jako jednoho viníka podle něj tomuto národu 

nemůže být lhostejné, pokud jej takto jiné národy vidí, navíc, pokud jim vděčí za své vlastní přežití. 

Nacismus uvedl Němce do ,,bezmoci“, z níž se musí pokusit dostat přesvědčením ostatních k revizi 

jejich názorů na Němce. Jaspers sám ale souhlasí s tím, že to je ,,naše chyba“, v tom, že i pokud se 

souhlasně na zločinech aktivně nepodíleli, pak svým trpěním jich, bytím při tom, nesou spoluvinu. 

Potýká se s napětím mezi nedobrovolností tohoto bytí-přitom a vždy přítomnou možností se vzepřít; 

nedokáže sám sebe pohodlně ujistit, že nemohl/neměl dělat víc.  

 Za zvláštní, ale oprávněnou a přirozenou potupu (Schmach) Němců Jaspers považuje, že 

budou souzeni v Norimberském procesu příslušníky jiných národů. Proces by podle něj měl 

především upevnit zločinnost války jako takové. Přitom to, že budou souzeni jednotlivci, otevírá 

otázku viny národa jako jejich společenství ještě palčivěji: zločinnost režimu se zbavuje hávu 

svébytné, jedince ovládající (namísto jedinci ovládané) mašinerie, vystupuje ještě více do popředí, že 

to byli konkrétní lidé, kteří organizovali zločinnost, a jiní – a mnohem početnější –, kteří to trpěli. 

Proces je příležitostí uvidět neredukovatelně individuální povahu dějinného (dějinotvorného) jednání, 

to, že je to vždy jedinec, který vůči jinému zaujme lidský, nebo nelidský postoj. V jiném smyslu než ve 

smyslu paušálně míněné kolektivní viny tak platí: ,,Že my Němci, že každý Němec je nějakým 

způsobem vinen, o tom nemůže být, pokud naše výklady nebyly zcela neopodstatněné, pochyb: 

Každý Němec, bez výjimky, má podíl na politické vině. Musí spolupůsobit na narovnání 

(Wiedergutmachungen), jež je třeba přinést v právní formě.“619 Jaspers nesouhlasí s ,,kolektivní 

vinou“, nakolik činí z národa ,,jednoho muže“, substancializuje ,,národní charakter“ (jak to činila 

nacistická ideologie), ale uznává vinu každého Němce v tom smyslu, že každý člen národa vytváří 

identitu národa a nese spoluzodpovědnost za jeho profilaci, za to, jaká tendence převládne, kdo získá 

převahu v určování směru.  

 Válečná zkušenost Němce nyní staví před úlohu být Němci ,,nově“, jinak: ,,ne být německý, 

jak člověk jednou je, nýbrž stát se německým, jak tomu ještě nebylo, ale má být, a jak to slyšíme 

z výzvy našich velkých předků, ne z dějin nacionálních idolů“.620 Úloha pro národ je úlohou pro 
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každého jednotlivce. ,,Protože se nemohu ubránit tomu, abych v hloubi duše cítil kolektivně, je pro 

každého z nás němectví ne stav, nýbrž úkol.“621 Nacismus provždy zkompromitoval představu o 

identitě mezi národní kulturou a státem, ba mezi zákonem a právem. Kultura, ba sama zákonnost 

v něm nebyly instancemi humanity, nýbrž zločinnosti, nepěstovaly, nýbrž ponižovaly lidskou 

důstojnost. Z toho Jaspers považuje za klíčové vyvodit uvědomění, jež mu ovšem ve Spolkové 

republice bude později tak chybět: uvědomění, že ,,moc státu není žádný cíl o sobě, nýbrž spíše 

zhoubná, pokud tento stát ničí německou bytnost“.622 Ještě v interview s Klausem Harpprechtem v 

roce 1962 Jaspers říká, že ,,dělat z národů kolektivy s určitým charakterem, je prostě falešné. Říkat 

proto, že Hitler a jeho lidé za spoluúčasti mnoha tisíců Němců, snad statisíců, povraždili Židy, že Židy 

povraždili Němci, je právě tak nepravdivé a právě tak protilidské jako tvrzení bezpočtu křesťanů po 

tisíciletí: Židé zavraždili Ježíše.  (…) Nevidím žádný německý národní charakter. Musel by být takový, 

že by k němu patřili i moji přátelé, moji milovaní lidé, já sám. Vidím jen představy a pudy, jež dnes 

vládnou v mnoha německých hlavách a srdcích, ale nemusí vládnout nutně. Co je německé – chceme-

li už tak mluvit – je to, co si osvojujeme z naší minulosti, čím se staneme v budoucnosti, čím jsme 

neseni jako úkolem, a jak dnes se zodpovědností uskutečňujeme své bytí. Němectví není žádný 

nárok, žádná konkrétní skutečnost.“623 

 Ani německý antisemitismus nebyl podle Jasperse ,,v žádném okamžiku národní akcí 

(Volksaktion). Při německých pogromech chyběla účast obyvatelstva, nedocházelo k žádným 

spontánním aktům krutosti vůči Židům. Masa národa mlčela a stahovala se, pokud nepřivedla 

k slabému výrazu svou nevoli.“624 Ale Němci jako takoví proto, co velká část z nich bezprostředně 

spáchala a jiná část trpěla, nejsou ,,žádnou horší rasou“. ,,Všude mají lidé podobné vlastnosti. Všude 

existují násilné, zločinné, vitálně zdatné (tüchtig) minority, které se při příležitosti chopí režimu a 

chovají se brutálně.“625 Nyní je třeba nastoupit ,,cestu očištění z hloubky vědomí viny“; bez ní ,,se 

nedá pro Němce uskutečnit žádná pravda“.626 Toto očištění musí být věcí každého jednotlivce, jeho 

stávání se sebou, na půdě svobody a rozumu, lidskosti. ,,Krátce: Bez očištění duše žádná politická 

svoboda.“627 Takové očištění však předpokládá uvedené pojmenování vin, ne mlčení o nich, 

zamlžování a překrývání pouhou tvorbou nového bez nové mravní fundace. To ovšem Jaspers viděl 

v příštím německém vývoji, ba brzy i v tom akademickém: tvorbu nové (ve státním měřítku zejména 

průmyslové) infrastruktury namísto sebeproměny myšlení, člověka jako takového. ,,Agresivní 
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mlčení“, jak o něm Jaspers mluví, ,,patří ke všem druhům vzdoru. Člověk se stahuje, kde se důvody 

stanou nevyvratitelnými. Člověk stahuje své sebevědomí z mlčení jako poslední moci 

bezmocného.“628 Jaspers spis uzavírá náhledem a ,,pokynem“, který projevil i v textech o obnově 

univerzity: ,,Pokora a umírněnost je naším údělem.“629 

 V uvedeném pojednání o ,,Nepodmíněnosti dobra a zlu“ Jaspers rozlišuje ještě ,,morální“, 

,,etický“ a ,,metafyzický“ ,,vztah dobra a zla“ a filosoficky vyvozuje nepodmíněnost dobra, ne zla – 

docela v souladu s (křesťanskou) tradicí v samotném německém myšlení (včetně Hegela), k níž jsme 

ukázali. ,,Ve světě se zdá všechno podmíněným. Nepodmíněnost je možná pouze člověku jako 

existenci. Kde je vlastně sám sebou, tam se ujišťuje o své nepodmíněnosti, jíž je jeho svoboda 

schopná. V nepodmíněném je vykonána volba. Rozhodnutí se stalo substancí člověka. Zvolil, co 

v rozhodnutí: dobro nebo zlo? pochopil jako dobro.“630 A tak ,,může být nepodmíněnost jen 

nepodmíněností dobra“, kdežto zlo má jen ,,pseudo-nepodmíněnost“, je založeno na nicotnosti, na 

subjektivní zvůli, na egoistické destrukci, a jako takové, s principem v negaci, ničí i sebe. (Jaspers jako 

na výstižné zrcadlo těchto skutečností poukazuje na Shakespearova Macbetha.) Především ovšem 

,,neexistuje pro člověka žádné mimo dobro a zlo, nýbrž pouze pro božství“.631 (To je ovšem další 

z bodů, v nichž Jaspers nedostatečně kriticky akceptoval myšlení Nietzscheovo – viz v kapitole IV/3.) 

A zvláště důležité ohledně vlastní Jaspersovy systematiky, filosofie existence jako specifické formy 

racionalismu, filosofie nepodmíněnosti i zodpovědnosti, dějinnosti i transcendence, je Jaspersovo 

shrnutí, že ,,dobro není rozpustitelné do morálních zákonů, i když se nemůže ani uskutečnit bez nich. 

Není spíše skutečné bez existencí neseného neomezeného pohybu rozumu. Pravda nepodmíněného, 

jež se objasňuje obemykajícím rozumem, se sice uskutečňuje v síle pro sebe rozhodnuté volby, ale 

zůstává zároveň také v pokoře na hranici, kde dějinnost této volby zůstává vědomá jako dějinnost mé 

existence.“632    

 ,,My Němci,“ píše Jaspers v létě 1948 Franzi Josefu Brechtovi, jenž po jeho odchodu do 

Basileje zastával jeho stolici (na niž poté byl jmenován jeho někdejší spolužák, od ledna 1946 rektor 

univerzity v Lipsku Gadamer),633 ,,jsme dnes národem páriů a musíme, ať už v rámci, nebo mimo 
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hranice zůstávajících zemí definitivně ztraceného Bismarckova státu, nést důsledky. Jsem si toho 

denně vědom. Ale jsme Němci s velkými duchovními možnostmi, vidíme-li nám z tohoto postavení 

jdoucí nároky. Musíme se stát světoobčany, skromnými, bez nároků, nebijícími za žádné němectví, 

pokusit se výkonem a svým bytím vykonat příspěvek na cestě k světovému řádu a humanitě. Co 

z toho bude, nikdo neví. Musíme jen vědět, kde stojíme a co chceme a pro co žijeme.“634 V doslovu 

k vydání ,,Otázky viny“ v roce 1962 Jaspers říká, že se svým spisem snažil ,,o čistý vzduch, v němž 

bychom my Němci ve svém sebevědomí mohli znovu přijít k sobě. Chtěl (jeho spis, M. B.) také 

pomoci umožnit nové spojení s vítězi, jako lidí s lidmi.“635 V tomto doslovu Jaspers zároveň (viz 

v kapitole V/2) ostře vyjadřuje zklamání z norimberského procesu, do nějž prve vkládal velké naděje 

jako záblesku budoucnosti, světového tribunálu pro zjednání světového míru na úrovni kvalitativně 

nového uvědomění. 

 V dopise Gadamerovi Jaspers v únoru 1949 říká, že ,,jak dlouho budeme žít, tak dlouho bude 

pro každého z nás německé znovuzrození úkolem, jenž připouští pouze ryzí, nebo vůbec žádné řešení. 

Zahalování, nechávání být, spolčování se na nedostačující půdě je dnes více než dříve osudné.“ 

Jaspersovi se ,,zdá, že opravdová mravně-metafyzická obroda v Německu by mohla zároveň přinést 

možnost zabránění hrozícímu evropskému neštěstí, – i když se nikdy nemůže dít za tímto účelem, – a 

v každém případě zůstává nepravděpodobná.“636 Nedlouho předtím ovšem Jaspers Gerhardu 

Krügerovi svěřoval přesvědčení, že ,,jen německý duch a jedinečná tradice s nároky tohoto ducha nás 

německy mluvící spojuje dohromady. Politicky bylo selhání tak obrovské a konsekvence v této realitě 

tak nepřekonatelně definitivní, že se podle mého názoru dá myslet jen na to, má-li člověk duchovní 

povolání, jak spolupůsobit na realitě filosofování.“637 

                                                                                                                                                                                     
Abendlandes. Jaspers si tohoto svého dočasného nástupce pro jeho nedostatečnou filosofickou originalitu, 
,,měkkost muže bez vlastních přesvědčení a se sklonem ke kazatelským proslovům“, nanejvýš faktograficky 
spolehlivého, příliš nevážil: viz Jaspers, Karl. Korrespondenzen: Psychiatrie, Medizin, Naturwissenschaften. Ed. 
Matthias Bormuth a Dietrich von Engelhardt. Göttingen: Wallstein Verlag, 2016, s. 259n. Instruktivní ohledně 
Jaspersova obecného postoje k ryze profesionálnímu, neosobnímu hledisku v akademických postupech je jeho 
zásadové odmítnutí se za Brechta přimluvit ve věci jeho povolání do Frankfurtu: ,,Wegen Ihrer möglichen 
Frankfurter Berufung kann ich leider nichts tun. Sie wissen, wie sehr ich auf die gehörigen Formen im 
Universitätsleben halte, trotz der Verwahrlosung. Es gehört sich, nur auf Anfrage über einen Kandidaten 
Auskunft zu geben. Bei einer solchen Anfrage bemüht man sich, die vorhandenen Kandidaten gerecht, ohne 
persönliche Antipathie und Sympathie, zu charakterisieren. Ich weiss, dass ,Beziehungen‘ viel bedeuten und viel 
verderben. Sie wissen noch meine Empörung, als Sie 1933 mit Hilfe Heideggers eine Berufung erzwingen 
wollten. Hinzu kommt, dass mein Urteil an deutschen Universitäten wenig gilt.“ Jaspers, Karl. Korrespondenzen: 
Philosophie. Ed. Dominic Kaegi a Reiner Wiehl. Göttingen: Wallstein Verlag, 2016, s. 159.  
634

 Jaspers, Karl. Korrespondenzen: Philosophie. Ed. Dominic Kaegi a Reiner Wiehl. Göttingen: Wallstein Verlag, 
2016, s. 155.  
635

 Jaspers, Karl. Die Schuldfrage. München, Zürich: Piper, 2012, s. 94n.  
636

 Jaspers, Karl. Korrespondenzen: Philosophie. Ed. Dominic Kaegi a Reiner Wiehl. Göttingen: Wallstein Verlag, 
2016, s. 340.  
637

 Tamtéž, s. 446. 



165 
 

 Výrazem rostoucího nesouladu mezi Jaspersem s jeho – jak on říkával – ,,bezvýhradnou“ 

(rückhaltlos) kritikou viny a duchovní situace Německa a většinou společnosti včetně té akademické, 

jíž byl až příliš nepohodlným svědkem minulosti i ,,vyzyvatelem“ v současnosti, bude Jaspersova 

prohlubující se nespokojenost, deziluze z ochoty většiny (akademické) společnosti k opravdové 

proměně, která by byla něčím víc než návratem k poměrům před rokem 1933. Jaspers sice doma i 

venku sklízí velkou pozornost a úctu včetně řady oficiálních uznání jako jmenované čestné funkce, 

v srpnu 1947 získává od města Frankfurtu nad Mohanem prestižní Goethovu cenu, avšak právem se 

cítí stát v čím dál větší izolaci a opozici. Nad jiné symptomatickým se mu později stane Curtiův útok 

na jeho goethovskou řeč v roce 1949: v něm viděl veřejný výtrysk více nebo méně dušené averze a 

,,duchovní situace“ v Německu jako takovém. Víme bohatě z Jaspersovy korespondence, jak u něj 

deziluze z poválečného vývoje probíhá a jak v ní pociťuje Curtiův výstup jako symptom (viz dále).  

 Do této rostoucí nespokojenosti a odcizenosti mezi Jaspersem a většinou heidelberské 

akademické obce i německé veřejnosti vůbec přišlo nové pozvání k hostovským přednáškách 

v Basileji a nabídka převzít na basilejské univerzitě řádnou filosofickou profesuru. Poté, co ji už 

jednou odmítl a za války vycestovat nesměl, ji Jaspers obdržel v prosinci 1947 od departementu 

výchovy kantonu Basilej-město, zastupovaného vládním radou Carlem Mivillem. Týkala se jedné ze 

dvou profesorských stolic filosofie v Basileji, stolice po Paulu Häberlinovi (druhou měl Hermann 

Schmalenbach), zaměřené na pedagogiku a základní filosofické a psychologické otázky.638 Jaspers pro 

případ možnosti specifikace svého úvazku navrhuje vymezení ,,filosofie se zvláštním ohledem na 

filosofii existence“,639 což později sám navrhuje korigovat jako ,,nepřiměřené“ na ,,filosofii za vtažení 

historických a systematických, psychologických a sociologických témat“, vyjadřuje předpoklad, že se 

od něj očekává působení v duchu jeho publikovaných prací.640 Milville následně Jasperse informuje, 

že mu byla schválena řádná profesura s pověřením ,,filosofie včetně psychologie a sociologie“.641   

 Jaspers pociťoval basilejské povolání jako ,,vysokou poctu“642 a uvědomoval si její potenciální 

dosah jako povolání německého filosofa vůbec, jako specifický akt uznání neidentity německé 

inteligence a celé společnosti s nacismem. Přijetí nabídky pro něj přitom bylo obtížným 

rozhodováním. Viděli jsme, co pro něj a jeho manželku s ohledem na jejich zvláštní potřeby uvažování 

o emigraci znamenalo i v době válečného ohrožení. Fritzi Ernstovi později (1963) svěřoval, že když už 
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roku 1946 obdržel pozvání k přednáškám v Basileji (o filosofické víře), ,,pocítil, jaký to mělo smysl“.643 

První pozvání k přesdílení do Basileje odmítl, když tak ale chtěl učinit i při jeho obnovení v roce 1947, 

byl švýcarskou stranou upozorněn, že by se nabídka již nemusela opakovat. To Jasperse znejistilo 

tváří v tvář nespokojenosti a nejistotě ve vztahu k vývoji heidelberských a celoněmeckých poměrů. 

Pro rozhodnutí odejít podle Jaspersových slov hrála důležitou roli otázka přežívajícího antisemitismu. 

Jaspers s trpkostí popisuje, jak se po válce i v univerzitních kruzích namísto opravdové sebereflexe, 

pokání a reformy, setkával (nemluvě o jeho židovské manželce) s ,,faktickou lhostejností“, která 

dosáhla dle jeho slov ,,pobuřujícího“ (empörend) vrcholu ve ,,směšné přívětivosti (Gemütlichkeit)“ 

formule Theodora Heusse o ,,kolektivní hanbě (Scham)“.644 Jaspersovi není ,,židovská otázka 

partikulární otázkou, nýbrž symptomem celkového politicko-etického stavu v Německu“.645 V tomto 

smyslu o ,,židovské otázce“ po válce vydal pronikavou filosoficko-psychologickou knihu Jean-Paul 

Sartre (Réflexion sur la question juive, 1946).646 Německo se podle Jasperse může ,,znovu postavit jen 

radikálním odmítnutím antisemitismu, který je s několika málo výjimkami skutečností po celém 

světě“.647  

 Jaspers byl schopen a ochoten basilejskou nabídku přijmout jen za podmínek zajištění 

komfortu (a bezpečí), který nezbytně potřeboval pro život svůj (a své manželky) jako starého a 

nemocného, veskrze intelektuálně žijícího člověka. Jeho možnostem musel být přizpůsoben výkon 

akademické funkce i (klidnou práci umožňujícího) bydlení, kam bylo v neposlední řadě třeba dopravit 

jeho heidelberskou domácnost, totiž zejména obrovskou knihovnu (také domácí pomocnici 

Jaspersových), pro Jaspersovu práci ,,nezbytnou“.648 Právě tak bylo třeba formálně i technicky 

zabezpečit celý přesun a trvalý pobyt ve Švýcarsku se všemi sociálními nároky. Švýcarská strana 
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ovšem sklízela Jaspersovu vděčnost a úctu vstřícností a iniciativností ve všech těchto ohledech – přes 

to, že Jaspers, jak sám zdůrazňoval, celý život pracoval a danil v Německu, nalézal se v pokročilém 

věku a zdravotním omezení, od nichž nebylo možné si v dlouhodobém měřítku cokolo závazně 

slibovat nad rámec kontinuity jeho práce na vlastním díle. Jaspers souhlasil s nástupem v Basileji k 1. 

dubnu 1948, pokud bude formálně (v neposlední řadě povolení opustit zemi ze strany amerických 

okupačních orgánů) i technicky vše vyřízeno. Přes Jaspersovu skepsi se nakonec všechny překážky 

skutečně překonaly a on byl se svou manželkou do Basileje přepraven švýcarským policejním autem, 

jeho nábytek, resp. knihovnu, odvezlo pět stěhovacích vozů.649 Kvůli této skepsi však Jaspers nechal 

až poté, co skutečně úspěšně opustil Německo a převzal bydlení v Basileji (ne ze strachu a snahy 

odejít ,,inkognito“, jak někteří – dle jeho očekávání – šířili), v Rhein-Neckar-Zeitung 24. března 1948 

vyjít ,,Vysvětlení“ svého odchodu pro širokou veřejnost (Eine Erklärung von Karl Jaspers).650 V něm 

zdůraznil svou trvalou sounáležitost s Heidelbergem, jeho univerzitou, kolegy a zejména studenty, to, 

že odchod nechápe jako rozchod s Heildelbergem či Německem, nýbrž jako využití možnosti, která se 

mu nabízela (a byla zmařena) již roku 1940, možnosti ,,milovaného světa švýcarské svobody a 

humanity“, v jehož prostředí vidí možnost svého působení jako novou šanci pro rozvoj a šíření svého 

díla stejně jako mezinárodní duchovní (švýcarsko-německé) spolupráce. Jaspers i v dopisech přátelům 

a kolegům zdůrazňoval, že (tak Fritzi Ernstovi) ,,miluje Heidelberg a jeho univerzitu“ a ,,zůstane 

Heidelberčanem“.651  

 Masivní přemlouvání k setrvání v Heidelbergu, jež Jaspers zažil, pro něj v případě některých 

(upřímných) přátel a kolegů bylo hřejivé, v jiných případech však výsostně nepříjemné a po letech 

demaskované v mnohé licoměrnosti. ,,Aby u nás zůstal“, Jasperse v lednu 1948 oficiálním dopisem 

,,prosil“ i velký univerzitní senát, s poukazem na to, že na Jasperse ,,mnozí hledí jako na muže, jenž 

pro Německo ztělesňuje nejvyšší západní tradice“.652 Za jeho setrvání plédovala také podpisová akce 

Všeobecného studentského výboru (Allgemeiner Studentenausschuβ) se 450 podpisy. Jaspers si 

uvědomoval, že pro něj po odchodu po desítkách let spojení nebude cesty zpět a že jeho odchod 

bude mnohými úmyslně dezinterpretován jako výraz pohrdání nebo opouštění v těžké chvíli, kdy jej 

je třeba, obracení se zády k prosbám kolegů a spoluobčanů a podobně. ,,Důsledky přesídlení do 
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Basileje jsou pro mou paní a mě bezpochyby takové, že není žádné cesty zpět,“ píše Jaspers Carlu 

Milvillovi. ,,Basilej se nám nestane jen prostorem života a působení, nýbrž i azylem. Přijdeme 

s důvěrou, že v tak milovaném světě švýcarské svobody a humanity uzavřeme svůj život.653 Pro to 

potřebujeme celoživotní právo trvalého pobytu pro nás oba.“654 Rektor heidelberské univerzity 

Wolfgang Kunkel Jaspersovi k jeho povolání, jež bral jako poctu, zdůraznil, že v něm senát vidí ,,muže, 

jenž pro Západ ztělesňuje nejvyšší západní tradice“.655 Jaspers opakuje, že ,,zůstane Heidelberčanem, 

kdekoli bude“, dospěl však k přesvědčení, že pro jeho dílo, osobní život jej i jeho ženy a snad i 

Německo bude lepší a tím pravým působení v Basileji.656 

 Roku 1963 mohl Jaspers s odstupem doby konstatovat, že i přes stesk, hlubinný vztah 

k Německu a zvláště Heidelbergu, zůstal přesídlení do Švýcarska rád, že se v něm zároveň vzdálil 

německým (heidelberským) problémům, jež jej bezprostředněji trápily a zaměstnávaly, zdržovaly od 

práce. Co vytvořil v Basileji, by podle něj v Heidelbergu ,,nebylo bývalo možné“.657 Mnohem ostřeji, a 

sice bez společenských ohledů, se Jaspers k svému přesídlení ovšem vyjádřil v jednom ze svých 

posledních textů, ve vzpomínkách Von Heidelberg nach Basel (1967). Začíná rozhodnými slovy, která 

podobně otevřeně snad řekl při jednání o svém odchodu na půdě heidelberského akademického 

senátu (kde měl vzbudit velké rozpaky), která však takto zdaleka neformuloval v tisku: ,,Nikdo neměl 

nárok na to, abychom zůstali,“ píše. ,,Stát a národ, který udělal Židům to, co se nikdy nemělo stát, a 

po té katastrofě to nepochopil a nevyvodil důsledky, ztratil každý nárok.“ A sám dodává: ,,Těm 

mnoha dobrým lidem (kteří se ale přece spolupodíleli) jsem tehdy nechtěl, v situaci všeobecné nouze, 
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říkat nic agresivního. Při našem odchodu jsem se proto omezil na veřejné prohlášení, v němž jsem 

mluvil jen o věku, nemoci a potřebě klidu.“658 O rozhodnutí opustit po čtyřiceti letech Heidelberg, jež 

si dříve neuměl představit (a odmítl tak nabídky ordinariátu v Greifswaldu, Kielu a Bonnu), Jaspers 

píše jako složitém a dlouhém, a přece nakonec (definitivně v únoru 1948) jaksi jasném a ne 

jednozančně racionálně zdůvodnitelném. Mělo jít do značné míry o jakési intuitivně-emocionální 

rozhodnutí, vedené nesnesitelností stupňující se zkušenosti, že ,,roky 1945-1948 byly 

promarněny“;659 že ,,v Německu nemá dojít k žádnému obratu, nýbrž všechno zůstat při starém“, že 

namísto mravní obrody docházelo k zapomínání-zakrývání toho, co se stalo. Až příliš lidí bylo 

zkompromitováno a ,,neklid vlastní ohroženosti žádal jejich mlčení“ k druhým.660 Tak se 

(znovu)etablovalo, resp. pokračovalo to, co umožňovalo nacismus. Svůj původní impetus právě ve 

smyslu celkové ,,mravně-politické obrody“, o niž Jaspersovi šlo, brzy ztratil i časopis Die Wandlung i 

,,Výbor třinácti“. ,,Vše se rozptýlilo ve zbytečných diskusích bez cíle, poté co institucionální formy 

univerzity zase fungovaly.“661 V těchto podmínkách, nadto v hospodářských těžkostech poválečného 

Německa, se Jaspers se svou ženou necítili bezpečně. Vyhlídka basilejského působení, jak mu bylo 

nabízeno, se proti tomu Jaspersovi zdála jako ,,ráj zajištěného života ve svobodném světě“.662  

 Záhy se mělo ukázat, co předpovídala i Hannah Arendt, totiž jak uvolňující, pro Jaspersovu 

práci i psychiku blahodárné bude osvobození od všech heidelberských akademických povinností a 

sporů, v nichž se při obnově univerzity musel angažovat (část obrovského množství stálých 

návštěvníků musela dle jeho vzpomínek přijímat jeho žena) – aniž by zároveň to, co hlásal, bylo 

skutečně slyšeno. ,,Má představa o Basileji a mé úloze tam byla, jako bych přistál ve snovém světě 

vysoké skutečnosti,“ píše Jaspers. ,,Klid a svoboda a nic než filosofování.“663 Jaspers byl v Heidelbergu 

využíván jako autorita i přímluvce v konkrétních věcech (mj. se u amerických služeb postavil za 

rektora Bauera, jejž některé aktivity a publikace /zejména na základě přednášek vzniklá kniha 

Rassenhygiene z roku 1926/ z minulosti kompromitovaly) a ,,cítil, že se stává veřejnou panenkou 

(öffentliche Puppe), v níž se vůbec nepoznával“.664 ,,Bylo to, jako by se nálada a charakter lidí vůbec 

nezměnily. Chtěli žít, ale ne zamyslet se, změnit se, zajímat se o chod věcí a, co bychom v nich mohli 

učinit. Všichni nacisté házeli vinu na Hitlera: ,Byli jsme zneužiti.‘ Vzácně se objevovala důstojnost, ale 
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tu a tam tajný vztek a zloba. To bylo s léty horší.“665 Přitom Jaspers rozhořčeně poukazuje na to, že po 

všem, co se stalo, po letech omezení, ba ohrožení pro něj a jeho manželku, následovaných novým 

angažmá pro obnovu univerzity, se ještě pomlouvačně shlíželo na jejich odchod do Švýcarska jako na 

,,zradu“, volalo (jakkoli málo mu reálně naslouchalo) po jeho potřebnosti v Heidelbergu, avšak ,,nikdo 

nemyslel“ na jeho manželku a na něj samotného, na to, co ,,taková rozhodnutí znamenají pro život 

jako můj“, jen na ,,jméno, které je veřejnou panenkou“. Když v akademickém senátu filosofické 

fakulty svůj odchod zdůvodňoval a poukázal na to, že se po všem, co se stalo, a vzhledem k tomu, jak 

se k tomu většina Němců včetně akademiků aktuálně (ne)staví, ,,zde se svou ženou natrvalo necítí 

bezpečně“, nevyjádřil mu prý solidaritu a porozumění pro něj a jeho ženu ,,ani jediný“ z přítomných 

senátorů. Podle Jaspersova líčení zavládlo ,,ledové mlčení“ a historik Schaefer ,,na protest beze slova 

opustil zasedání“; následně zdvořilostně promluvil jen Hellpach. Toto zasedání pro Jasperse bylo 

nade vše symptomatické a utvrdilo jej v rozhodnutí odejít. ,,Odstup v myšlení mezi mými kolegy a 

mnou byl tak velký, že nějaké společenství nebylo nadále možné,“ konstatuje Jaspers, a dodává jako 

pokynem: ,,V jakém smyslu měli pravdu moji kolegové, v jakém smyslu já, snad bude rozhodnuto, 

pokud se v budoucnu ještě vůbec někdo bude zajímat o německé duchovní dějiny.“666         

  Dva roky po přesídlení do Basileje je Jaspers k hostovským přednáškám pozván zase do 

Heidelbergu a drží je v létě 1950. V roce 1953 obdrží od heidelberské univerzity ke svým 

sedmdesátinám čestný doktorát, proslov u té příležitosti pronese jeho nástupce Hans-Georg 

Gadamer (Laudatio auf Karl Jaspers), který do Heidelbergu přišel po dvouletém angažmá ve 

Frankfurtu a osmiletém angažmá v Lipsku (1946-1947 rektor). Gadamer napíše také nekrolog po 

Jaspersově smrti roku 1969 a roku 1986 obdrží Cenu Karla Jasperse (Karl-Jaspers-Preis), kterou od 

roku 1983 v tříletých intervalech začne udělovat město Heidelberg a Ruprechto-Karlova univerzita.667 

Jak Jaspers po přesídlení do Basileje napsal germanistovi Ernstu Beutlerovi: ,,Německý je jazyk, něco 

duchovního, je úkol a hluboká tradice, téměř skrytá. Nejsem pryč z Německa, ale z nenáviděné 

Bismarckovy říše – a hranice se brzy otevřou (do Švýcarska a na Západ), nepřijde-li žádná válka – 

v případě které je pro nás beztoho všechno u konce.“668  
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II/4 

Filosofická logika 

 

 Největším a hlavním duchovním plodem Jaspersovy práce během druhé světové války a 

vlastně jeho nejrozsáhlejším dílem vůbec, jež je třeba brát za myšlenkový rámec, v němž se Jaspers 

bude pohybovat i jako ,,politický spisovatel“ po válce, jež přineslo jakousi sumu jeho filosofického 

východiska, byl spis ,,O pravdě“ (Von der Wahrheit). Poprvé mohl vyjít až roku 1947 a přes 

monumentální rozsah je třeba jej číst jako ,,toliko“ první díl ještě mnohem šířeji koncipované 

,,Filosofické logiky“, kterou Jaspers podle svých slov zamýšlel ve čtyřech svazcích.669 Z přípravných 

prací k dalším částem vydali Hans Saner a Marc Hänggi v roce 1991 další objemný svazek.670 

V Jaspersově vytrvání v díle, k němuž se cítí zavázán a v němž se domnívá rozvíjet podstatný projekt 

nové filosofické logiky, vytrvání v tiché práci v rámci potlačené existence člověka a učence za války, se 

osvědčuje nejvlastnější jádro Jaspersova konceptu ,,filosofie existence“ jako ,,filosofické existence“, 

člověka jako ,,možné“ = filosofující, racionálně tvořivé existence. A sice s velkorysou ambicí ,,filosofie 

perennis“. To je pro Jasperse specificky radikální odpověď na ideologickou profanaci a degradaci 

myšlení a bytí člověka v podmínkách, které reálnou opoziční práci (jíž je jinak třeba) neumožňují. 

(Resp. za cenu pravděpodobné likvidace; riskování i jí, obětování svého bezpečí, ba třeba svého 

života, snaze o opravdový odpor, prolomení trpění etablovaného teroru, bylo právě tím, co Jaspers 

ukazoval jako cestu hrdinů – v čele s mladými sourozenci Schollovými, kdežto každý nikoli 

bezprostředně politicky jednající odpor jako zatížený vinou.)    

 ,,Jen klid zamyšlení v nepředpojatém pohybu fantazie nechává uplatnit se impulzy, bez nichž 

se každá práce stává nekonečnou, nepodstatnou, prázdnou,“ říká Jaspers ve své ,,Filosofické 

autobiografii“. ,,Zdá se mi: kdo denně chvíli nesní, tomu se zatemňuje hvězda, jíž může být vedena 

všechna práce a každý všední den.“671 Tento obecný aspekt patří k podstatnému poselství 

abstraktnosti, obecnosti spisu ,,O pravdě“. Jaspers si nepochybně uvědomoval disparitu jeho rozsahu 

a stylu vůči potřebám (válečné) doby i povaze moderní filosofie a vědy. Pokouší se ovšem jakoby 

navzdory všemu ,,ještě jednou“ o velikou filosofickou systematiku, totiž systematiku radikálně jinou, 

rozhodně nikoli ve stylu hegelovském, spíše o ,,antisystematiku“ (nakolik systém = uzavřený koncept 

bytí a poznání, které jeho pravdu vyčerpává – jako právě u Hegela). Hannah Arendt na Jaspersův spis 
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po jeho vydání reaguje v dopise s tím, že ,,to je samozřejmě největší z Vašich knih a velmi, velmi velká 

kniha. (…) Politicky řečeno je to deprovincializace západní filosofie – pročež také příležitostně 

upadám do o sobě nedovolených spekulací, jestli to snad není poslední kniha západní filosofie, takřka 

její poslední slovo, a zároveň první kniha světové filosofie, takřka její první slovo.“672 A zároveň se 

stopou svého neodmyslitelného humoru – spokojeně, v souhlase s alternativností takového díla a 

myšlení vůči ,,standardům“ doby – konstatuje, že ,,celek je napsán skutečně ve stylu andante“.673 

Jaspers sám projekt ,,Filosofické logiky“ rozpracovával zároveň s projektem ,,Světových dějin 

filosofie“, který je třeba číst jako podstatný komplement jejího ,,deprovincializačního“ tahu. Jaspers 

ve své autobiografii mluví o ,,proměně“ svého ,,dějinného zájmu“ na základě zkušenosti ,,teroru 

národního socialismu“ a ,,vyloučení ve vlastním státě“, proměně, jejímiž ústrojnými výrazy jsou jeho 

koncety ,,objímající“ filosofické systematiky i historie, totiž systematiky (nikoli systému) a historie 

(jako) toho ,,obemykajícího“: Jaspers si koncem třicátých let uvědomil, že ,,jsme na cestě od 

večerních červánků evropské filosofie k ranním červánkům světové filosofie“.674 Jde o obrat k nové 

univerzalitě a ,,elementaritě“.  

 V příštím dopise Arendt pronikavě (evidentně zcela a asi jako první pochopila Jaspersův 

záměr a jeho význam v dějinách západní filosofie) rozvádí, že spis ,,O pravdě“ jako výraz Jaspersovy 

filosofie ,,detyranizuje“ (ent-tyrannisiert) myšlení a upevňuje jako bytnost, jako výkon racionality 

(vztahování k pravdě) komunikaci. Komunikace je ,,foma a cesta myšlení“ a jako taková ,,nestojí 

v protikladu jen k ,advokátnímu‘, nýbrž i k čistě logickému myšlení“. Překonává pojetí racionálního 

vztahování k pravdě jako ,,advokacii“ určité ,,pravdy“, ,,dogmatu“, mluvení ,,pro“ něco, či dokonce 

,,za“ něco, což v evropské tradici už od Platóna docházelo typického výrazu ve ,,sklonu filosofů 

k rozumné tyranii, která je právě přece tyranií rozumu“, a – přeneseně, nevlastně vyjádřeno – 

,,usoustavňuje“ nesystematizovatelnost, neredukovatelnost pravdy na dogma fixovatelné jedním 

pojmem a způsobem vztahování (,,metodou“). Jaspers spisem ,,O pravdě“ završuje cestu 

nastoupenou třísvazkovou ,,Filosofií“ a rozvíjenou reflexemi o ,,rozumu a existenci“ a ,,šifrách 

transcendence“; vycházeje ne již ,,pouze“ od existence, nýbrž od její souvztažnosti s transcendencí, 

s božstvím, resp. vírou, vytváří filosofii rozumné bytosti (člověka) jako bytosti pluralitní racionality, 

jejíž poznání i bytí je ,,na cestě“, perspektivní, neidentické s rozumem, jejž se snaží uchopit v základu 

celku bytí. Arendt vidí tento přístup jako alternativu vůči víře ve filosofii coby odhalování pravdy jako 
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takové pro člověka jako takového (,,die Wahrheit für den Menschen“).675 Tímto směrem se odvíjí 

základní tah filosofického myšlení samotné Arendt, jak jsme s novou plausibilitou mohli vysledovat 

v jejím nedávno zveřejněném ,,Myslitelském deníku“ (Denktagebuch): filosofie (a bytí) lidí namísto 

,,člověka“ jako pevně fixovatelného ,,typu“ jedné a vyčerpatelně systematicky popsatelné, a tak i 

,,měřitelné“ racionality.  

 Podobně jiná Jaspersova významná filosofická žačka a později přítelkyně, vydavatelka a 

interpretka stejně jako samostatná myslitelka, ženevská rodačka Jeanne Hersch (1910-2000), která se 

(prve v Paříži) stýkala také s Hannah Arendt, ve svém ,,Úvodu“ do Jaspersova myšlení výstižně říká, že 

Jaspersův spis ,,O pravdě“ není ,,dílem o logice v běžném smyslu. Jaspers klade do otázky náš pocit, 

že bezprostředně víme, co znamená ,pravdivé‘, aby vypátral jeho hlubší původ“, a sice proti různým 

redukcím či banalizacím pravdivosti v současnosti, od monistických systémů přes cykličnost a 

monokauzalitu omezeně se vnímajících věd až po ideologie. Jaspers ukazuje, že ,,smysl pravdivého 

pochází z hlubšího zdroje než rozum (Verstand), i když tomu náleží jeho objasňování. Není zrovna tak 

dán prostřednictvím pocitu. Dává celého člověka a pocit do hry. Pravda pramení právě ze smísení 

myšlení a života; její smysl se kazí, když se myšlení a život chtějí oddělit, a pak zůstává na jedné straně 

jen prázdno rozumu, na druhé jen slepý pud k životu. Člověk je na cestě pravdy, když upevňuje svou 

vlastní koherenci, tady a teď, v rámci dějin, a ne v bezčasí. (…) Zatímco rozum by rád všechno převedl 

zpátky na jediný druh poznání, na jedinou rovinu, uznává filosofická logika naopak zlomy mezi 

různými modalitami bytí a vědění.“676 

 Jaspers znovu ve ,,Filosofické víře“ (1948) rozlišuje, co znázorní široce již v ,,O pravdě“, totiž 

,,obemykající“ (das Umgreifende) jako ,,bytí o sobě“, jímž jsme ,,objímáni“ (umfangen), tj. svět a 

transcendenci, a jako ,,bytí, jímž jsme my“, tj. bytí zde (Dasein), ,,vědomí vůbec“, duch, existence.677: 

,,Všechno, co vím, stojí v rozštěpu na subjekt a objekt, je předmětem (objektem) pro mě, je jevem, ne 

o sobě,“ říká zde Jaspers. ,,Otázka, co skutečně je, musí proto nalézt svou odpověď skrze objasnění 

druhů obemykajícího – světa a transcendence – bytí, vědomí vůbec, ducha, existence. Nakolik ale 

jsou všechny tyto druhy založeny v jednom, je na konci odpovědí: skutečné bytí je transcendence 

(neboli Bůh)…“678 V určení věděného jako předmětu (objektu) pro mne“ chybí ovšem zdůraznění, že 

vše je ,,předmětem“ právě pro mě, jako mnou poznávané, ne však nutně o sobě: nemohu nivelizovat 

podstatu všeho, co je (možným) předmětem mého poznání, na předmětnost. Svorníkem, bytností 

pravdy jako obemykajícího je transcendence neboli božství.  
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  Jaspers ve spise ,,O pravdě“ pokračuje v základním přístupu své filosofie existence, podaném 

ve ,,Filosofii“, který nyní nechává nově vystoupit, když jde o logiku: tu nekoncipuje jako záležitost 

teoretického, ba spekulativního rozumu, nýbrž jako otázku pravdy bytí. Spis o/O pravdě je uvozen 

jako první svazek f/Filosofické logiky, pravda však analyzována jako svorník myšlení a bytí. Nejedná se 

(pro myšlení) o pouhou správnost pojmového vyvozování, nýbrž pravda je podstatou toho, co je. (Tak 

už v ,,Logice“ Hegelově, ovšem na zcela odlišném základě.) Poznávací pojímání pravdy tak je zavázáno 

teoreticky postupovat s ohledem na šíři ,,způsobů“, jimiž se člověku pravda jeví. Jejich pluralita 

vychází z elementárního výchozího náhledu, že se k pravdě vztahuje v čase, že žije v časovém bytí 

(Zeitdasein) a náš vztah k identitám v jejich ,,o sobě“ je imanentně zprostředkován. ,,Pravda je naše 

cesta.“679 Filosofická logika přináší ,,sebeuvědomění rozumu“680 v univerzalitě, nepodmíněnosti jeho 

duchovních určení a podmíněnosti existence, která jím disponuje (člověka). Má za úkol ,,ukázat, jak 

nedostatečnost racionálna pro uchopení základních filosofických otázek vede k rozvíjení myšlení, 

které se proviňuje vůči principům racionálna, pohybuje se v rozporech, tautologiích, kruzích, ale ne 

proto, aby principy svévolně a libovolně porušovalo, nýbrž z jiného řádu, který je sám metodicky 

průhledný.“ S filosofickým myšlením jako takovým totiž dochází k ,,průlomu skrze racionalitu, která 

by se chtěla klást jako absolutní, ale dochází k němu racionálními prostředky“.681 

 Živel myšlení imanentně transcenduje nad to, co je v konkrétním smyslu přítomné formace 

bytí zde (Dasein),682 a ,,pravda vyrůstá ze spojení (Ineinander) myšlení a života“.683 Člověk žije 

v určitém bytí zde a zároveň si uvědomuje, že existence stejně jako myšlení je něčím kvalitativně více 

než součást či úhrn toho, co ve je ,,zde“ jako přítomná formace jsoucího, předmětného. Uvědomuje 

si tak svou nataženost mezi existencí v jejím Da-sein a transcendencí bytí a duchovnosti, jež jsou 

v tomto Da-sein fixovány konkrétní předmětnou formou. Pravda tak pro něj je spojena s tím, co tuto 

konkrétní formu obemyká. ,,Druhy“ tohoto obemykajícího, jejichž výklad tvoří vlastní obsah spisu ,,O 

pravdě“, Jaspers rozlišuje na ty, jež ,,jsme nebo můžeme být my“ sami, těmi jsou ,,bytí zde (Dasein)“, 

,,vědomí vůbec“, ,,duch“ a ,,existence“, a na ty, jimiž je ,,bytí samo“, a těmi jsou ,,svět“ a 

,,transzendence“. ,,Svazek všech druhů obemykajícího v nás“ tvoří právě ,,rozum“ (Vernunft). Rozum 

se vztahuje od nejbližšího po nejvzdálenější, je ,,tím spojujícím“ všeho věděného i jsoucího, k němuž 

se lidský duch vztahuje. Jako ,,ustavičné spění k jinému“ (zvýraznil M. B.) je rozum (Vernunft) 

,,možností univerzálního spolužití, bytí u toho, všudypřítomného poslouchání, toho, co mluví, a toho, 
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co ona sama teprve nechává mluvit. (…) Rozum je proto totální vůlí ke komunikaci.“684 Dalo by se 

dodat: má právě být, to je smysl pravé filosofické logiky: být poznáváním pravdy toho, co je, tedy 

toho mimo mě, mé pojmy a představy. Nejde tak o systematiku (vlastních/domněle univerzálních, 

jednotně systematických a systematizovatelných) pojmů, nýbrž o filosofickou konceptualizaci 

plurality toho, že a jak mám svou pravdu v tom, co mě obemyká. Z toho vidíme přenos těžiště z 

pojmu na život, reálnou koexistenci s jiným; ,,totální vůle ke komunikaci“, jež má vyznačovat rozum, 

se týká jeho kognitivní stejně jako morální vztaženosti k jinému, závazek pochopení v ohledu-plnosti 

sahající od teoretického rozumění až po praktické, mravní jednání.                 

 Nepodmíněnost a univerzalita ducha a, na druhé straně, relativita a pluralita konečných 

subjektů ducha upevňuje sdílení, ale neidentitu chápání racionality. Principem racionality je 

komunikace, měřítkem pojmu pravdy jeho ,,komunikovatelnost“ s druhým. Podobně jako ve 

,,Filosofii“ se některé Jaspersovy výměry (strukturovanosti) bytí a jeho poznávání dají číst jako 

implicitní kritika heideggerovské ontologie, nemluvě o všudypřítomném vědomí o alternativnosti 

předkládaného konceptu vůči monistickému systematickému myšlení. Jaspers říká: ,,Namísto bytí 

existují stupně a způsoby bytí. Namísto definitivního rámce vědění zůstává radikální otevřenost, 

ochota k nové zkušenosti ve všech způsobech obemykajícího.“685  ,,Zkušenost transparence věcí“ se 

děje skrze to, že se nám věci stávají ,,srozumitelné jako řeč transcendence tou měrou a silou, jak se 

stáváme existenciálními“ – tj. uvědomuje si bytnost své existence v její naznačené naznačené 

ontologické struktuře.686 ,,Je-li cílem našeho života: otevřít se pro šíři obemykajícího a v něm pro 

zdroje, aby se v hloubi pro nás stal působným samotný základ, pak je tento cíl v té míře dosažitelný, 

nakolik se nacházíme v transcendenci.“687 Tak je ovšem pro (kantiána) Jasperse po filosofické 

sebereflexi člověka jako existujícího důležitá sebereflexe postupů jeho rozumu, ,,sebekritika“ 

poznání, rozlišení jeho podmínek a toho, co mohu a co nemohu poznat, jak poznání postupuje, v čem 

spočívá jeho možná vědeckost, filosofičnost a samo poznání přesahující religiozita, víra. Rozlišení 

těchto forem duchovního vztahování jsme už viděli. Jde o ,,pochopení antinomií“,688 toho, že ,,idea je 

v realitě světa objektivní jen v tom kterém okruhu svého naplnění skutečnostmi, ne v celku“;689 

,,nepochopitelné je třeba bez klamu pojmout ve zrak, aby se získalo pravé poznání“.690 Jaspers nazývá 

,,filosofii obemykajícího“ ,,současně možnou ,prima philosophia‘“. Tato ,,prima philosophia“ je ,,pro 

sebe tím nejneuspokojivějším, protože v ní ještě nic nemáme, a je tím nejuspokojivějším, protože s ní 
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způsobujeme možnost být v jasnosti otevřeni všemu podstatnému.“ ,,Prima philosophia“, jak ji 

koncipuje, není podle Jasperse ,,ani ontologie, ani profétství. Ontologie věří, že může dát poznání 

vědění o bytí samém. Profétství hlásá, co je, oč jde, co má být učiněno, co bude. Prima philosophia 

nám naproti tomu jako periechontologie otevírá prostor, v němž se odehrává vše, co má bytnost 

(Wesen). Drží otevřené prostory, v nichž může mluvit Bůh. S tím zabraňuje zúžení v určité 

absolutizace a dává zbraně proti nihilistické skepsi.“691 Jaspersovi tak nejde o novou ,,obsahovou“ 

metafyziku, novou systematiku domnělých (systematizovatelných = ,,systematických“) metafyzických 

obsahů, nýbrž o filosofickou rekonstrukci struktur bytí a myšlení a vztahů mezi nimi. Transparentní 

zkoumání těchto struktur jako sebereflexe podmínek, základních fundamentů myšlení a existence 

vede k samotnému vyšetření kontur možných obsahů.       

 ,,V každé myšlence je uchopen jistý nečasový smysl. Časový akt našeho myšlení se setkává 

s nečasovým smyslem něčeho platného.“692 Pojem je určení ze strany myslícího subjektu, zároveň se 

však vztahuje k nějaké – již o sobě jsoucí – určitosti. Nevlastnost identity pojmu vůči tomu, co je 

pojímáno, si musí uvědomit poznání podobně jako souhru časovosti soudu a nečasovosti jeho čistě 

teoretické platnosti. ,,Každý pojem je výsledkem nějakého soudu,“ to znamená spojení několikera 

skutečností.693 ,,Myšlení pojmů je mezisvět, v němž spočívá vztah pojmu a věci.“694 Přitom ,,v tázání 

leží už způsob vědění o tom, co s věděním činím a mohu učinit. Otázka tak jako odpověď jsou tady 

způsoby osvojování obemykajícího.“695 V tom je implikována imanentní ,,filosofičnost“ poznávání, 

zprostředkovanost poznání věcí v jejich určitosti naším rozuměním, podobně jako se ve světě 

setkáváme jen s partikularitami jako ,,šiframi“ transcendentních ,,obsahů“. Transcendující rozměr 

myšlení naráží v poznání na transcendentní rozměr bytnosti pojímaných věcí, její neredukovatelnost 

na to, jak se nám věci v konkrétních formách jeví. Transcendentní povahu má ,,o sobě“, jako 

,,obemykající“, v konkrétním bytí zde jako svém ,,orgánu“ jen zprostředkovaně, neidenticky 

přítomné, bytí stejně jako myšlení. Jen v tomto zprostředkování reálně je, a zároveň je o sobě něčím 

více než toto konkrétní bytí zde, je to jeho – jak Jaspers říkává – ,,zdroj“696 a míra platnosti, pravdy 
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jeho reality jako reality právě něčeho ,,obemykajícího“. ,,Jediný Bůh se nedá získat určitým způsobem 

na jedné výlučné cestě. Jen v celku, z dějinné hloubky, v obemykání všeho myslitelného a všeho 

zakusitelného, jde vzmach k tomu Jednomu, jenž není méně, není prázdnější, není abstraktnější než 

svět, nýbrž obemyká svět, v němž se všechno tím, že vstupuje do vztahu k němu, nechává stupňovat 

ke svým nejvyšším možnostem.“697        

 Jednotu tohoto obemykajícího si člověk jako konečný subjekt ducha a existence osvojuje 

skrze svou svobodu (,,der eigene unergründliche Ursprung der durch Transzendenz in ihrer Freiheit 

geschaffenen Existenz“);698 ta je něčím pro něj nejvlastnějším, a zároveň něčím, co se teprve musí 

osvědčovat a osvědčuje se – ve své transcendentní, ,,obemykající“ kvalitě – zároveň ve styku s jiným. 

Jako pro naše poznání je fundamentem ,,rozštěpu na subjekt a objekt“, fixovanost každého možného 

poznání na tento rozštěp,699 tak bytí sebou existence spojeno se stykem s existencí jiné bytosti (,,als 

Existenz und Vernunft ist das Sein und das In-Kommunikation-Sein dasselbe…“).700 Tak je ovšem v 

,,otevřenosti“ svobody obsažen i ,,normativ“ mravnosti jako ,,struktury“ opravdové svobody, svobody 

člověka jako ,,možné existence“, kterou její rozum už logicky vede k naznačené ohleduplnosti vůči 

druhému. Svoboda je tak terénem plurality, a přitom nikoli libovolnosti, podobně jako bytí, resp. 

uchopování pravdy. ,,Pro nás je pravda hledání a získávání pravdivého ve vždy konečných podobách. 

Ale na žádné podobě nesmíme ulpět, která je ještě konečná, jednotlivá, jen jeden způsob, ještě 

vztaženost na něco jiného.“701 A zároveň ,,zůstává paradox: Tu jednu pravdu nemáme a nebudeme 

mít – a pravda může být jen jedna.“702 ,,Rozum poznává, že bytí se nedá uchopit v systému, že proto 

myšlení ve vší systematice zároveň musí zůstat otevřené.“703 Proti tomu stojí ,,katolická metoda“, jež 

,,rozvrhuje systém, v nějž se dá pojmout vše“.704 ,,Katolicita“ je autorita dějinného ne jako dějinné 

,,šifry“ absolutního, nýbrž jako (epifanie) absolutního samotného, konfuze – s Lessingem řečeno – 

,,historické“ a ,,nutné rozumové“ pravdy. Jaspers uvažuje o katolickém a rozumném jako o 

                                                                                                                                                                                     
daβ es selber nicht abgeleitet (a), und daβ aus ihm nichts anderes abgeleitet werden kann (b).“ Tamtéž, s. 158. 
Jako ,,Ursprung und Ziel“ Jaspers – v logice svého konceptu právem – označí ,,Wahrsein“ samotné. (Tamtéž, s. 
461.) Celý monumentální spis ,,O pravdě“ Jaspers končí shrnutím, že: ,,Der Ursprung liegt in Gott. Von ihm her 
mucinem jeden Menschen geschenkt werden, was er wird dadurch, daβ ihm das Sein aufgeht und wie es ihm 
aufgeht. Sich mitteilende Philosophie gibt nicht Wirklichkeit, sondern veranlaβt, ihrer inne zu werden. 
Philosophie erweckt, macht aufmerksam, zeigt Wege, führt eine Strecke weit, macht bereit, läβt reif werden, 
das Äuβerste zu erfahren.“ Tamtéž, s. 1054. 
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protikladech.705 Na lessingovsko-kantovský způsob Jaspers zde také jako pro filosofický rozum 

přijatelné rozlišuje náboženství v jeho mravním obsahu a, na druhé straně, jako věc ,,katolické“ víry 

(nemyšleno v konkrétně konfesním slova smyslu706), v revelačních dogmatech.707 ,,Právě výlučnost, 

která je prohlašována s absolutizací imanentně uskutečněné podoby, vykonává ztrátu transcendence 

prostřednictvím odklonění člověka k imanentně trvající garanci. Že transcendence je, ale právě 

vylučuje takovouto imanentní výlučnost.“708        

 Jaspers vychází z toho, že ,,Bůh je skryt“, ,,nemluví přímo“.709 Specificky důležité je, že to je 

právě tato skrytost, co umožňuje jej přijmout jako ,,míru všech věcí“.710 Tu myslí Jaspers stejně jako 

Reimarus: přijmout jednorázové, konkrétní Boží Zjevení, vtělení, zapovídá možnost myšlení Boha jako 

jednoty transcendence a její univerzality vůči konečným bytostem. Transcendence, která se nezjevuje 

pouze a právě nevlastním způsobem skrze ,,šifry“, nýbrž jako taková, se ztotožněním konkrétního a 

absolutího, imanentního a transcendeního, ztrácí svou univerzalitu, nepodmíněnost, vlastní 

transcendentnost.711 Představa Boha jako Stvořitele je podle Jasperse ,,nejhlubší pravda bytí“, ale je 

destrukcí ,,mytického tvaru“ tohoto pojmu Boha v jeho transcendující povaze, fixovat Boha jako 

,,personální bytnost nezměrné moci, jež něco vytváří jako řemeslník (Werkmeister)“.712 ,,Jediný Bůh 

se vzpírá myslitelnosti; jako myšlený by se stal konečným mezi ostatním konečným. Vzpírá se 

představě a názoru; skrze ně by se stal něčím smyslovým. Je pro myšlenku a názor prázdným bodem 

transcendence, úběžníkem všeho, co je, nositelem, cílem, původem. Tak je vzdálený a neuchopitelný, 

tak vzdálený, že se zdá nedosažitelný, tak neuchopitelný, že mizí v nicotě. Mluvíme-li o něm, říkáme, 

co není, ale v této negativnosti je tím nejvíce pozitivním a zachvacujícím, čemu jsme jedině ochotni se 

bez omezení poddat.“713 ,,Základní dogmata jsou nepochopitelná, jejich absurdita je výrazem jejich 

mystéria. Řešení rozporů v činění pochopitelným je právě heretické. Je zásadně nemožné je zrušit.“714  
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 Pravda je člověku, jenž ji nikdy nevlastní, nýbrž je na cestě (poznání) k ní,715 zřejmá jako 

,,obemykající“ a zprostředkovávaná (,,šiframi“) v jednotlivostech, a přece vystupující jako úběžník, 

jednota transcendence,716 a Jaspers ji ukazuje v mnohosti způsobů její přítomnosti pro člověka a 

jejího zpřítomňování člověkem. Jaspers tu v lecčem dále a nově, v lecčem však obšírně ve shodě 

s tím, co jsme už slyšeli ve ,,Filosofii“ a co nemůžeme celé procházet, obšírně rozebírá ,,podoby“ 

(Gestalten) pravdy stejně jako nepravdy; prvá se pojí se svobodu a mravností, druhá se depravací 

lidství, se lží a zlem. Důležité je vidět, jak z uvedené Jaspersovy – takříkajíc – ,,kritiky čisté logiky“, 

systematiky na dřívější způsoby, vede cesta od někdejšího racionalistického systému k ,,filosofické 

víře“ a jak spojení racionality s komunikací, nikoli systematikou rozumu jako ,,jednoho“ přímo do 

logiky integruje lásku. O lásce totiž platí a vidíme Jasperse pronášet totéž co o rozumu: ,,Láska je to 

spojující a je svazek jsoucího: je úsilím o stání se jedním (Einswerden) a odhalováním bytí jedním. Je 

tím pohánějícím a tím naplňujícím ve všem myšlení jednoho. Proto je láska stávání se jedním 

v rozdělení a je v uskutečnění jednoho.“717 To znamená, je ,,syntézou“, zprostředkovanou ,,analýzou“, 

resp. relací analýzy. Láska ,,kvalitativně“ vyplňuje komunikaci jako bytí (na cestě k pravdě) 

rozumnosti, jako taková je tím, z čeho tento pohyb existence/poznání vychází a kam míří, živoucím 

obsahem (existence) jednoty transcendence. Přitom ,,filosofování je vědění, které je samo výkonem 

milování“; ,,filosofování je myslícím erótem způsobený život člověka“.718 Jaspersovi jde ovšem 

primárně o lásku k druhé bytosti – v níž se arci uskutečňuje, osvědčuje láska jako ,,hybná síla (…) 

v základu všeho filosofování“719 coby sebereflexe rozumnosti vztahové, komunikativní existence. Jde 

o to, že ,,láska není nikdy něco partikulárního, nýbrž vždycky to obemykající. Je v každém způsobu 

obemykajícího přítomnost obemykajícího.“720 Přitom ,,kde je láska, je i hierarchie lásky“.721 Láska je 

,,obrácena k pravdivosti (Wahrsein) jako takové“.722 V lásce dochází ke ,,spojení k původu v Jednom, 

jež se projevuje v sexualitě, erotice, manželství, metafyzické lásce, jež si jsou navzájem podmínkou, 

materiálem nebo duší“. ,,Láska je pramenem a potvrzením víry.“723 ,,Sjednocování (Einswerden) lásky 

je její základní rys jako rozumu. Rozum je neomezená otevřenost stále postupujícího osvojování 

možného ve sjednocování se vším, je proto jako láska ve sjednocování způsobů milování. Jen lásce se 
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otevírá bytí a pravda. Bez lásky upadá obojí. Kde není láska, zbývá jen partikularita věcí, prázdné bytí 

ve zdání tvarů a myšlenek. Bytí a pravda se zjevují jen bytí toho, kdo zakouší a myslí za popudu své 

lásky.“724 

  Jaspers rozlišuje různé druhy a projevy lásky a upevňuje, že ,,každý způsob lásky je pravý a 

dochází završení teprve, když jej zároveň uskutečňuje každý jiný způsob“.725 Láska tedy jako zábrana 

egoismu, jako prostředí styku existence s transcendencí a s druhou bytostí/se světem jako nikoli 

druhým, nýbrž blízkým, milovaným: někým, komu moje existence věnuje lásku, tj. to, co 

,,transcenduje“ nad afirmativitu mého já a jeho zájmů a transformuje bytí sebou ve vzájemnost vůči 

druhému. Láska je přitom stejně jako pravda, resp. poznání, ,,cestou“, nikoli završeným stavem, a 

kvalitativně potencuje bytí člověka v uvedeném smyslu otevřenosti a vzájemnosti vůči 

světu/druhému. ,,Ona je ,prostředníkem‘, stojí mezi nebytím a bytím, mezi chudobou a bohatstvím. 

(…) Láska je klid v neklidu pohybu. (…) Láska, naplněná nezávislost mého svobodného bytí, je vášeň, 

která je zároveň myšlením. Je opravdově kritická, neboť prohlédá z nitra bytí nicotnost. Filosofické 

myšlení rozumí samo sobě jako lásce. (…) Falešně se domnívám mít původ vší pravdy v svébytnosti 

myšlení. Ale myšlení a láska nejsou bez sebe navzájem pravdivé. Svoboda myšlení je prázdná, 

svoboda lásky je naplněná.“726 V přednáškách ,,Úvodu do filosofie“ (Einführung in die Philosophie) 

Jaspers říká, že ,,láska se dere k bytí, nenávist k nebytí. Láska vyrůstá ze vztahu k transcendenci, 

nenávist upadá k egoistickému bodu v odloučení od transcendence. (…) Uskutečnění nepodmíněného 

(…) roste teprve“ z jednoty lidského volení toho správnéh, stávání se pravým ve svých pohnutkách a 

žití z lásky. Tato souhra také brání sleposti lásky: ,,nesmíme se na svou lásku spoléhat slepě a 

v každém okamžiku, nýbrž musíme ji objasňovat.“727 

 Přípravné práce pro navazující svazky ,,Filosofické logiky“ jsou kromě citované publikace 

dodatečného svazku obsaženy v bedně č. 102 Jaspersovy pozůstalosti v marbašském archivu. 

Obsahují rozsáhlé poznámky zejména k ,,Methodenlehre“ a ,,Wissenschaftslehre“. Již samotný 

publikovaný pozůstalostní svazek nicméně obsahuje pojednání k leckterým velice důležitým otázkám, 

jejichž soustavné řešení u Jasperse jinak postrádáme. Jsou obzvlášť důležité pro ty, kdo chtějí 

pochopit Jaspersovo myšlení zprostředkování a vývoje, a to nejen na úrovni poznání. Jaspers zde 

definuje vývoj (Entwicklung) jako ,,základní kategorii bytí jako zprostředkovaného“. ,,Všechny 

způsoby zprostředkovanosti,“ říká, ,,jsou v něm sjednoceny. Tato kategori je vynikající v tom smyslu, 
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že bytí pro nás vůbec není zakusitelné bez pohybu v sobě.“728 Jaspers výstižně konstatuje, že 

kategorie vývoje, jako taková používaná jako ,,prostředek smíření“ i jinak zcela ,,hetergonenními“, 

ovšem obdobně všeobjímajícím způsobem systematickými myslitelskými projekty jako Aristotelovým, 

Tomášovým či Hegelovým, se prosadila do myšlení zejména v 18. století, kdy ji Buffon ,,učinil základní 

kategorií v pojetí živoucích organismů, Lessing k pojetí náboženství, Kant pro kosmos, Herder pro 

dějiny, Goethe pro všechno názorné, morfologické myšlení, Hegel pro pojmy a všechno bytí“.729 Bytí 

je ,,jednota trvání a vývoje. Trvající bytí je jen moment pohybu, pohyb jen základ trvání tvaru.“730 

Proti ,,bezcílnému nastávání, které je prosté hodnoty,“ přitom stojí ,,nastávání, které je, nahlíženo za 

hodnocení, zacílené (finální, teleologické), ať už je tato zacílenost zjevná skrze vědomí chtění 

v rozvíjejícím se, nebo je nevědomě, ,jako kdyby‘ byl chtěn nějaký cíl, jenž se uvažujícímu ukazuje 

jako fakticky pořádající, vůdčí nebo dosažený.“731 Tyto úvahy významně korigují pohled na Jaspersovo 

ontologické myšlení jako nedialektické, nedostatečně promýšlející kategorii zprostředkování.732 

 Jaspers po prvním a jediném za svého života vydaném svazku ,,Filosofické logiky“ plánoval 

jako základní další oddíly ,,Nauku o kategoriích“ (Kategorienlehre), ,,Nauku o metodách“ 

(Methodenlehre) a ,,Nauku o vědě“ (Wissenschaftslehre). Zvýšený význam pro nás (a také ohledně 

Jaspersovy teorie vědy) má ,,nauka o metodách“, uveďme tedy alespoň tolik, že Jaspers uznává 

mnohost metod. ,,Existují mnohé metody. Přihlížíme-li tomu, jak skutečný provoz vědeckého poznání 

a filosofické poznání ve všech svých podobách pracuje, ukazuje se téměř nepřehledná rozmanitost. 

Rozlišujeme logické metody, jako myšlenkové struktury počínání, od technických metod, které 

udávají, jaké reálné prostředky potřebujeme od experimentálních aparatur až po lístkový katalog.“733 

Logické metody platí jako ,,formy zdůvodnění (založení, Begründungsformen) již získaného poznání 

nebo jako sebeobjasnění tvůrčích poznávacích procesů“. Náhled, že ,,neexistují žádné racionální a 

naučitelné metody odhalování a vynalézání, nýbrž jen ony metody logické struktury, zdůvodnění 

(založení), technických prostředků, znázornění“, že nemůže existovat ,,nauka o metodách“, ,,která by 
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vedla k odhalování něčeho nového, byla jakousi ars inventoria“, rezonuje systematicky významnou (a 

přehlíženou) Jaspersovu kritiku ,,univerzální metody“ karteziánského racionalismu (viz dále). ,,To 

nejkrajnější, co nauka o metodách může vykonat“, jsou podle Jasperse ,,navedení k analogickým 

pracím, tj. rozšiřování, zaokrouhlování, nebo i rozvíjení získaného poznání v neměnícím se způsobu 

do nekonečna. Už uplatnění získaných metod pro praktické cíle není prostě naučitelné. Něco 

vynalézavého se musí při každém praktickém uplatnění, má-li být adekvátní, přidat.“734 

 Jaspers rozlišuje tři skupiny metod: ,,univerzální metody formálního myšlení vůbec“, 

,,partikulární metody poznání zvláštních předmětů“ a ,,filosofické metody transcendování. Kategoriím 

předmětného vůbec odpovídají univerzální metody, kategoriím skutečnosti partikulární metody, 

kategoriím svobody filosofické metody. Každá následující skupina potřebu tu předcházející jako 

prostředek. Každá předcházejcí potřebuje tu následující, aby v provozu výzkumu měla smysl.“735 

,,Formální logika pojednává metody myšlení, jak se realizují v látce  řečově v myšlení vytvořených 

objektů. Je vposled logikou jazyka. (…) Formální logika má za svůj hlavní obsah nauku o usuzování, 

sylogistiku.“736 Jako ,,univerzální metody formálního myšlení vůbec“ Jaspers rozlišuje ,,formální 

logiku“, ,,fenomenologii“ a ,,dialektiku“. ,,Metodické vědomí jde ve formální logice na nutnou 

souvislost výpovědí, ve fenomenologii na obsah výpovědí, nakolik se názorně sám může stát 

přítomným, dialektika na explikace obsahů skrze pohyb antitetických výpovědí.“737  

 V ,,Nauce o vědě“ Jaspers zdůrazňuje, že všechny parciální shody poznávaného a poznání 

závisí na konstrukci verifikačních kritérií, která se sama na ,,obemykající“, unikající bytnost pravdy 

vztahuje jen jako na úběžník, nijak identitně, jako schopná její plnost fixovat, vyčerpat. ,,Vědy narážejí 

prostřednictvím vědomí vůbec na bytí světa a v bytí světa také na bytí zde a ducha, nakolik toto 

obemykající, jímž jsme my, není už obemykající, nýbrž stalo se předmětem výzkumu. Filosofie naráží 

na obemykající jako takové a na obsahy obemykajícího. Rozlišujeme vlastnosti smyslu poznání ve 

vědách a ve filosofii. Pozorujeme, že vědy nejsou schopny se uzavřít do sebe, sebe sama založit – 

ukazují nad sebe.“738 Přitom ,,správnost nutně poznávajících soudů je možná nezpochybnitelná, může 

ale být prázdná a formální. Získává sice obsažnost skrze vztah k empirickému nebo ideálnímu 

předmětu, ale může i poté ještě zůstat lhostejnou. Předmětné správnosti se dají libovolně do 

nekonečna kupit, ale může být, že nikoho nebudou zajímat. Je třeba určitého plus, aby se správné 

stalo důležitým.“ Svorníkem tohoto ,,plus“, uvědomění jeho ,,obsahu“, je to ,,filosofické“ reálných i 

poznávacích platností. A filosofie ,,nežije jako suma správností, nýbrž jako systematika skrze 
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souvislost vědění v sobě“, souvislost, resp. obsahy, jež jsme viděli výše.739 Tím se Jaspers také vrací 

k tomu, co prochází jeho dílem od ,,Ideje univerezity“ až po ,,Filosofickou víru“, koncept výkonů 

lidského ducha od vědeckého poznání přes filosofické myšlení po víru stejně jako platforem jejich 

uplatňování a školení: ,,Věda neklade cíle, nevytváří hodnocení. Vědecká jistota není nikdy jistotou 

v tom, na čem nám v životě záleží. Věda neumí zodpovědět otázku po svém vlastním smyslu.“740 

Zprostředkovanost ,,obemykajícího“ jednotlivým-omezeným, o sobě určitým a určitelným, platí ve 

sféře bytí i poznání, a její dialektika v rámci těchto sfér a mezi nimi vůbec (jak se k ní v nové syntéze 

obrací filosofické myšlení) je vlastním obsahem (nejen marxisty nedoceňované) specifické formy 

dialektiky a mediačnosti vlastního Jaspersova konceptu.   
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III 

Poválečný Jaspers: filosofie, historie a politika 

 

III/1  

Jaspers, existencialismus a marxismus 

 

 Jaspers byl již v předválečné době na Západě vnímán jako čelný představitel moderní 

německé filosofie, jeho recepce začínala nabývat systematické podoby včetně (na jedné straně) 

kritických konfrontací jiných velkých myslitelů a (na druhé straně) ,,portrétů“ jeho díla ve smyslu 

sekundární literatury. Jeho prestiž a také vlastní vědomí o zodpovědnosti svého působení velmi 

narostly ještě po válce, kdy Jaspers, prve se vnímající prvořadě jako kritik ,,profesorské“ (německé) 

filosofie, začal být v Německu i mimo Německo vnímán též jako představitel, nositel německé 

filosofické tradice; jako přemostitel mezi ní a západní tradicí i přítomností stejně jako naopak. Jaspers 

se chápal jako pokračovatel stejně jako kritický překonavatel dosavadní (nejen) německé filosofické 

tradice – jak tomu u originálního filosofa ani nemůže být jinak. Z řečeného je snad již zřejmé 

(podrobně to rozvedeme v kapitole IV/3), že Jaspersova zvláštní ,,sympatie“ pro německé myslitele 

jako Kant a Lessing, specificky i Nietzsche, byla nesena nikoli identifikací s jejich teoriemi 

v dogmatickém smyslu, nýbrž pojila se právě s povahou díla těchto myslitelů jako učitelů myšlení, 

nikoli tvůrců uzavřených systémů. Kantovský a lessingovský humanismus a kriticismus byl tím, co 

Kanta a Lessinga činilo živým dědictvím německé tradice; podobně nikoli nietzscheovský nihilismus a 

jednotlivé Nietzscheho postoje, nýbrž určité přístupy a impulzy, jež Jaspers v Nietzscheově díle 

spatřoval.    

 Po ,,Otázce viny“, adresované primárně německému obyvatelstvu, a specificky 

k heidelberskému prostředí vztažených (jakkoli obecněji platných) přednáškách a pojednáních 

bezprostředně poválečné doby byla hlavním Jaspersovým výstupem na úrovni reflexe poválečné 

Evropy přednáška/esej ,,O evropském duchu“, s níž se zúčastnil velké konference předních 

evropských intelektuálů v Ženevě v září 1946 (,,Rencontres internationeles“). Ačkoli Jaspersovo 

vystoupení na této konferenci je relativně známé, a sice známější než vystoupení ostatních referentů 

(vyšlo později i v rámci jeho spisů, viz dále), a ačkoli je – ještě více než toto vlastní vystoupení – 

známé také jeho polemické střetnutí s maďarským marxistou György Lukácsem (s nímž se Jaspers 

před třiceti lety poznal v Heidelbergu a jenž strávil válku v Moskvě v Lifschitzově ústavu), jen 
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minimálně se zná skutečně obsah polemik, k nimž na konferenci (včetně mezi Jaspersem a Lukácsem) 

došlo, a totiž v neposlední řadě proto, že sborník z této konference po prvé a nepříliš reprezentativní, 

dnes obtížně dostupné publikaci podruhé nikdy nevyšel. Vlastní polemiky a příspěvky v kontextu těch 

ostatních tak opravdu zná jen ten, kdo zná francouzskou publikaci z (ne dříve než) roku 1949. Málo 

známé je také Jaspersovo druhé vystoupení na ženevské konferenci v roce 1949. Než přikročíme 

k výkladu této konference a Jaspersova příspěvku a také Jaspersových vyjádření a shromažďovaných 

materiálů k ní se vztahujících (ty lze studovat v bedně  8/1: Biographisches, Rencontres Genf 1946, 

1949 Jaspersovy pozůstalosti v Marbachu), považujeme za užitečné, ba důležité pro pochopení 

Jaspersovy pozice a rezonance na evropské intelektuální scéně po druhé světové válce alespoň 

stručně shrnout vývoj recepce Jaspersova díla, rozvíjející se zejména ve Francii.  

 Také této francouzské recepci Jasperse se nevěnuje zase tolik pozornosti, čestnou výjimkou 

byla v říjnu 2013 v alsaském Klingenthalu konaná konference, na níž se setkali členové Německé 

sartrovské společnosti (Deutsche Sartre-Gesellschaft) a Nadace Karla Jasperse (Karl-Jaspers-Stiftung) 

a z níž roku 2015 vyšel sborník Karl Jaspers und Jean-Paul Sartre im Dialog. Ihre Sicht auf Existenz, 

Freiheit und Verantwortung.741 V případě Sartra se ovšem jednalo a tak i zde diskutovalo o 

spojovacích a dělících liniích mezi jeho a Jaspersovou filosofií existence, časově i základním 

nasazením v lecčem příbuznou, jakkoli výrazně se oba koncepty i muži vzdálili, ne-li vzdalovali hned 

na začátku. (Sartrovo literátství, bohémství a pařížské velkoměstství, nemluvě o socialismu, se 

právem může jevit jako doslova opak lidského i duchovního typu Jaspersova, jak jsem jej viděli se 

uvědomovat například v uvažování o emigraci.) Na prvním místě je ve věci francouzské filosofické 

recepce Jasperse třeba zmínit dvě rané knihy začínajícího Paula Ricœura (1913-2005): společně 

s Mikelem Dufrennem vydanou knihu Karl Jaspers et la philosophie de l´existence a samostatně 

vydanou Gabriel Marcel et Karl Jaspers (obě 1947), kdy již v titulu druhé vidíme, že Ricœur Jasperse 

do francouzského prostředí uvádí v komunikaci s čelným představitelem francouzského (a ovšem 

křesťanského) existencialismu Gabrielem Marcelem (1889-1973).742 Ricœur dále přispěl do sborníku 

k Jaspersovým sedmdesátinám příspěvkem ,,Dějiny filosofie jako kontinuální tvoření lidstva na cestě 

komunikace“743 nebo do rozsáhlé antologie Paula Arthura Schilppa ,,Filosofie Karla Jasperse“ (1957), 

která Jaspersovo myšlení prostřednictvím interpretačních příspěvků i obsáhlého výkladu samotného 
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Jasperse, napsaného jako reakce k nim pro účel tohoto svazku, představovala americkému 

prostředí.744  

 Ricœur mluví o ,,velké duchovní spřízněnosti“ Jasperse a Gabriela Marcela,745 která se týká 

některých základních náhledů, totiž zejména v otázce jednoty člověka jako svobodné bytosti v napětí 

mezi nepodmíněností jeho možností a závazky plynoucími ze situačnosti, historičnosti (vztahovosti) 

jeho bytí, k nimž u Jasperse stejně jako Marcela specificky vede i transcendentní základ lidské 

existence.746 U obou se svoboda a lidství člověka myslí v nutném spojení s transcendencí a Bohem.747 

Nicméně Jaspers a Marcel mají ,,podobná témata“, ale ,,odlišné přístupy“. U Jasperse hraje podle 

Ricœura prim ,,reflexe volby“, u Marcela ,,reflexe vtělení“. Kdežto ,,Jaspersova filosofie až do 

krajnosti zdůrazňuje mou schopnost existovat skrze svobodu, volbu“, a v tom je (dle poněkud 

povšechného Ricœurova mínění) ,,její originální gesto, její rodný list“, Marcelova filosofie není 

,,esenciálně filosofií svobody“, nýbrž ,,filosofií duše“.748 Oběma myslitelům je společná kritika 

hegelovského systematismu a základní tenze mezi ,,conditio humaine“ a transcendencí, která má u 

Jasperse v ,,paradoxnosti lidského bytí ,,ze sebe“, ale nikoli ,,skrze sebe“, kierkegaardovský původ.749 

,,Vítězsví idealismu“ bylo ,,Pyrrhovým vítězstvím“, poznamenaným vědomím o ,,nemožnosti systému 

po Hegelovi“, který představoval ,,konec západní filosofie, chápané jako univerzální, totální, 

systematické vědění“.750 Toto filosofické vědění Jaspers viděl rozhodujícím způsobem destruováno 

Kierkegaardem a Nietzschem. Jeho vlastní ambicí přitom bylo ,,restituovat pro nás samotné zdroje 

,filosofie perennis‘ a uvolnit autentickou filosofie z prázdných forem rozumu bez zdrojů a bez 

kořenů“.751 A sice kantovsky školeným kriticistickým, ne ontologickým (idealistickým) směrem jako 

Heidegger.752 Zatímco pro Marcela se ,,vždycky jedná o vymýcení beznaděje, tedy o uvolnění 
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v přítomnosti Boha, v Bohu, na cestě od odmítání k invokaci,753 Karl Jaspers v ovzduší bouře podržuje 

samotnou polaritu odmítnutí a invokace. Svoboda je virtuálně bezbožná a nevíra zůstává součástí 

víry. Dalo by se říci, že tato polarita je zděděná bezprostředně od Kierkegaarda; ten se zdál 

nezřeknout jisté ambivalence v rámci víry; víra pro něj před paradoxem časové věčnosti, vtělené 

transcendence, lidského božství Krista, zůstává paradoxem úzkosti a míru. To je důvod, proč nakonec 

,vztahové postoje existence vůči transcendenci' nejsou centrem vážnosti metafyziky, jako u Gabriela 

Marcela, nýbrž   ,cestou', ,hledáním', předehrou pověstného čtení šifer, která je pravým srdcem 

Jaspersovy metafyziky."754 A konečně u Marcela ,,kritika vědění“ dochází genuinního tvaru v samotné 

formě jeho děl, formě deníku, esejů/přednášek či divadelních her, ne systematických spisů (v čemž 

Jaspers byl ,,tradicionální“; Sartre se pohyboval na úrovni beletrie stejně jako koncentrovaně 

teoretických a obsáhlých spisů).  

  Ricœur ovšem své rané výklady Jasperse a jeho srovnání s Marcelem (k němuž má jako věřící 

křesťan blíže) píše ještě před vydáním spisu ,,O pravdě“ (a také ,,Filosofické víry“ a dalších; vychází 

zejména z ,,Filosofie“ a ,,Rozumu a existence“), v němž bude soustavně zpracován poměr 

existenciální komunikace k lásce a k transcendenci jako božství.755 Ricœur vidí Jasperse s Marcelem 

spřízněného v kritice ,,předsudků objektivního myšlení“, systematizujícího, ,,objektivačního myšlení“, 

v ,,iluzi myšlení totality existencí“, kritice, která se pohybuje na epistemologické úrovni, má však 

etickou konsekvenci a ,,starost“;756 významný rozdíl však vidí v Marcelově bezprostředním spojení 

(podstaty, svorníku) komunikace s láskou, kdežto u Jasperse jako otevřeného, paradoxního pole 

kontaktu o sobě podstatně ,,osamocených“ existenciálních subjektů. U Marcela dochází 

v existenciálním ,,já“ ke ,,kontrakci“, neboť ,,mystérium komunikace“ se odhaluje jako ,,mystérium 
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transcendence“: ,,Bůh je nejvyšší Ty“, sounáležitost s druhým se vzájemně zprostředkovává se 

sounáležitostí s Bohem, komunikace je cestou odhalování ,,mystéria transcendence“, víry.757 Svoboda 

a komunikace je umožněna a realizována na základě božství a víry v ně, která existencialitě dává její 

pozitivitu, kvalitativnost. Jaspers naopak staví na kantovském kriticismu, na transcendenci svobody (a 

s ní rozumnosti) samé. Na druhou stranu, ,,celá Jaspersova filosofie je v širokém smyslu etikou: není 

popisu, který by nebyl současně apelem na tvorbu sebe sama, na přátelství, na každodenní odvahu; 

nauka o pravdě je spíše než epistemologií etikou pravdivosti; krátce, vědomí je spíše než podívanou 

jednáním.“758 Ricœurovi se Jaspers, jejž interpretuje v takovémto protikladu k Marcelovi, jeví 

především jako filosof svobody volby,759 kdežto Marcel by se snad dal označit za specifickou 

existenciální variantu (přece zase v jistém smyslu ,,kantovského“, popř. ,,lutherského“) sjednocení 

svobody s mravností (resp. láskou), jednoznačně ,,esencialistického“ pojetí svobody jako poznávané 

zavázanosti, orientovanosti k určitému vztahování k druhému/ke světu, totiž vztahování shodujícímu 

se s podstatnou božství – láskou, dobrotou.760 Samotná tato rozlišení ovšem pro Ricœura a celé 

prostředí francouzského existencialismu (Ricœur se podobně jako Marcel sám vymezuje vůči 

materialistickému ego-existencialismu Sartrovu) jsou důležitá pro základní cíl ukázat samostatnost a 

mimoběžnost Marcelova stanoviska oproti tomu Jaspersovu a zásadní odlišnost obou od 

Kierkegaarda, na jehož pouhé ,,pokračovatele“ byli někdy redukováni.761 

 O myslitelských spojnicích mezi Jaspersem a Ricœurem samotným napsal studii Charles 

Courtney.762 Ten zdůrazňuje shodu obou filosofů v ,,odmítání autoritativního a dogmatického 

náboženství“ a zastává názor, že mezi Jaspersem a Ricœurem panuje spíše shoda než 

neshoda/neslučitelnost pozic. Odlišný je jejich přístup: Jaspers se drží pojmu náboženství v relaci jevu 

a bytí, kdežto u Ricœura je náboženství pozitivním garantem podržení hodnot lidství (svobody) ještě 

jiným způsobem než v Jaspersově kantiánském ,,kriticismu“. Jaspers se pohybuje v relaci ,,šifer a bytí 
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naissance à soi qu´est la décision. Il veut d´abord que la pluralité et la limitation des règles morales soit 
transcendées par chacun, en direction d´un appel qui lui soit propre.“ 
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 Viz Marcel, Gabriel. Journal Métaphysique. Paris: Gallimard, 1935, s. 58. 
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  Ricœur, Paul. Gabriel Marcel et Karl Jaspers. Paris: Éditions du temps présent, 1947, s. 435. 
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 Courtney, Charles. Reading Ciphers with Jaspers and Ricoeur. In: Cesana, Andreas a Gregory J. Walters (ed.). 
Karl Jaspers: Geschichtliche Wirklichkeit mit Blick auf die Grundfragen der Menschheit./Karl Jaspers: Historic 
Actuality in View of Fundamental Problems of Mankind. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2008, s. 115-
126. 
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samého“, Ricœur symbolu a symbolizovaného.763 Ricœur v Piperově sborníku k Jaspersovým 

sedmdesátinám formuluje výstižné vyjádření, které instruuje o jeho základním náhledu stejně jako 

shodě s Jaspersem: ,,Chtěl bych říci, že jednota pravdy je jen proto nadčasovým úkolem, protože je 

v první linii eschatologickou nadějí. Není jen ustavičným podnětem všeho mého zklamání z dějin 

filosofie, nýbrž dává mi odvahu pěstovat dějiny filosofie bez filosofie dějin.“764 Ricœurovi ,,se zdá 

práce porozumění dějinám filosofie a původní filosofická tvořivost jako oba aspekty jednoho hledání 

bytí. Tím, že se sděluje současné tvůrčí práci, ztrácejí neaktuální dějiny svou nicotnost, a současně se 

osobní hledání pravdy vyhýbá omezení a fanatismu.“765  

 Ve studii pro antologii Paula Arthura Schilppa Ricœur vyzdvihl, že ,,Karl Jaspers je dnes 

jedním ze vzácných filosofů, kteří se pokoušejí zastávat obtížnou pozici mezi pozitivními 

náboženstvími, s jejich krédy a konfesními strukturami, a ateistickými humanismy odvozenými od 

Augusta Comta, Karla Marxe nebo Nietzscheho“.766 ,,Navzdory značným rozdílům ve filosofickém 

kontextu, Karl Jaspers uchopuje náboženství ze stanoviska a s postojem podobným Plótínovi, 

Brunovi, Spinozovi, Kantovi; to znamená, je náboženským myslitelem bojujícím za víru věřícího.“767 

Ricœur jako filosof vidí a specificky cení Jaspersovu kritickou distanci od mysticismu bezprostřední 

komunikace s Bohem, odvracejicí od zprostředkování světa, jednání a poznání. Podržuje sice i 

inkomensurabilitu existence a transcendence, ale bez (kierkegaardovsky fatalistické) ,,skokovosti“ 

odvratu od existence, nýbrž cestou etické kultivace existence skrze uvědomování struktur její vazby k 

transcendenci. ,,Existující zpochybňuje všechnu univerzální platnost, a tak i sám sebe. Je jsoucnem, 

které riskuje sebe sama,“ a sice, doplňme, ne z chuti destruovat víru, nýbrž vybavit ji důvody, 

rozumově ji kultivovat a také historicky ,,socializovat“ (při podržení její inkomensurability vůči 

racionálně kontrolovaným vztahováním). Jaspersovi šlo o bezpodmínečnost tázání a realitu 

komunikace, nestavěl se proti dogmatismu z nevůle pro theologii, nýbrž z vůle po racionalitě a 
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 Tamtéž, s. 116n. Romain Leck ve svém překladu Ricœurova spisu ,,Dějiny a pravda“ poukazuje na to, že 
,,praktikující luterán Ricœur stále zastával názor, že sice existují křesťanští filosofové, ne ale křesťanská 
filosofie“. In: Ricœur, Paul. Geschichte und Wahrheit. München, 1974, s. 89.  
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 Ricœur, Paul. Geschichte der Philosophie als kontinuierliche Schöpfung der Menschheit auf dem Wege der 
Kommunikation. In: Piper, Klaus (ed.). Festschrift für Karl Jaspers (zum 70. Geburtstag 23. Februar 1953). 
München: R. Piper & Co Verlag, 1953, s. 125. 
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 Tamtéž, s. 120. Srov. dále: ,,Schlieβlich, und das ist das Wichtigste, klafft zwischen den Problemen der 
verschiedenen Philosophien ein unüberbrückbarer Widerspruch, so daβ jede Gegenüberstellung von 
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Miβverständnis, diese Verschiedenartigkeit der letztlich unvereinbaren Problemstellungen steht einer 
vollkommenen Kommunikation entgegen. Diese Kommunikation wäre die Wahrheit, wenn sie vollkommen sein 
könnte.“ Tamtéž, s. 122. 
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 Ricœur, Paul. The Relation of Jaspers´ Philosophy to Religion. In: Schilpp, Paul Arthur (Ed.). The Philosophy of 
Karl Jaspers. New York: Tudor Publishing Company, 1957, s. 611. 
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 Tamtéž, s. 612. 
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etice.768 ,,Karl Jaspers uplatňuje filosofii svobody za účelem jistoty a bezpečnosti náboženství,“ 

doplňuje Ricœur.769 Jaspersovu filosofickou víru se mu zdá ,,z pohledu křesťanské víry“ 

charakterizovat ,,podkopání křesťanské ideje hříchu metafyzickou idejí ,nevyhnutelné viny‘ a 

vyplývající absencí specifického zprostředkování hříchu odpuštěním“.770 Nanejvýš oprávněně a 

pronikavě Ricœur proti Jaspersovu (kantovskému) pojetí zjeveného náboženství a úkonů jeho víry 

jako modlitba klade řečnickou otázku: ,,Jaspers vidí v modlitbě přímý vztah ke skrytému božství, který 

zrazuje komunikaci, ulevuje zodpovědnosti. Avšak neobsahuje modlitba ve zkrácené formě všechny 

ony paradoxy, jež Jaspers tak jasně a odvážně přijal? Moment, v němž se subjekt (self) zdá 

pojednávat Boha jako druhou osobu, je moment, v němž subjekt objevuje Jej jako transcendenci, 

před níž je téměř ničím. Moment, v němž se transcendence zdá činit zbytečnou jeho vzývání, je 

moment, v němž se pozvedá ke své plné zodpovědnosti ve světě a mezi lidmi. Pro velké lidi modlitba 

neodvádí, nýbrž mění jejich život a proměňuje existenci okolo nich. Modlitba je tedy pro modlícího se 

živoucí paradox, ale smířený paradox, to jest zázrak. Kdo mluví k Bohu jako k Ty, mluví k Bohu jako 

k Transcendenci, nakolik se dotýká člověka.“771 ,,Vlastním kontextem“ náboženství není kontext 

jevení a bytí (což je myšlení kantovské a hegelovské), nýbrž podle Ricœura kontext ,,marnosti a spásy 

svobody“.772 

 Jaspers na náměty Ricœurových interpretací reaguje v obsáhlém pojednání Reply to My 

Critics, jež v anglickém překladu vyšlo také v Schillpově svazku (s. 747-869). Toto pojednání je (tak 

jako celý svazek) zohledňováno podobně nedostatečně jako sborník z ženevské konference, ačkoli 

obsahuje významné Jaspersovy sebereflexe v reakcích na podněty svých (často vlivných) interpretů. 

Nebezpečí, která Ricœur vidí v jeho filosofii, zde Jaspers označuje za nebezpečí, jež se sám snaži 
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 Srov. ovšem v knize napsané s Dufrennem: ,,Le refus de la religion domine de son tragique toute la 
métaphysique de Jaspers; c´est un refus pathétique, sans emphase, aussi éloigné qu´il est possible de la critique 
voltairienne, sociologique ou marxiste; un refus où contrastent le sentiment d´une infranchissable distance et 
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d´un dialogue où le libre croyant ,s´approprie´ les trésors des Eglises: car leur continuité historique est 
finalement le sol nourricier de sa propre foi.“ Dufrenne, Mikel a Paul Ricœur. Karl Jaspers et la philosophie de 
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 ,,We have attempted to restate the controversy over religion by placing it in its proper context, which is not 
that of appearence and Being, but that of vanity and of the salvation of freedom. (…) The culpability of theology 
signifies also a contrary culpability of philosophy, a hybris of great philosophical systems, even (or especially) if 
these systems are systems of God. The philosophy of Existenz does not escape this charge either. we have 
already alluded to a culpability of ,existential´ philosophy immured in its preoccupation with the Self. ,Vanity´ 
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philosophy than in the I think of Kantian philosophy or in the Spirit of Hegelian philosophy. The admirable and 
redoubtable freedom of the Socratic doubt has always to be saved from its subtle bondage.“ Tamtéž, s. 641n. 
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překonávat.773 Filosofii (nejen svou) nevidí v animozitě, nýbrž v polaritě k náboženství, a jeho snahou 

je dle jeho slov (jejich výraz uvidíme v kapitole IV/1) ,,v tradici Platóna, Bruna, Spinozy, Kanta, 

Lessinga a Goetha (…) znovu zdůraznit věčně nezávislý zdroj všeho filosofování, filosofickou víru, 

která komunikuje sama v myšlení rozumu. Tato víra není ani konfesní theologií, ani vědou, ani 

církevním krédem, ani nevěrectvím. Ona se poznává ve velkých předcích, dokonce v těch indických a 

čínských.“774 Pro historické a politické prizma našeho výkladu je však ještě zajímavější Jaspersova 

odpověď na námitky Fritze Kaufmanna, který u Jasperse postrádá zdroj ,,vřelosti pro spravedlnost“ v 

,,lásce k masám“, k člověku vůbec, vidí v něm spíše platónský erós a individualistický rozměr 

konceptu komunikace, přičemž láska k chudině má být zrcadlem Boží lásky k lidem. Jaspers (jemuž se 

platónské elitářství někdy vyčítalo i v souvislosti s ,,idejí univerzity“ jako ,,republiky učenců“) takový 

přístup považuje za klamný už samotnou možností vést paralelu mezi Božím vztahem k lidem a lidí 

mezi sebou a stejně tak odmítá kategorie optimismus – pesimisimus (jejž Kaufmann přičítá 

Jaspersovi) v otázce komunikace (sociálního jednání vůbec): pro Jasperse je komunikace a (jí 

zprostředkovávaná) historie vůbec principiálně nerozhodnutá a ,,optimismus“ je zde opět znakem 

nikoli kýžené blízkosti člověku, nýbrž porušování otevřenosti dění, které se nemá oč opřít racionálně 

metodicky a eticky je spíše znakem ,,blahovůle“ = povýšenosti. Jinými slovy, Jaspers zde nově 

projevuje a hájí svůj koncept ,,bezpodmínečnosti“ (Rückhaltlosigkeit) komunikace stejně jako 

poznávacího tázání (kterou u něj tak oceňovala Hannah Arendt), bezpodmínečnosti, která je 

principiálně spojena s jeho ,,existenciální“ variantou kantovského kriticismu, jak jsme to viděli už ve 

,,Filosofii“ a nově ve spojení vědeckosti a humanity po druhé světové válce: ona je specifickou 

jaspersovskou formou humanistické nedotknutelnosti druhého při nerelativnosti měřítek a postupů. 

,,Alternativu mezi aristokratickou láskou a demokratickou caritas bych chtěl odmítnout ve prospěch 

uznání pravdy obou na jejich (správném) místě, ale takovým způsobem, že jedna nemůže být 

opravdu účinná bez druhé,“ říká Jaspers. ,,Možná je tomu skutečně tak,“ připouští nicméně, ,,že jsem 

nenechal impuls spravedlnosti a lásky ke každému člověku jako lidské bytosti mluvit ve svých spisech 

dostatečně. Pokud by tomu mělo být tak, pak to odsuzuji jako chybu. Mohlo by to nesprávně být tím, 

že jsem – myslím, že správně – v touze po spravedlnosti Karla Marxe, po důkladném studiu jeho díla a 
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 ,,Ricœur sees dangers in my philosophizing: the danger of a vanity of subjectivity which is unable to see 
through itself, which effects a philosophical gnosis aesthetically, without obligation; - the danger of the 
transformation of Transcendence into the dark depths of subjectivity; - the danger of a constellation of the 
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života, ve skutečnosti nepocítil ani lásku, ani spravedlnosti, nýbrž vůli k moci (jež se sama o sobě vždy 

stává nespravedlivou), která z celku vycházela, a v jejím zdroji nespravedlnost, rozhořčení jeho 

nenávistí. Osudové konsekvence (patrné) v cítění a postoji, v abstraktnosti a nekomunikačnosti jeho 

fanatických žáků (v kontrastu k myšlenkám a snahám britské Fabiánské společnosti a značného 

množství německých sociálních demokratů) mně byly viditelné v mnoha formách přes půl století.“775 

 Důležitým rysem Ricœurovy (a Dufrennovy) interpretace Jasperse, o jehož letmé představení 

nám šlo, byl každopádně důraz na subjektivně-existenciální rozměr jeho myšlení s paradoxy a 

hrozbami (,,mezemi“) jeho bytostně relativní povahy, který nedostatečně zohlednil konkrétně 

historickou a společenskou dimenzi existence u Jasperse: jednak už před druhou světovou válkou, 

jednak po ní – jakkoli je pravdou, že tato dimenze se u Jasperse bude (mimořádně) prohlubovat až po 

válce a zejména ve ,,Filosofii“ nezaujímala dostatečné místo, naopak v centru pozornosti (ne proto 

oprávněně) jaspersovské recepce stály ,,mezní situace“. To mělo ovšem klíčový význam pro 

formování dezinterpretativního paradigmatu zejména marxistické kritiky Jasperse a – a totiž – celého 

,,existencialismu“, právě jako domnělé jedné tendence, k níž Jaspers měl patřit spolu s Heideggerem a 

Sartrem (marcelovský ,,fideismus“ ,,mystéria bytí“ proto v očích marxistů nebyl méně iracionalistický, 

myšlenkově i politicky reakční) a která měla tvořit duchovní jednotu s iracionalismem, jehož 

politickým produktem, popřípadě přímo (v případě heideggerovské varianty) ,,reprezentantem“, se 

na politické úrovni stal nacismus, resp. fašismus.776 Nejvýznamnějšími výrazy denunciace Jasperse 

v takto systematicy i historicky konfuzním, ovšem o sobě v mnohém duchaplném a kompetentním, 

každopádně vlivném podání ze strany dialekticko-materialistických myslitelů byly pasáže v knihách 

György Lukácse ,,Zkáza rozumu“ (Die Zestörung der Vernunft) a ,,Žargon autentičnosti“ (Jargon der 

Eigentlichkeit) Theodora W. Adorna. V obou se účtuje s myšlenkovým podhoubím nacismu, 

s formami (rozpadu) racionality, které umožnily prosazení nacistické ideologie, a v obou je Jaspers 

pojednáván jedním dechem s Heideggerem. Objasnění východisek rané recepce Jasperse v kontextu 

recepce jiných významných filosofů jeho generace (a domněle i orientace) má pro nás zvláštní 

význam, chceme-li porozumět nejen ,,dílčí“ polemice mezi Jaspersem a Lukácsem v Ženevě, nýbrž i 

povaze (ať už ricœurovsky vstřícného, nebo lukácsovsky odmítavého) vnímání Jasperse na 

mezinárodní poválečné filosofické scéně – přičemž stereotypy v duchu uvedené konfuze významně 

přecházely do zkratkovitého obrazu Jaspersova myslitelského profilu i v širší veřejné debatě 

(publicistice) v Německu až do šedesátých let. Konečně je pochopení tenze mezi Jaspersem a 

obrazem Jasperse, který byl autory jako Lukács a Adorno (také Bloch) šířen, a mezi Jaspersem a 
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marxisty jako takovými, důležitý pro pochopení povahy protipozice, argumentace vzájemného 

vymezování právě a zejména v kulturní a univerzitní politice. Exemplárním projevem této protipozice 

bylo zformulování ,,ideje univerzity“ v duchu marxismu Ernstem Blochem v jeho nástupní přednášce 

na univerzitě v Lipsku; zformulování, s jehož výhledy pochopitelně nebyla totožná praxe univerzitního 

provozu Německé demokratické republiky, jehož srovnání s Jaspersovým konceptem univerzity, jak 

jsme jej viděli nově usoustavněn po válce (a Bloch se vůči Jaspersovi ve své přednášce explicitně 

vymezí), je nicméně nanejvýš instruktivní pro porozumění světonázorovým a metodickým 

východiskům dvou tak odlišných, vlivných a o sobě přes dílčí nedostatky tak hluboce systematicky i 

historicky fundovaných konceptů. Za účelem lepšího porozumění Jaspersově a Lukácsově polemice 

jejímu vlastnímu výkladu předřadíme shrnutí Lukácsovy i Blochovy pozice. 

 Krátký osobní kontakt, jejž Jaspers navázal s Blochem i Lukácsem v Heidelbergu, přitom 

z hlediska pozdějí nevybíravé kritiky obou marxistů vůči Jaspersovi nebyl prost Jaspersovy služby 

oběma, když díky jeho lékařskému dobrozdání (v Blochově případě zprostředkování u jiného lékaře, u 

Lukácse přímo) v roce 1914 byli oba o dva roky mladší filosofové zproštěni vojenské služby.777 Bloch i 

Lukács se v této době svých filosofických začátků blízce spřátelili a vzájemně ovlivnili a 

k marxistickému stanovisku teprve zvolna směřovali; časem mezi nimi, jejichž dráha se také odvíjela 

docela různými směry (u Lukácse více bezprostředně politicky a stranicky, u Blocha ,,čistě“ 

intelektuálně, jakkoli teprve od roku 1948 akademicky), došlo k odcizení kvůli teoretickým neshodám 

zejména na poli estetiky. Tyto neshody ovšem rezonovaly rozdíl v myšlení obou včetně specifického 

pojetí marxismu, které se u obou vskutku diferencovalo do výrazně odlišné podoby. Šlo o spor o 

expresionismus,778 v širším smyslu o avantgardní umění vůbec (už impresionismus), v němž se Lukács 

etabloval jako zastánce kriticko-realistické tradice 19. století a její rekonstrukci celku skutečnosti 

pokládal za pravý estetický komplement marxismu, kdežto Bloch marxistickému filosofickému i 

estetickému sebeporozumění otevřel – snad více než kdokoli jiný – zcela nové cesty, promýšlel 

historické a systematické spojnice mezi materialistickou dialektikou a panteistickými prvky v dějinách 

evropského myšlení, chápal ,,eschatologii“ matérie při jejím imanentismu zároveň kreativisticky (v 

jednotě – jak se domníval – s panteismem ,,aristotelské levice“, renesance a idealismu)779 a 
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v roce 1936 píše (z Prahy), že toto jeho pojetí, založené na ,,matérii jako garantu utopie“, je ,,snad tím 
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skutečnost stejně jako její uměleckou reprezentaci při hegelovsko-marxovském holistickém dědictví 

neuzavřeně, naopak jako sebetranscendenci. Bloch jinak než Lukács zúročil marxovský 

progresivismus, svým způsobem důsledněji než Lukács (a snad i Marx sám) ukázal univerzalitu, a tak 

otevřenost marxovského historismu oproti Hegelově tendenci k dosahování ,,definitivního“ stavu a 

obrazu světových dějin a k jeho objektivizaci.780    

 Lukács i Bloch se od medicínsky školeného Jasperse lišili svou ,,čistě“ společenskovědní, ba 

uměnovědnou průpravou a literátskou orientací. Lukács se profiloval zejména jako estetik a literární 

teoretik, ovšem s evidentním filosofickým základem a přesahem. Jeho první práce ,,Historie vývoje 

moderního dramatu“ (1908/1911, maďarsky, dále již často přímo německy), ,,Duše a formy“ (1910) a 

,,Teorie románu“ (1920), z nichž zejména třetí získala značnou odezvu (mj. u Thomase Manna či 

Adorna), teprve ukazovaly cestu, jejímž milníkem bude spis ,,Dějiny a třídní vědomí“ (1923), který 

vedle ,,Marxismu a filosofie“ Karla Korsche z téhož roku zahájí filosofickou sebereflexi marxismu (do 

té doby vnímaného prvořadě jako ekonomická teorie, popř. revoluční ideologie). V tomtéž roce 

vychází druhé a definitivní, rovněž nově marxovsky orientované vydání prvního velkého díla Ernsta 

Blocha ,,Duch utopie“ (původně 1918), díla psaného za války a jako velké filosofické vyrovnání 

s válkou a duchovní kulturou, která ji umožnila. Poslední oddíl se nazýval ,,Karl Marx, smrt a 

apokalypsa“ a největší plochu zabírala ,,filosofie hudby“ – mimořádný filosoficko-umělecký výkon, 

který nepochybně ukázal cestu Adornovi. V roce 1921 Bloch vydává podobně v pravé slova smyslu 

originální knihu o Thomasi Münzerovi jako ,,Theologu revoluce“,781 v níž vůdce selské války (jejž 

vyzdvihuje proti Lutherovi) vidí ,,rozličně příbuzného Liebknechtovi“, ,,nestát daleko samotnému 

Leninovi a jeho rodu““: ,,ruského, nejniternějšího člověka Münzer v sobě předjal“.782 To byl první 

výraz Blochova velkorysého historického nasazení, s nímž v budoucnu v přednáškách i spisech vyložil 

(samozřejmě sub specie své interpretace selektivně, většinou však přes jednostrannosti neobyčejně 

inspirativně) dějiny evropského myšlení od presokratiků až po – bolševiky (pochopitelně s kritikou 

                                                                                                                                                                                     
nejodvážnějším obloukem, který kdy byl vyražen“. Bloch, Ernst. Das Abenteuer der Treue. Briefe an Karola 
1928-1949. Ed. Anna Czajka. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2005, s. 210.   
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,,reálného socialismu“ a všech forem represe, ideologického zúžení namísto otevírání ,,reálných 

možností“ /jak říkával/).783                

 Jaspers si cenil vzdělanosti a invence obou mladých myslitelů, v nichž rozhodně mohl vidět 

alternativu rickertovské ,,profesorské filosofie“. Oba vyznačovala podobně jako Jasperse vážnost, 

opravdovost nasazení za novou filosofii, ba v Jaspersových očích jistý profétismus (systematicky 

vlastní Blochovu utopismu – mesianismu). Také Blocha a Lukácse vedla snaha překonat etablované 

formy německé akademické filosofie, novokantovství, filosofii života stejně jako iracionalismu a 

nihilismu, jež ovšem více než Jaspers oba od počátku ostře viděli v jejich sociálních souřadnicích. 

Pravicový konzervativismus a nacionalismus jako půdu i produkt filosofického iracionalismu 

spatřovali nejen v Simmelovi (jejž poslouchali v Berlíně) či Schelerovi, popřípadě Diltheyovi, nýbrž i 

v Maxi Weberovi – a záhy samotném Jaspersovi (nemluvě o Heideggerovi; celou fenomenologii již 

husserlovskou viděli jako neproduktivní, deskriptivní a vposled také iracionalistickou školu, ,,slepou 

uličku“ moderní filosofie).  

 Z uvedeného může už být zřejmé, že spojení marxismu s alternativním životním stylem a 

uměním, jež filosoficky proponovali myslitelé ,,frankfurtské školy“ v čele s obhájcem atonální hudby 

Adornem, neslo práci (a širokou odezvu ještě v šedesátých letech) Ernsta Blocha, kdežto Lukács i 

v očích těchto myslitelů (nemluvě o nemarxistech) zaujal pozici ,,ortodoxie“, která spíše po 

hegelovsku než po marxovsku (v Blochově stylu) smiřuje stranické struktury a umění se skutečností 

opravdu odpovídající/blížící se hodnotám, o něž v marxismu podstatně jde, tj. – lapidárně s Marxem 

samým řečeno – ,,humanizaci přírody a naturalizaci člověka“, svobodu a emancipaci. Nicméně se 

Lukácsova estetická teorie ani zdaleka nedá ztotožňovat se schematickými podobami programu 

,,socialistického realismu“. Umění (literární) pro něj není socialistické (pokrokové, osvobodivé, tj. /!/ 

pravdivé) pouze, je-li (mechanicky) realistické-deskriptivní, nýbrž je realistické, socialistické-pravdivé 

(a s tím velké), je-li kritické, osvobodivé. K tomu je nezbytně třeba invence, úrovně vnímání a 

zobrazení totality skutečnosti v pohybu rozporů, jež ji nesou a v nichž subjektivní moment je 

nedělitelný (ne však absolutní a absolutizovatelný, nýbrž naopak dialektický – překonávaný = 

překonávající se právě celkovou reflexí – revolucionizující praxí). V tomto smyslu Lukács vyložil celou 

plejádu osobností a v historické syntéze epochu novější německé literatury, od Goetha (Goethe und 

seine Zeit, 1947) až po Thomase Manna (1949), a dále zejména literatury francouzské a ruské.784 Tyto 
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výklady byly (po tvorbě Mehringově) průkopnickými pracemi dialekticko-materialistické literární 

historiografie. Lukács jednak rekonstruoval estetiku ,,otců zakladatelů“ marxismu a možnosti 

marxistického estetického myšlení,785 jednak v zrcadle moderní (německé) literatury sledoval vývoj (v 

ní se obrážejících i jí specificky přetvářených) formací společenského vědomí v napětí mezi 

,,pokrokem a reakcí“786 – v lecčem podobně jako Masaryk v ,,Rusku a Evropě“, ovšem 

s koncentrovaným metodickým vědomím dialektického materialismu, jež ve vztahu k umění Lukács 

široce systematizoval v obecně estetických (možná svých nejlepších) pracích v čele s monumentální 

syntézou ,,Specifičnost estetična“ (německy 1963, maďarsky 1965), jejímž pendantem byla téměř 

stejně rozsáhlá nedokončená ,,suma“ ,,K ontologii společenského bytí“ (první díl 1971, kompletně 

německy 1984-1986). 

 Lukács ve svých analýzách staví na spojení politického imperialismu a nacionalismu 

s kapitalismem a racionalitou, kulturou, která je reprezentuje/falešně funduje, a sice právě ze zdrojů 

iracionalismu, špatného pochopení vztahu jedince a kolektivu, společnosti a státu, teorie a praxe a 

následně politických sil. Jako ,,signaturu epochy, v níž žijeme“, vidí v roce 1933 ,,dilema fašismus 

nebo bolševismus“.787 ,,Obecně řečeno,“ soudí Lukács, ,,spočívá osud, tragédie německého národa 

(Volk) v tom, že v moderně-občanském (modern-bürgerlich) vývoji přišel příliš pozdě.“788 Proti tomu 

Lukács ovšem – vzdor (resp. skurilně ,,díky“) vší dialektice – podobně jako Bloch docela svévolně 

staví, že Rusové svou opožděnou ,,občansko-demokratickou revoluci (…) mohli převést v revoluci 

proletářskou“.789 Tak měl i Bloch za to, že ,,bolševismu je snad možné vytvořit chybějící průmyslové 

podmínky k marxismu pouze z vůle k němu, k lidské přirozenosti nejbližšímu ideálu komunismu“.790 

Pro Lukácse racionalismus v německé ,,klasické“ kultuře zosobňovali především Goethe (částečně i 

Lessing či Schiller, samozřejmě Heinrich Heine a specificky Gottfried Keller /realisté vůbec/) a 

Hegel,791 a to proti všem formám ,,iracionalismu“ včetně romantiky, pozdního Schellinga či 

Schopenhauera, jakkoli měl Lukács samozřejmě bystrý smysl pro společensko-kritický impetus a 

potenciál i novoromantické estetizace typu Richarda Wagnera. Viděl a v podrobných zkoumáních 

ukázal, že ani Goethovo a Hegelovo dílo ,,politicky ani sociálně nejde za horizont buržoazní 

společnosti“ a že ,,němečtí klasikové jsou jako ideologové nutně připravovateli buržoazního 

převrácení (Umwälzung) feudálně-absolutistického Německa“. To ovšem samo o sobě patřilo k jejich 

                                                           
785

 Karl Marx und Friedrich Engels als Literaturhistoriker (1947). 
786

 Deutsche Literatur während des Imperialismus (1945), Fortschritt und Reaktion in der deutschen Literatur 
(1945). Srov. také antologii Von Nietzsche zu Hitler oder Der Irrationalismus in der Deutschen Politik (1966). 
787

 Lukács, György. Zur Kritik der faschistischen Ideologie. Weimar a Berlin: Aufbau-Verlag, 1989, s. 23. 
788

 Tamtéž, s. 239. 
789

 Tamtéž.  
790

 Bloch, Ernst. Thomas Münzer als Theologe der Revolution. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1969, s. 99. 
791

 Viz zejména Lukácsovu rozsáhlou a tematicky průkopnickou monografii Der junge Hegel und die Probleme 
der kapitalistischen Gesellschaft (1948). 



197 
 

historickému postavení a k historické progresívnosti buržoazie jako vývojového stadia po feudalismu, 

překonávaného zase a teprve socialismem. Jde o to, že klasikové jako Goethe a Hegel (odtud ,,živí 

klasikové“) viděli i svou společenskou skutečnost rozporu-plně a dějinně.792 Osvícenský a goethovský 

humanismus svou pokrokovost v Lukácsových očích čerpal z inspirace antickým ,,objektivismem“ a 

novověkým racionalismem, kdežto romantika s důrazem na subjektivitu, (národní) minulost ve 

smyslu historismu a novou religiozitou, popř. mytologií, se i politicko-sociálně osvědčovala jako 

převážně reakční.793 Nietzsche podle Lukácse chápal příčiny dekadence (jíž po deziluzi let 1848/49 šel 

s pochopitelným úspěchem vstříc Schopenhauerův pesimismus a iracionalismus), ale ,,překonával“ je 

novou, ještě horší dekadencí: samotná demokratizace společnosti se pro něj rovnala dekadenci.794 

Nietzsche patří k vítěznému tažení iracionalismu s jeho diletantismem a estétským eklekticismem, 

jeho permutacemi jsou iracionalistické proudy přelomu století až meziválečné doby typu vitalismu, 

intuitivismu či – z druhé strany pozitivismem živené – fenomenologie. K společným znakům těchto 

tendencí patří nedostatek sociálního a dějinného vědomí.795 V Heideggerovi Lukács vidí (paradoxně 

se k těmto interpretacím uvidíme vracet nejnovější kritiky na základě nově odhalovaných 

Heideggerových antisemitských a nacionalistických sklonů – viz kpt. IV/4) prázdnou metafyziku 

strachu z nicoty a jejího kompenzačního estétského překonávání bez skutečného hodnotového a 

historického obsahu.796 Tuto metafyziku ovšem (povrchně) chápe jako ,,návrat ke Kierkegaardovi“ a 

jeho destrukci hegelovského subjekt-objektového racionalismu, návrat, v němž Heideggerovi bude 
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přičítat jako duchovního spojence Jasperse. Jako ,,velký úkol budoucnosti na ideologickém poli“ 

Lukácsovi vychází ,,vybudování světonázorových základů pro demokratické přetvoření německého 

ducha z jeho vlastních vnitřních sil“797 – přetvoření, které je z jeho pohledu s to vykonat pouze 

marxismus.      

 Ve vztahu k Jaspersovi je z Lukácsových knih k vývoji německé a evropské kultury 

nejdůležitější ta nejrozsáhlejší, na niž jsme narazili už při výkladu o Maxi Weberovi: ,,Zkáza rozumu“ 

(Die Zerstörung der Vernunft, 1954). V ní se nalézá kapitola, která o směru výkladu nenechá na 

pochybách již svým názvem: ,,Popeleční středa parazitního subjektivismu (Heidegger, Jaspers)“. Podle 

ní s Heideggerem přecházejí ,,u Schelera temperované pocity nechuti k přítomnoti“ a ,,imperialistický 

subjektivismus ve filosofii Diltheyově a především Simmelově“ ve fenomenologii, která se stává 

,,ideologií kočičího nářku (Katzenjammer) individualismu imperialistické periody“.798 Po první světové 

válce tento individualismus ztrácí svou imperialistickou základnu – a tak se specificky radikalizuje, 

nabízí náhradní cestu kýžené (reálně neexistující) svobodě, resp. moci, velikosti individua a státu 

(mezi nimiž, tak jako mezi jedincem a společností a subjektem a objektem vůbec, u Heideggera chybí 

zprostředkování). S postupem reálného odcizení, bezmoci a komplikace a nezvládání zprostředkování 

se radikalizuje resentiment vůči skutečnosti a vůči racionalitě samé. Jím se živí tendence k novému 

,,špatnému nekonečnu“, antimediační, asociální a iracionální subjektivistický holismus, relativismus, 

který hledá únik ze svých propastí v identitárním žargonu. To je ovzduší spenglerovské ,,konzervativní 

revoluce“, (pre)fašistického vitalismu a ,,překonání“ husserlovských ,,vědeckých“ nároků ve 

fenomenologické analýze falešnou ,,syntézou“ prázdné ontologie bytí ztotožněného s ,,nicováním 

nic“. Lukácsovy jindy a zde v jednotlivostech bystré průhledy jsou bohužel poznamenány až přílišnými 

jednostrannostmi, a to hned od počátku, když klade jako představitele uvedené tendence 

Heideggerovi po bok Jasperse. Absolutizuje (aniž by analyzoval konkrétní místa jeho uplatnění 

v Jaspersově díle) domnělé východisko obou ,,subjektivistů“ v ,,renesanci Kierkegaardovy filosofie“, 

kterou prý motivovala potřeba destruovat ,,každé snažení o objektivitu a obecnou platnost 

rozumného myšlení, každou koncepci pokroku v dějinách“,799 a vůbec si nevšímá, že Jaspersovi jde o 

nové založení ,,objektivity a obecné platnosti rozumného myšlení“, a sice za účelem nového 

(kantovsky inspirovaného) upevnění racionality v jejích mezích, v boji proti konfuzím mezi zákony 

myšlení a zákony bytí. To jsme už viděli a ještě uvidíme. Pokud jsme s tím zároveň viděli a uvidíme, 

jak se tyto konfuze v Jaspersových očích týkaly marxismu (ale i Heideggera), lze dát Lukácsovi za 

pravdu, že Jaspersova filosofie (jak ji ovšem zcela nesprávně pojmenovává a ztotožňuje 

s Heideggerovou) ,,bojovala především proti marxismu“ (kdežto Kierkegaardova proti Hegelově 
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dialektice a buržoazní myšlence pokroku). Jako taková podle Lukácse tato racionalitě, objektivitě a 

pokroku protikladná linie už od Kierkegaarda a v nových podmínkách u Jasperse a Heideggera je 

spojena s ,,tragicko-pretenciózním filistrovstvím“, ,,strachem a chvěním“ motivovaným jejími 

společenskými potřebami.800 ,,Tristně filistrovské“ je (jeho slovy řečeno) ovšem spíše to, že Lukács 

tímto způsobem Jasperse (bez analýzy konkrétních děl) napadl nedlouho po jeho nacistické perzekuci 

a v době, kdy ,,alternativnost“ jeho filosofického projektu stejně jako jeho osobní nesourodost 

s imperiální a iracionální ideologií a společností byla naprosto nezpochybnitelná.            

 Oproti předchozí filosofii života vnáší podle Lukácse ,,existencialismus“ ,,trhlinu“ do 

samotného subjektu a do každého jednoho života.801 Tento způsob – nikoli ojedinělé, nýbrž citovaný 

jako nejsoustavnější tvar rozšířené – kritiky dává zapravdu námi vyslovené domněnce, že Jaspers si 

uškodil ,,dramaturgií“ svého díla i samotného spisu ,,Psychologie světonázorů“, když se uvedl na 

filosofickou scénu analýzou ,,mezních situací“ a kritikou etablovaných forem filosofie člověka v jejich 

nástrojích oproti vědě, psychologii a theologii. Začátek a centrování ,,Psychologie světonázorů“ i 

dalších výkladů na ,,mezní situace“ přitom bylo poplatné určitému Jaspersovu hledání originálního 

terénu i postupu zkoumání a nebylo nezbytné; Jasperse k němu vedlo zaměření psychopatologa, 

nicméně kdyby se stejnou intenzitou podrobil zkoumání člověka i – lapidárně řečeno – mimo mezní 

situace, byl by od počátku vnímán poněkud odlišně. Zaměření na mezní situace kvůli tomu, že právě 

ony jsou prostředím zakoušení podstatných určení člověka a bytí v napětí mezi existencí a 

transcendencí, by jako protiargument úplně neobstálo z toho důvodu, že Jaspers už vlastním 

výkonem soustavy spisu ,,Filosofie“ dokázal možnost (nadto tak celistvého) uchopování podstatných 

určení i mimo (zprostředkování skrze) bezprostřední prožívání mezních situací. Jinou a důležitou věcí, 

kterou Lukács notně přehlíží (a pravděpodobně vinou nedostatečné znalosti nechápe), ovšem je, že u 

Jasperse zprostředkování existenciální sebereflexe lidské přirozenosti skrze mezní situace 

neznamenalo žádné zprostředkování skrze krajní prožitky jako jednorázové situace či stavy (jak 

lukácsovská kritika sugeruje), nýbrž jako reflexívně osvojovaná zámezí chápání a bytí, která jsou 

komplementární i čistě epistemologicky vyvozeným hranicím a strukturám lidského poznání. (Proto 

také Jaspers připojuje k ,,Psychologii světonázorů“ pojednání o Kantově konceptu idejí.) Na 

Lukácsově kritice je pro nás ovšem instruktivní vidět, jakými způsoby (zkresleními a schematizacemi) 

byla Jaspersova ,,filosofie existence“ (dez)interpretována, v neposlední řadě vlivem časového a 

nominálně příbuzného tažení za ,,existencí“ a ,,bytím“ jiných autorů jeho generace, a specificky, 

jakou roli v tom (viděli jsme i u vstřícného Ricœura) poněkud paradoxně hrál Kierkegaard: myslitel, o 

němž toho Jaspers (nemluvě o Heideggerovi) napsal mnohem méně, než by se mohlo zdát 
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z podivuhodné setrvačnosti (schematičnosti) jeho spojování s Jaspersem a celým ,,existencialismem“ 

– spojování právě v duchu schematické protipozice vůči hegelovskému systematismu. Je příznačné, 

že o Jaspersově (stěžejní) zavázanosti Kantovi (a také Lessingovi) se v rané interpretaci jeho díla a 

zejména té marxistické dočteme minimálně.               

 Lukács přitom bystře rozkrývá problematické body Heideggerova ,,iracionalismu“, explicitní 

spojení ,,fenomenologické deskripce“ s ,,výkladem“ (Auslegung), konfuzi mezi sférami subjektu a 

objektu, resp. rozumění a bytí samého, a ,,překonání“ kantovské ,,kritiky čistého rozumu“ 

absolutizací obrazotvornosti, mytopoetizací poznání. Identifikace pravdy poznání s pravdou bytí 

(jinak ,,bytnosti pravdy“ s ,,pravdou bytnosti“) je cestou nekontrolovatelného přecházení mezi 

určeními myšlení a reálnými určitostmi, mezi myšlením a bytím a subjektivním a objektivním, neboť 

bytí (každého) jsoucího (= jeho pravda) je jedno, každé jsoucno vždy už je (,,v“) bytí, tzn. ,,zmocňuje“ 

se pravdy jako své imanentní struktury.802 Důsledky tohoto imanentismu, jenž je odesencializovaným 

monismem hegelovského idealismu, pro nacionalistický identitarismus při sebereflexi kolektivního 

bytí existenciálního subjektu uvidíme podrobně v pojednání o politických důsledcích (nenáhodných) a 

vlastních strukturách Heideggerova myšlení v protikladu k tomu Jaspersovu v kapitole IV/4. Podle 

Lukácse je obsahem Heideggerovy filosofie času a dějin stejně jako ontologie každodenního života 

totéž, a sice ,,vnitřní život před nicotou k smrti vyděšeného, nicotného a svou nicotu si pozvolna 

uvědomujícího moderního filistra“.803  

 Tak se ovšem Lukács zároveň zcela mýlí v tom, že ,,východisko tak jako konsekvence“ 

Jaspersovy filosofie jsou ,,mimořádně podobné“ těm u Heideggera.804 Lukács Jaspersovi vyčítá 

prohlubování ,,radikálního relativismu filosofie života“, aniž by nahlédl, že Jaspersovi nejde o 

destrukci ,,všeho objektivna poznání“805 pro ni samou, z touhy po destrukci a relativismu, nýbrž za 

účelem nové kultivace myšlení, takříkajíc integrace kantovského kriticismu a existenciálních impulzů 

kierkegaardovské a nietzscheovské alternativy vůči idealistickému systematismu. Lukács Jaspersovi 

vyčítá destrukci toho, co Jaspers (podobně jako Masaryk, viz dále) právě v marxismu a – nakolik jej 

zažil se po válce projevovat – konkrétně u Lukácse vidí prováděno, totiž nový dogmatismus, nový 

falešný objektivismus zákonů dějin a společnosti, ba i přírody, záměnu dialektické konstrukce za 

reálně působící zákonitosti. Této záměně se Jaspers právě snažil vyhnout pečlivě metodickým 

zkoumáním genealogie a podmínek platností pojmů lidského poznání, jejich odlišování od pouhých 

představ či názorů. Lukács Jaspersovi vyčítá relativismus a subjektivismus stejně a tentýž jako (v téže 
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knize) Maxi Weberovi, jak jsme to již viděli (I/4), a usvědčuje se právě ve chvíli, kdy se až zálibně 

domnívá demaskovat, ,,jak velkou cestu filosofie života na cestě k relativistickém nihilismu (totiž 

jaspersovskému, M. B.) překonala“. Jaspersovo vyjádření v ,,Rozumu a existenci“, že ,,prohlášení 

jediné pravdy jako všeobecně platné pro všechny lidi zasazuje … současně nepravdivost“806 totiž 

namísto námi právě uvedené Jaspersovy epistemologicky motivované sebekritiky poznání (jako 

neidentického s povahou věcí samých, nýbrž ji – s Herderem řečeno – ,,opisující“)807 zdůvodňuje tím, 

že Jaspers prý ,,vychází z toho, že každá obecně platná a obecně závazná objektivní pravda je 

bezpodmínečně protikladná vnitřní subjektivní pravdivosti a čestnosti individua, protikladná jí 

nepřátelsky výlučně.“808 To znamená, redukuje Jaspersovu kritiku absolutní objektivity ,,jediné 

pravdy“ na jakési ,,stranictví pro subjekt“, kde Jaspersovi jde o rozlišení objektivity poznání a 

objektivity bytí, o individuální moment zprostředkování druhé jako prostředek uvědomění její reálné 

zprostředkovanosti. Pokud bychom už přistoupili na Lukácsovo zjednodušující diktum, že Jaspersův 

,,radikální subjektivismus“ situuje pravdu jedině do ,,niternosti“, ,,vlastní duše“, ,,osamělého 

individua“,809 pak by i zde nezbývalo než odkázat na Lukácsem dokonale přehlížené (resp. nechápané) 

celé Jaspersovo učení o transcendenci, která je ,,zdrojem“ a ,,tím obemykajícím“ existence. 

,,Radikální subjektivismus“, o němž Lukács mluví, se ve ,,Filosofii“ vůbec nenachází. A protože si 

Lukács tak špatně vyloží Jaspersův ,,existencialismus“, jako bezinstanční relativistický subjektivismus 

a nihilismus, vychází mu i Jaspersův politický apel, který zná (cituje ,,Duchovní situaci doby“), jako 

,,absurdní“, na jeho filosofii nezaložitelný, nýbrž pouhé ,,jako vznešené zamýšlené gesto“, které je 

,,komické, kompromisnické, nicneříkající“.810 Viděli jsme přitom, jak zrovna po válce při obnově 

univerzity Jaspersovi konkrétní etické a politické jednání vychází jako ,,nutné“ z metodicky 

prováděných analýz lidského myšlení a bytí.      
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 Samotný Ernst Bloch svému ,,příteli z mládí“ Lukácsovi (jemuž s timto titulem věnoval svůj 

pozdní spis o ,,Problému materialismu“)811 namítá v polemice o expresionismu (v níž pojem totality a 

jejího zobrazení funguje analogicky problému jejího poznání), že ,,všude předpokládá uzavřeně 

souvislou skutečnost“. ,,Ale možná není Lukácsova realita, realita nekonečně zprostředkované 

souvislosti totality, vůbec tak – objektivní; možná obsahuje Lukácsův pojem reality sám ještě klasicko-

systémové rysy; možná je pravá skutečnost také – přerušením (Unterbrechung). Protože má Lukács 

objektivisticko-uzavřený pojem reality, proto se obrací, u příležitosti expresionismu, proti každému 

uměleckému pokusu rozložit jeden obraz světa (i když je to obraz světa kapitalismu). Proto vidí 

v umění, které zhodnocuje reálné rozklady povrchové souvislosti a pokouší se odhalit nové 

v dutinách, zase jen subjektistický rozklad; proto ztotožňuje experiment rozkládání se stavu 

rozpadu.“812 Bloch naproti tomu pojímá bytí i všechny duševní procesy (včetně umění) kreativně, a 

tak také všechny skutečnosti mnohem důsledněji (marxisticky) než Lukács jako proces, jako otevřené, 

právě dynamické – tvořené a tvořivé, ne pouze zprostředkované, nýbrž stále zprostředkovávající. 

Tento směr myšlení byl hlavním Blochovým přínosem marxistickému diskursu: vyhnul se dokonce i 

hrozbě všeho monismu v totalitárním (právě exkluzivistickém) poznávacím nároku a politickém 

rezultátu tím, že hypostazi, s níž nutně a výsostně pracoval, spojil právě s tím (v realitě dialekticky 

přítomným) možným, jiným či novým – ,,ještě nenastavším“ (das Noch-nicht-Gewordene). To byl 

centrální pojem jeho dialektiky, a s tím velmi originální centrální pojem jeho materialismu, jeho 

marxismu. Bloch myslí imanentisticky, ale ,,eschaton imanence“, o němž mluví, má kreativní povahu. 

Jeho materialismus je vším jiným než empirismem, spíše metafyzikou,813 a v tomto smyslu také Bloch 

mimořádně zhodnotil (na rozdíl od Lukácse) také impulzy dějin metafyzického myšlení nebo 

středověké mystiky. Na jeho tübingenském hrobě je vytesáno jeho krédo ,,Denken heisst 

Überschreiten“. Je třeba je pochopit i ve vztahu k marxismu (pro Blocha, jak záhy uvidíme, té pravé 

,,vědecké“ filosofie dneška), jeho poznání i umění, nemluvě o každé dosažené institucionální, reálné 

formaci: marxistické myšlení/umění znamená překračování, znamená avantgardu, a to v nejzazší 

smyslu neredukovatelnosti, nedefinitivnosti žádného tvaru. Pravá skutečnost marxismu je unikající, je 
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nadějí, nekryje se identicky s žádnou myšlenkovou ani historickou strukturou, nýbrž s úběžníkem 

jejich hodnotové orientace.        

 Bloch v roce 1950 píše pojednání Über den gegenwärtzigen Stand der Philosophie (zahrnut do 

knihy Philosophische Aufsätze zur objektiven Phantasie, 1969), v němž ovšem Jasperse docela ve stylu 

Lukácse pojednává jedním dechem s Heideggerem, zhruba ve stejné klamné genealogii, ovšem tak 

povšechně a spíše denunciačně-aforisticky, že se to po polemice s Lukácsem příliš nevyplatí dále 

rozebírat.814 Podobně povšechné, nicméně četnější a podnětnější jsou soudy v ,,Dědictví této doby“ 

(Erbschaft dieser Zeit, 1935). Povrchnost dosvědčuje už označení Jasperse za ,,posledního 

fenomenologa“ a myslitele, který ,,kromě psychologické pravdy nevěřil v žádnou“815 – ačkoli jsme 

viděli (a ještě uvidíme) Jaspersovu rozhodující kritiku všeho psychologismu a již osobním 

akademickým přechodem k filosofii dokumentovaný Jaspersův postoj ohledně jednak svrchovanosti 

filosofie oproti vědám (včetně lékařských a psychologie), jednak nezávislých zdrojů filosofie a věd. 

Když tak Bloch ještě vzápětí mluví o ,,psychologickém původu (…) existenciálního“ u Jasperse,816 

jedná se o neoddiskutovatelnou dezinterpretaci. Jinak se Bloch drží lukácsovského chápání Jasperse 

jako ,,,existenciálně‘ zmírněného a zabarveného agnosticismu“, bazírujícího na (,,protestantsky“) 

osaměle existujícím a komunikujícím jedinci, tzn. na dezintegraci v každém ohledu, od existence až 

po možnosti poznání. ,,Žádné světlo skutečné analýzy“, míní Bloch, ,,jen buržoazní pocity“ a ,,paralela 

k Heideggerovu bytí k smrti nebo k totálnímu znehodnocení (Entwertung)“, jen ,,marný (bodenlos) 

pokus pěstovat znovu ,metafyziku‘ s pozdně buržoazním ratiem, jen proto, že mu chybí půda pod 

nohama“. Bloch totiž vidí v Jaspersovi přechod (regresivní návrat) od kýženého vědění 

fenomenologické ontologie k ,,rozervané, rozervávající a kaleidoskopizující zkušenosti bytí jako 

vznášení se (Schweben)“, zkušenosti, marně se snažící o alespoň nějaký řád ve ,,čtení šifer“, které 

však zůstává u předdialektické subjekt-objektové ontologie.817 
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  My se ovšem pokusíme myšlení obou filosofů konfrontovat a přezkoumat v jejich 

argumentaci a možné kompatibilitě zvláště na základě inauguračních přednášek obou v začátku jejich 

poválečného univerzitního působení. (Pokud je nám známo, toto srovnání dosud v literatuře nebylo 

podniknuto.) Jaspersovu ,,ideu univerzity“ a její rozvíjení po válce v rámu Jaspersových obecně 

filosofických i aktuálně politických hledisek jsme již obsáhle viděli. Obrátíme nyní pozornost 

k nástupní přednášce Ernsta Blocha na lipské univerzitě roku 1949, kam byl na filosofický ordinariát 

povolán po letech amerického exilu (emigroval z nacistického Německa přes Prahu, kde žil v letech 

1936-1938 a spolupracoval na časopise Die Weltbühne; narodil se zde jeho syn Jan Robert Bloch). 

Jednalo se o první akademické zařazení již více než šedesátiletého Blocha, který do té doby působil 

především publicistky a který americkým exilem kulturně i sociálně zvláště trpěl; pracoval v něm na 

své filosofické sumě, monumentálním spisu ,,Princip naděje“ (Das Prinzip Hoffnung, první dva svazky 

vyšly 1949, třetí 1959). Rodák z Ludwigshafenu,818 od mládí se zvláštní názorností vstřebávající 

kontrasty a impulzy protikladných stránek sociální skutečnosti i kulturní tradice Německa, 

průmyslového i starého rezidenčního města, modernosti i tradice, se v pravém slova smyslu v duchu 

,,principu naděje“, ,,reálné utopie“, uchýlil do ,,nového“, komunistického Německa, a Bloch 

představoval snad nejvýraznější autoritu z řad přední německé inteligence, která se, po válečném 

exilu posílena ve vědomí uchování odkazu německé klasické kultury, ,,programově“ uchýlila do NDR a 

nasadila sebe a tento odkaz pro budování komunistického Německa. Začátek byl nejen pro Blocha 

plný entuziasmu, který však neznamenal žádné nekritické ztotožnění s politickou mocí (do 

komunistické strany na rozdíl od Lukácse819 Bloch nikdy nevstoupil a nezaujímal žádné politické 

funkce), naopak byl platformou Blochova veskrze kritického, subverzivního (,,u-topického“) myšlení a 

působení. Deziluze, kterou Bloch zažil, byla deziluzí souzenou většině originálně myslících marxistů, 

deziluzí filosofa, který nemarxistům platí za ideologa a ,,dogmatika“, v domácím táboře, totiž jeho 

mocenské struktuře a zájmům/možnostem ostatních (nedostačující konkurence), za heterodoxního 
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,,revizionistu“ a kazitele ,,pravé víry“ a mládeže. Bloch v roce 1962 navštěvuje Tübingen a už se 

odtamtud do Lipska, kde byl naposled stejně jako jeho studenti obklopen nedůvěrou a přímými i 

nepřímými represemi, nevrací.820 Jeho princip (komunistické) naděje to však nerelativizuje, naopak 

utvrzuje v jeho unikající, quasitranscendentální platnosti. V nominálně komunistické NDR není 

komunistická společnost, to však pro její utopii (pro a v SRN) nic nemění.          

 Sledovat Blochovu nástupní přednášku a srovnat ji s Jaspersovou ,,idejí univerzity“ má svůj 

širší význam také proto, že se v ní na filosoficky nejpřednější úrovni představuje koncept marxistické 

univerzity a vědy, jak měl být realizován v ,,reálně socialistickém“ akademickém provozu: tzn. 

koncept vymezující se programově jako alternativa, překonání západního a (v blochovském pohledu: 

tzn.) tradičního, liberálního = buržoazního, reakčního modelu univerzity, a totiž racionality vůbec. 

Odlišný model univerzity je neodmyslitelně spjat s odlišným modelem vědy a poznání, vztahu teorie a 

praxe a také jedince a společnosti, jak jsme jej viděli prostupovat již Blochovými a Lukácsovými 

kritikami filosofie existence jako výrazu ,,pozdně buržoazního ratia“. Jen na tomto základě je možné 

porozumět zcela odlišnému pojetí (dialektickému ,,překonání“) představy neutrality vědy a univerzity 

a, v užším slova smyslu, jaspersovského odlišování filosofického a vědeckého poznání, otázky 

objektivity.   

 Vedle Blochovy nástupní přednášky Universität, Marxismus, Philosophie z května 1949 jsou 

k této tematice důležité jeho pozdější přednášky či pojednání Parteilichkeit in Wissenschaft und Welt 

(1951), Universität, Wahrheit, Freiheit (1955) či Der Wissenschaftsbegriff des Marxismus (1967).821 

Bloch ve své nástupní přednášce hned zkraje jmenuje Jasperse jako představitele ,,německých 

reakcionářů“, který považuje marxismus za neslučitelný se svobodou výzkumu a s výzkumem 

samotným. Pro Blocha Jaspers nepředstavuje jen nepochopení Marxova myšlení, nýbrž i jeho pojetí 

svobody a nezávislosti vědy a výzkumu jako takové považuje Bloch za nesprávné, mýlící se o 

bezpředpokladovosti bádání. Bloch cílí proti vágnosti (= buržoazní reakčnosti) požadavku autonomie 

výzkumu (totiž: vědy, vědění), neslučitelnému mezi společenskými vědami zejména s filosofií. Ta 

přinejmenším se neobejde bez hodnocení, vede k poznání formujícímu postoje ve společenské praxi. 
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Ne-bezpředpokladovost vědy neznamená jen nutnou závislost, podmíněnost institucionálního 

provozu i (možností a forem) samotné duševní práce životními podmínkami, nýbrž i už s rozšířením 

vědění se dostavující imanentní překračování statu quo, kritické vymezování (ve smyslu již Spinzova 

,,omnis determinatio est negatio“). Věda (výzkum) ,,pro pravdu samu“ je vposled se statem quo – byť 

nechtěně, svou autonomií se z něj přece vydělující – konformní. Proti ,,kapitalistické apologetice“ 

samoúčelnosti vědeckého provozu Bloch hlásá, že ,,je právě povoláním filosofie ukazovat a 

osvědčovat“.822 Teprve při takovéto konfrontaci vidíme specifičnost Jaspersova postavení ve 

filosofickém a společenském diskursu své doby, to, že představoval kritickou opozici, ale ne vůči 

kapitalismu samotnému, spíše vůči jeho kritickou sebereflexí nekultivované formě, a že zároveň ve 

vztahu k univerzitě hájil hlediska, která se jiným kritikům naopak zdála konformistická, vůči systému 

autoreferenční, nikoli emancipační. Marxisté jako Bloch a Lukács nedoceňovali, že Jaspersova vize 

univerzity s její neutralitou a dalšími hodnotami neznamenala (,,neškodný“) model ,,v mezích 

systému“, nýbrž korektiv (každého) společensko-politického provozu sui generis, korektiv každé 

instrumentální racionality, který ovšem v Jaspersově pojetí mířil proti marxistickému pojmu poznání 

samému.  

 Z marxistického hlediska bylo (teoreticky i reálně) reakční samotné jaspersovské pojetí 

univerzity jako neměnně definované, jako (samozřejmě v ideálním, ne hypostazujícím smyslu) 

instituce ideje samé. Mezi idejí a institucionální skutečností univerzity v Jaspersově konceptu nebyla 

propracovaná dialektika, která by odpovídala marxistické dialektice skutečnosti, její historičnosti a 

rozporuplnosti, zprostředkování mezi teorií a praxí a ,,základnou“ a ,,nadstavbou; podstatného, a 

zároveň historického zprostředkování mezi svobodou a prací, jinak také kulturou a politikou, v němž 

požadavek neutrality vskutku nemá místo: všechna kvalitativní určení, týkající se bytnosti člověka, 

mají nikoli-nestrannou povahu, protože jsou neoddělitelně spojena se skutečností, praxí. Problémem 

marxismu je, že bytnost, esenciální určení člověka (bez nějž se přitom pro určování potřeb a práv, 

důstojnosti člověka neobejde) nemá jak objektivně určit, každý invariant v jeho historicismu zůstává 

pouhou projekcí. V dialektice skutečnosti (instituce) každopádně institucionální struktury platí za 

imanentně minulostní, ,,duch“, ba identitní jednota samotného systému, totiž jeho konstitutivní 

vědomí, spočívá při člověku jako reflexívním subjektu, a ,,objektivní“ tvar, jejž lidská práce dostala 

v reálných formách, je jako její dílo, sebeuskutečnění, zároveň něčím zvěcněným, historicky 

odcizovaným, co zákonitě ztrácí organický vztah k původně emancipačním obsahům a stává se 

zesvébytnělou (potenciálně zbytňující) formou. Její platnost se ztrácí, nakolik přestává vy-jadřovat to 

vlastní lidské, jež se pro-jevilo, a stává se jevem-zdáním (Schein) ,,o sobě“, bez pro-jevování (Er-
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scheinen) podstatného obsahu. (To je rozdíl marxismu proti ,,statickému“, substancialistickému pojetí 

fenomenologie ducha v reálných strukturách u Hegela.) Podstatný obsah přesahuje každou formu a 

jako konstituovaný vědomím je jednotou subjektivity a objektivity, univerzality a dějinnosti: hodnoty 

zůstávají obecné, ale podoby, formy jejich uplatňování jsou situační. Tak se vize ,,instituce ideje“ jako 

neměnného, co bude stále stejnou kapacitou re-prezentace proměnlivého, ukazuje jako vágní, svého 

druhu tautologická. 

 Příznačným výrazem reakční stranickosti jaspersovského neutralistického stanoviska 

v Blochově pohledu byla Jaspersova kritika marxismu právě jako něčeho, co na univerzitách dokonce 

spíše nemá místo, protože stojí proti jejich principům svobody a nezaujatosti, představuje podstatně 

(na základě své nekritické epistemologie, na základě svého monismu) imanentně ideologické, 

propagandistické myšlení. Taková kritika samozřejmě platí v každém případě, kdy teoretický koncept 

určuje hlediska, nikoli výsledky, selektuje a hodnotí a priori. Je ovšem pravda nejen, že to nečiní 

,,skutečný“ (otců zakladatelů nebo takového Blocha) marxismus, pouze sektářství, jaké může 

napadnout i jiné přístupy, nýbrž že ještě spíše nezaujímání hodnotícího stanoviska je (ještě větší, jen 

neuvědomovanou) ideologií, propagandou, totiž právě odsouváním vědeckého výzkumu (přezkumu, 

kritického myšlení) kamsi mimo, ,,nad“ reálné poměry (sil). Rozlišení mezi vědeckou/myslitelskou 

aktivitou na univerzitní půdě a mimo ni, ve sdělovacích prostředcích, širší veřejné debatě, by zde bylo 

spíš úhybným manévrem, neboť zvlášť pro filosofa není postojů ,,nezávislých“, pro 

posluchače/univerzitu, a konkrétně vyhraněných-angažovaných, jako dvou paralelních běhů. 

,,Obecně myslet“ znamená vždy již zaujímat konkrétní (včetně jednací, činné) stanovisko. Hlásání 

,,svobodného bádání“ a žádné propagandy je z blochovského hlediska samo ,,propagandou“, a to 

kapitalistických zájmů, pod jejichž takto trpěnou (namísto angažovaně kritizovanou) nadvládou 

,,studenti společenskovědních oborů na Západě nemají a nesmějí zakusit nic pravdivého, 

skutečného“.823 To typicky celoživotně tak zapřisáhlé nestranického, nadstranického, ,,nad vřavou“ se 

držet usilujícího demokrata Romaina Rollanda vedlo tváří v tvář militární propagandě do tábora 

levice, k pojetí ,,činné povahy pravdy“, namísto teorií v rámci svobodné nezávislosti k boji proti 

závislosti nesvobodných. ,,Svoboda ve vzpřímeném, upřímném smyslu slova je jen, kde nepředchází a 

nekorumpuje závazek profitového zájmu,“ říká Bloch. ,,Nekorumpuje vědomě či nevědomě. Výzkum 

je jen, kde není bráněno rozumu stát na výši doby, vztahovat se konkrétně k současnosti a k valícím 

se tendencím skutečnosti. (…) Chceme dobu, v níž žijeme, pochopit činně.“824  

 Nejen pouze filosofie nebo pouze věda, nýbrž myšlení jako takové se může snažit být 

nezaujaté, ale nemůže být slepé. Správnější než ,,nezaujaté“ a ,,svobodné“ (volné, frei) tak je mluvit o 
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zaujatosti pro hodnoty, jejichž univerzalita se právě prokazuje, a ty lze snadno odvozovat již z toho, co 

člověku brání v plném, svobodném, důstojném bytí člověkem: zakoušet jinou svobodu než svobodu 

umřít hlady, jinou věcnost než odcizenost zboží, jiné sousedství s lidmi a věcmi než jako s 

vykořisťovatelnými zdroji, jiné vztahy než konkurenci. Tak říká Theodor W. Adorno na závěr svých 

frankfurtských přednášek o morální filosofii roku 1963: ,,Nemusíme vědět, co je nejvyšší dobro, 

absolutní norma, ba ani pouze, co je člověk nebo lidské a humanita, ale co je nelidské, to víme velmi 

přesně. A řekl bych, že místo morální filosofie je dnes třeba hledat více v konkrétní denunciaci 

nelidského než v nezávazném a abstraktním situování třeba bytí člověka. (…) Neboť ve druhé přírodě, 

v univerzální závislosti, v níž stojíme, není žádné svobody; a není proto ve spravovaném světě ani 

žádné etiky; a proto je předpokladem etiky kritika spravovaného světa.“825     

 Bloch říká, že ,,marxismus může a musel by být studován zrovna tak objektivně jako dnes 

třeba termodynamika“, že vylučovat ho z vědeckého bádání a vzdělávání upomíná na vylučování 

Einsteina nacistickou fyzikou a že bez celé hegelovsko-marxistické tradice se společenské vědy jako 

sociologie neobejdou. Sociologie ji pak ve své buržoazní podobě podle Blocha zamlčuje, ale ve 

skutečnosti jen – neúspěšně – napodobuje, neschopná z dílčích poznatků dospět k postižení (lidsky) 

podstatných souvislostí.826 Spojení imanentní hodnotové orientace vědy/filosofie už ve způsobu 

jejího sebevymezení vzděláváním mladých lidí, emancipační, vztahové spojení obou procesů, tj. 

výzkumu a školství, není přitom nijak náhodné, nýbrž zrovna u Blocha nápadnější než u většiny jiných 

myslitelů. Bloch je totiž filosofem matérie a zároveň filosofem utopie, takříkajíc materialistou utopie; 

Jürgen Habermas jej trefně nazval ,,marxistickým Schellingem“.827 Filosofem nedeterministického, 

nemechanistického materialismu, podle nějž ,,skutečná geneze není na počátku, nýbrž na konci“: 

,,začíná se počínat teprve,“ říká Bloch, ,,když se společnost a existence stávají radikální, tzn. berou se 

za kořen.828 Kořenem dějin je ale pracující, tvořící, danosti přetvářející a předhánějící člověk. Uchopil-

li se a založil svou věc bez zvnějšnění a odcizení v reálné demokracii, povstává ve světě něco, co všem 

svítí (zdá se) do dětství a kde ještě nikdo nebyl: domov.“829 ,,Svět sám má modely, tvary ve světě jsou 

modely, na zkoušku a na příklad, jenž ještě není zde, jenž skrze zkoušku může být artikulován a 
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realizován.“830 ,,Samotná matérie je neuzavřená; tedy je matérií kupředu, je otevřená, má před sebou 

nedozírnou kariéru, v níž jsme my lidé uzamčeni, ona je substancí světa.“831 Tak ,,pravda není žádná, 

jež se nerozumí na tendování, na tendenci,“ vědění je ,,měnící“ (verändernd) a ,,nová univerzita (…) 

traduje staré vědění živoucně, nechává revolučně povstávat potřebné nové a tradovatelně je 

formuje…“832 Tato procesualita skutečnosti jako něčeho nastávajícího a nedefinitivního, co člověk 

může měnit, a to ve svůj domov, tato ,,experimentální“ povaha (přirozenost) bytí stejně jako myšlení 

jako tvořivého (a dějinotvorného) rozvrhování je něčím, co si má mladý člověk osvojit nikoli jako 

jednu z důležitých skutečností, protože se (zrovna) vzdělává, nýbrž protože se vzdělává, protože 

v mladém věku, kdy se člověk teprve jako individualita zesvébytňuje a formuje, je nejpatrnější, co ale 

platí o člověku obecně: že je bytím ,,kupředu“ (nach vorwärts), že jeho bytí zde a tady (Da-Sein) je 

bytím (nastáváním, Werden) do budoucnosti, jeho dobro jeho stáváním se lepším. To je specifická 

alternativa jaspersovského pojetí podstaty bytí a poznání člověka jako ,,na cestě“, v procesu: u 

Blocha nejde ,,jen“ o proces, otevřenost komunikace, nýbrž o progres, o nastávání kupředu, nejen 

bytí v situaci, a to je ovšem právě tolik navíc vůči jaspersovské a obecné existenciální situačnosti, 

kolik v tomto monismu zároveň chybí potřebného založení a rámce (měřítka). Ontologie ,,ještě 

nenastavšího“ je monismem takříkajíc sebetranscendování imanentního, jenž u nikoho nevidí 

procesuální, a sice stoupavý charakter jednoty patrněji než u mladého člověka, jenž se vždy vz-dělává 

(aus-bilden) k něčemu, k nějakému cíli-,,obrazu“. Mladí lidé mají před sebou otevřený horizont a jsou 

na straně činného pojetí reality jako pokroku k (její) idealitě, protože jejich vý-krok je zamířen vpřed 

(ač se může zvrtnout), protože ve sféře přítomného či minulého mohou být pouze korumpováni 

mechanismy dočasného, za nějž ovšem má vést vertikála pravého postoje coby po-kroku k pravdě. 

Být nestranný ve smyslu být na straně trvale platného obecného, jako je instituce univerzity coby 

vůbec platforma elementární možnosti bádání a učení o obsazích, jež teprve jsou variabilní, je utopií 

v tom smyslu, že i příklon k ,,nepodmíněnému“ se odehrává v reálných podmínkách, je podmíně a 

podmiňující. Být na straně vyššího, lepšího, jiného, přesahujícího, utlačovaného, toliko a teprve 

sněného, ještě-neuskutečněného, je univerzální, a přitom zcela konkrétně zaměřený regulativ.  

 Jaspers sám je ale přece filosofem přesahujícího, obemykajícího (das Umgreifende), vztahuje 

se jako k úběžníku, integrativu poznání i jednání k vyššímu obecnému, které vždy přesahuje, 

podmiňuje a poměřuje jednotlivosti. ,,Základní vědomí jednotlivce jako člena univerzity, profesora i 

studenta, je, že má pracovat a namáhat se, jako kdyby byl povolán k nejvyššímu, ale že je trvale pod 
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tlakem, zda se osvědčí, zda je dostatečný,“ říká Jaspers.833 Tento imperativ sebeadekvace kýženým 

cílům, poměřování své aktivity potřebami a hodnotovými horizonty dané situace, jak ovšem zároveň 

z této vyvádějí, naplňuje obecnost myslitelské i vůbec vědecké práce u Jasperse novým aktivismem a 

,,historismem“, dynamismem mezi idealitou možností a realitou uskutečnění, heroismem 

individuálního snažení. Významný rozdíl oproti marxovskému krédu, že ,,filosofové dosud svět pouze 

různě interpretovali, jde vak o to, jej změnit,“834 u Jasperse spočívá v distanci od materialistického 

pojetí jednoty teorie a praxe, která je opět založena mnohem hlouběji, než by se mohlo zdát. Ve 

skutečnosti rozdíl vyrůstá z odlišné ontologie hodnot, z odlišného pojetí (původu hodnoty) člověka, 

lidství. Pro Blocha platí reálný humanismus jako humánní realismus, integrace samotného myšlení 

jako takového pod nový ,,kategorický imperativ“, pro nějž pravda je tam, kde člověk není zneužíván, 

pohrdán, utlačován, ponižován, nucen být ne-lidským. Morální ,,k čemu“ je ,,co“ vědění imanentní: 

jeho ,,ideologií“, stranictvím řídit vědění znamená, chápat je jako vykračování z říše nutnosti do říše 

svobody.835 Podle Blocha chybí jaspersovkému pojetí univerzity jako společenství badatelů, učících a 

učících se vztah k lidu, v němž a s nímž se nutně odehrává, jenž usiluje o důstojnost svého života. 

Kýženého odhalování pravdy (Offenbarwerden der Wahrheit) není bez vztahu k lidu.836 Univerzita 

nežije a nemůže žít ve vzduchoprázdnu a ani její insistování na univerzálnosti, nad-časovosti či ne-

časovosti a ne-závislosti kladení jejích výhledů a účelů, jak je Jaspers žádal, nemůže mít sobeckou, 

asociální, ahistorickou povahu, nemůže se dít jako od-hlížení od toho, co na-léhá. Potud je 

blochovské zdůrazňování imanentní ,,stranickosti“ každého snažení, toho reflexívního výsostně, a 

totiž jeho nutné integrace v uvedeném smyslu emancipace, zdůrazňování, které prolne celým 

levicovým ukotvením (společenských) věd a univerzitního provozu od šedesátých let, v jistém smyslu 

zase kritičtější a realističtější než jaspersovské zdůrazňování neutrality a obecnosti, jež se tváří v tvář 

palčivosti současných krizí, závislostí a zprostředkování, zjevují vágními, ba nechtěně konformními. Je 

jistě mnoho pravdy na tom, když Bloch proti formálně deskriptivním a překonaně idealistickým 

filosofickým konceptům prohlašuje, že ,,kult spirituálních hodnot zakrývá skutečný kult směnných 

hodnot, jenž se nazývá kapitalismem.“837 Rozdíl v přístupu k jednotě teorie a praxe ovšem vyjadřuje 

rozdíl právě v pojmu ,,lidu“, člověka, a u Jasperse (podobně jako Masaryka) nešlo ani tak o ,,nezájem“ 
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o lid, sociální integraci a kolektivní vědomí jednotlivce, jako o odlišný antropologický a 

epistemologický,  vposled celý ontologický koncept.  

 Bloch v programovém pojednání ,,Stranickost ve vědě a světě“ (1951) začíná tím, že ,,myšlení 

musí být stranické a vždcky takové bylo. Dnes to popírají jen ti, kteří svou barvu musí skrývat nebo si 

o ní nejsou jisti. Ani buržoazní věda nikdy nebyla neutrální, ačkoli se o tom ukolébávala ve falešném 

vědomí. Není těžké tento sebeklam prokázat. Ani nejosamělejší badatel se nemůže vyhnout tomu, 

aby byl synem své doby. (…) Obraz takzvané čisté vědy je tedy subjektivní zdání. (…) Naopak víra, že 

jsem nestranický, má zvláště stranické kořeny.“838 ,,Zavrženíhodná“ není stranickost sama, nýbrž 

pouze ta nízká (niedergehend), ta, která je zaměřena proti lidskosti, solidaritě a emancipaci.839 

,,Objektivismus je smrtelným nepřítelem objektivity, neboť ta je stranickostí, která náleží skutečné 

frontě objektivního světa.“840 V podobném duchu jako Bloch obracel k podmíněnosti přijímaných 

verifikačních kritérií pozornost společenských věd Michel Foucault, jenž má ve spise ,,Archeologie 

vědění“ kapitolu ,,Vědění a ideologie“. Tam ukazuje, že otázka ideologie ve vztahu k vědě není 

(pouze) otázkou možného uplatnění, zneužití, nebo záměrně manipulativního postupu, nýbrž 

způsobu fungování vědy jako diskursivní praktiky v koexistenci s jinými praktikami.841 

 Jaspers nicméně (ideální) nárok neutrality a objektivity vědeckého poznání chápal hlouběji 

než jako naivní dogma vytěsnění subjektivity a interpretačnosti poznání ve prospěch objektivity 

poznávaného a toto chápání šlo ruku v ruce s dědictvím ,,nehodnotící“, a přece nikoli 

indiferentistické vědy Maxe Webera. ,,Max Weber odhalil omyl, že prostřednictvím vědy – například 

v národohospodářství a sociologii – se zjišťuje a dokazuje něco, co má být učiněno. Metodická věda 

poznává skutečnosti a možnosti. Mají-li ty být poznány s objektivní platností, musí bádající člověk svá 

hodnocení, zvláště svá přání, své sympatie a antipatie, které na cestě poznání dávají plodné popudy a 

rozjasňují pohled, v samotném poznávacím aktu suspendovat, aby zase eliminoval zahalení a 

jednostrannosti, jež z nich vzcházejí. Věda je poctivá jen jako nehodnotící věda. Ale tato nehodnotící 

věda je, jak ukázal Max Weber, ze své strany ve výběru problémů a předmětů přece ještě v celku 
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vedena hodnoceními, která zároveň umí prohlédnout. Vášeň hodnocení – která má pro život 

přednost a také teprve zdůvodňuje, že má věda vůbec být – a sebepřekonání skrze suspenzi 

hodnocení při poznávání vytvářejí dohromady teprve sílu bádání.“842 Spor tak ovšem spočívá v otázce 

možnosti ,,sebepřekonávání skrze suspenzi hodnocení při poznávání“. Přinejmenším z marxistického 

hlediska je takové sebepřekonávání iluze – a taková suspenze rezignací na dějinnou úlohu (a povahu, 

určitost) poznání. Poznání je historicky určité a určující, jde tedy o to, aby tuto určitost chápalo a jejím 

osvojením aktivně překonávalo nevlastnost, odcizenost duchovních stejně jako reálných společensko-

ekonomických formací potřebám člověka, lidskosti. Jaspersovo hledisko je obrácené: ideál (nikoli 

skutečnost) objektivity a univerzality vědeckého poznání je genuinním a tím pravým prostředkem 

emancipace lidských významů a poměrů, kdežto marxistické dialektické sjednocení a (domnělé) 

zprostředkování mezi subjektem a objektem (poznání), v němž se potřeby kolektivního bytí člověka 

stávají vlastním prizmatem poznání, je konfuzí sfér myšlení a bytí a podstaty (stejně jako subjektivity) 

a totality  a vede v teorii stejně jako praxi k ideologickému a represivnímu totalitarismu.    

 Nediferencování lidu je u Jasperse stejně málo liberalistickým individualismem jako u 

Masaryka, ač Masarykův (sociologicky školený) smysl pro pohyb utváření a rozporů vztahů 

jednotlivce a společenského (národního) celku byl mnohem hlubší. Tento ,,individualismus“ nebyl 

opakem ,,kolektivismu“, nýbrž univerzalismem mnohem hlubšího, resp. docela odlišného ražení, než 

je tomu v materialistickém myšlení. To je svým monismem ohroženo vždy hierarchizací lidí a skupin, 

nezná jiný univerzalismus než humanismus, jediným významotvorným subjektem je mu člověk, a tak 

univerzalizované měřítko lidskosti samo postrádá vlastní míru, superlativ, který by přesahoval lidské 

sebeurčení. Kvality se zde odvíjejí jen od dějinné sebestrukturace, práce, kdežto pro Jasperse – stejně 

jako Masaryka a obecně křesťanskou tradici – jsou fundovány kreativisticky, dignita přichází samotné 

pozitivitě věcí, nakolik jejich při-rozenost (stvořenost) mezi nimi zakládá pravou rovnost, pluralitu, a 

velikost tvořivosti podmiňuje pokorou sebereflexe vlastní stvořenosti. Poznání ani uznání lidu 

nezprostředkovává ještě žádnou objektivitu, protože lid také není než množstvím stejně 

nedotknutelných jednotlivců. Univerzalitě jednotlivého tak ovšem musí přicházet neimanentní 

základ/důvod (Grund), nemá-li být nárokována pro libovolné (pouze většinové či mocensky 

uzurpované) dílčí určení.            

 Z rozsáhlých Jaspersových poznámek o Marxovi, které jsou uloženy v bedně 86/1 (,,Marx“) 

v rámci jeho pozůstalosti v Marbachu, byl v rámci výboru z nedokončených materiálů k jeho spisu 

,,Velcí filosofové“ vydán jen zlomek. I v těchto textech si Jaspers ovšem klade některé podstatné a 
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bystré otázky. Vidí, že v marxovském monismu nabývá každý (včetně duchovní) fenomén povahu 

historicky determinované a na úrovni lidské činnosti ideologicky (zájmově) intendované (byť 

nevědomky) produkce. Pak se kromě jiných nabízí otázka: ,,Pokud se celé dějiny pohybují bez 

myšlenky věčné pravdy jen v ideologiích (vyjmut je pouze technický pokrok a ovládání přírody) – proč 

potom není ideologií i nové učení?“843 Tuto otázku ovšem marxismus zná a řeší, jakkoli z našeho i 

Jaspersova pohledu neudržitelně, totiž tím, že reklamuje na rozdíl od překonaných a 

partikularitických formací pojímání člověka vůbec, překonání (Aufhebung) historičnosti předchozích 

formací uvědoměním struktury celkového procesu, tzn. osvojením dialektiky zprostředkování skrze 

rozpory a protiklady. Komunistická společnost proto také neznamená nadvládu jedné (dělnické) třídy, 

nýbrž zrušení všech tříd (prvá je nezbytným stadiem přechodu k beztřídní společnosti, která jako 

taková není žádným plánovitě vykalkulovatelným stavem, nýbrž – v blochovském pohledu zřejmě 

věčným – procesem /osvobozovacím procesem/). Tak Bloch považuje marxismus za ,,zkonkrétnělé 

osvícenství“ (konkret gewordene Aufklärung), které je spojené s ,,překonaným odcizením, vědomou 

tvorbou dějin, ovládnutou nutností“ (zvýraznil M. B.). ,,Vlajka rozumu je rudá“844 a ,,marxistická 

stranickost“ je ,,vědeckostí v naší době“. Tato stranickost je přitom – v duchu uvedeného Blochova 

rozdílu oproti Lukácsovi – antiexkluzivistická, je ,,stranictvím pro cíl“, ,,plná neuzavřených implikací“, 

je stranictvím pro zlepšení, humanizaci světa (Besserseinkönnen), které je ,,objektivně-reálnou 

možností“; ne pro jednu stranu či třídu, nýbrž pro lidství jako takové, společnost, která již nezná, 

neuznává třídy a strany.845 ,,Minerva má kromě sovy za atribut kopí a štít, a ani její sova není noční 

pták, nýbrž alegorie bdělosti. Tichu se slouží stejně špatně jako éteru, když se zaměňují za statiku, 

stávají se pak smrtí namísto svobody a života.“846 Ovšem epistemologická rovina této koncepce, která 

v tomto smyslu dialektického překonání/osvojení dialektické podstaty dění a (skrze) jeho 

(sebe)poznání, je podmíněná právě a pouze monismem, který se ukazuje jako nekritický a totalitární 

– v duchu domnělého poznávacího uchopení totality, jak jsme je viděli u Lukácse, uchopení, které 

nově činí z dialekticko-materialistické filosofie domnělé absolutní vědění. (Přitom je třeba říci, že 

intencí byl Bloch Marxovu emancipativnímu, etickému nasazení blíže než ,,uzavřené myšlení“ a 

domnělé politické reprezentování totality Lukácse, teoreticky však v logice Marxe a Engelse zůstal 

mnohem spíše Lukács, kdežto ,,marxistický Schelling“ dialektický materialismus vskutku jako by – jak 

mu vyčítali schematičtí ideologové NDR včetně lipských kolegů – znovu obrátil z ,,noh na hlavu“ a od 

systému a praxe k mystice.) Nesprávné filosofické založení beztřídní společnosti v uvedeném smyslu 
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by nicméně až příliš (a tak naprosto i u Jasperse!) zakrývá podstatnou intenci Marxovy a Engelsovy 

ideje, k níž se vrátil Bloch a právě někteří (také českoslovenští) představitelé avantgardy meziválečné 

doby, totiž překonání instrumentální racionality, represivního modelu kultury. Tomuto překrytí arci až 

příliš napomohl ,,reálný socialismus“, který marxovskou humanizaci utopil v industrializaci, 

avantgardismus v uniformitě, emancipaci v etatismu, historismus v nové statičnosti.      

 Každopádně Jaspers v marxismu vidí ,,stále 1. negativní učení, ničivou vůli, – 2. pozitivní učení 

absolutizace procesu práce v bytí člověka vůbec.“ U Marxe podle něj dochází k ,,záměně podmínky a 

původu“. ,,Nečiní se podmínka zdrojem? Nižší rovina pramenem namísto nositelem?“ Vyznačuje jej 

,,slepota pro opravdovou lidskou vůli ke svobodě“ stejně jako ,,slepota ta pro velikost, vzácnost, 

nepochopitelnost, skokovou ve vystupování duchovně tvůrčích lidí. Děsivá nivelizace názoru.“847 

Nicméně Jaspers ve spise ,,Odpověď. Ke kritice mé knihy Kam spěje Spolková republika?“ (1967) 

mluví o obyvatelích NDR, kteří našli souznění s jeho knihou o Spolkové republice a kteří jsou v opozici 

vůči Ulbrichtovu režimu, aniž by zároveň brali SRN jako vzor, nýbrž ,,myslí na svou vlastní sice 

komunistickou, ale ne totalitární cestu“.848 Tím Jaspers implicitně připouští, že komunistická cesta 

nemusí být totalitární (což přitom vždy promýšlí spíše historicky než systematicky). To naznačuje i 

jeho opakované vysoké cenění Rosy Luxemburgové oproti Leninovi. Jaspers ukazuje, že 

Luxemburgová už roku 1918 tušila, že je třeba se vyhnout degeneraci diktatury proletariátu do 

diktatury hrstky politiků: spravedlivá a pokroková společnost se musí opírat především o svobodu 

slova, tisku, shromažďování, o participaci všech občanů na politice, ne o direktivy nové oligarchie 

partajních a dělnických vůdců.849  

 Ve spise ,,Kam spěje Spolková republika?“ (1966) zase Jaspers mluví o ,,totalitářích (ať už 

komunistech, nebo nacistech)“, jako kdyby nebylo rozdílu mezi nimi; jde o to, že oba proudy podle 

něj ,,pozvedají nárok na to, že jejich životní forma odpovídá člověka, naléhají na podmanění světa a 

chtějí tuto životní formu vnutit všem. Lidé, kteří jí neodpovídají, nemají žádnou hodnotu a musí být 

vyhlazeni.“850 Sám Jaspers se označuje za ,,politické svobodě zavázaného republikána (v Kantově 

smyslu“. To znamená: ,,Svoboda musí být stále znovu nabývána výchovou, tradicí, cvičením a 

odvahou.“851 V rozhovoru s Allemannem roku 1966 mluví o Rose Luxemburgové jako o ,,nádherné 

(herrlich) ženě“, jako o ,,trvalém příkladu, jejž lze stavět proti všem totalitárním komunistům“. 
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Jaspersovi se velmi líbí jeji stěžejní spojování, podmiňování komunismu s demokracií: ,,Dokonalý 

komunista a provedený komunismus jsou možní jen při naprosté demokratické svobodě.“852 

 Jaspersova nedůvěra v komunismus, nikoli pouze kritika politiky v zemích východního bloku, 

nýbrž i odmítání marxismu jako teorie, spočívá v tom, že ,,diktatura proletariátu“, resp. beztřídní 

společnost, nakonec – resp. bude se říkat, že ,,cestou“ k uskutečnění, ale nikdy se to přes to 

nedostane! – nutně vyústí v oligarchickou moc zase určité partajní skupiny, resp. jejího vůdce. 

,,Diktatura proletariátu se fakticky stává diktaturou menšinové strany, malého grémia této strany, 

jejího vedoucího grémia, jediného muže. Beztřídní společnost se fakticky stává novou třídní 

společností, která je jen charakterizována jinou formou vlastnictví, totiž prostřednictvím disponující 

moci nad vším vlastnicvím, jež náleží státu, oné menšině. Odumření státu se stane státním násilím, 

mocnějším, výlučnějším, despotičtějším a terorističtějším než kdy dříve. To vše se bude 

ospravedlňovat řečmi o ,přechodu‘.“853 Jaspers vidí, že marxismus je ,,plodem německé filosofie na 

hegelovském základě. Ale marxismus je od začátku denaturovaná filosofie a dnes dočista už jen 

vládou dogmatické ortodoxie s nátlakem na duchy.“854 Jaspers často opakuje, že ,,Marxův výkon je 

velký a je součástí dějin hospodářské vědy, historického a sociologického poznání“, a ,,Komunistický 

manifest a to, co stojí za ním jako poznání, je jedním z duchovních výtvorů prvního řádu a ještě dnes 

strhující četba“; nicméně ,,to, co strhává množství, není ekonomické a sociologické poznání, nýbrž 

něco úplně jiného: vůle ke změně světa, profétství, jistota, že dějiny jdou svou nutnou cestou, kterou 

vědecký prorok zná. To je ale filosofie a, jak se domnívám, denaturovaná filosofie. Proč? Člověk 

nemůže obhlédnout lidský svět a jeho možnosti v celku. Nemá totální vědění.“855   

  Ojedinělý a málo recipovaný pokus o diskusi mezi Jaspersovým myšlením a marxismem 

proběhl na východoněmecké univerzitě v Halle u příležitosti stého výročí Jaspersova narození v roce 

1983. Jaspers jako ,,jeden z nejvýznamnějších pozdně buržoazních německých filosofů“856 zde byl 

relevován jako myslitel, který sice představuje odsuzovanou liberální západní filosofii a kulturu vůbec, 

který se nicméně vůči této kultuře samé ostře vymezoval a jejž stojí za to se alespoň pokusit moci 

vymanit z jeho ,,třídní situace“.857 Jaspersova filosofie existence, zásadně odmítající marxovský 

materialismus, je v duchu předvedených schémat Lukácse a Blocha chápána spolu s celým 
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,,existencialismem“ jako sociálně-ekonomicky, politicko-ideologicky i filosoficko-historicky 

podmíněný zjev pozdně buržoazního myšlení, autoři si však zároveň uvědomují, že se stavěla proti 

zaběhlé akademické filosofii, proti ,,statu quo“ i ,,ideologii“ doby. Její ,,obrat k subjektu“ ovšem 

vychází nadále jako v zásadě konformní, jako odklon od historicko-společenské objektivity 

k ahistorické psychologické subjektivitě, iracionalitě, jako rezignace na celkové a ,,aktivní“ poznání, 

tzn. (v duchu Marxovy ,,teze o Feuerbachovi“) poznání, které svět jen nevykládá, nýbrž mění. 

 Autoři nedokážou pochopit, že Jaspersův apel na obrodu jednotlivce je (podobně jako u 

Masaryka) obecně mravní a že počítá se subjektivním zdrojem kultury a strukturace dějin na způsob, 

který se marxismu v základní (etické) intenci v mnohém blíží. Jaspers sice nebyl marxistou, ale 

zároveň byl kritikem západní politiky i kultury; nebyl filosofem sociálním, ale ani asociálním. 

Dokladem toho, jak existencialismus či fenomenologie nebyly či nemusí obecně být opoziční vůči 

dialektickému materialismu, byli ostatně francouzští myslitelé jako Sartre či Merleau-Ponty. Nicméně 

nasazení příspěvků vydaného sborníku je (oproti Blochovi a Lukácsovi) analytické a uplatňuje se 

v kultivované podobě, která dovede být i myšlenkově podnětná. Mezi výtkami zní, že Jaspers přes 

různé diference údajně sdílí s Heideggerem pohled, že ,,přístup k bytí probíhá ne skrze objektové 

bytí, nýbrž lidské bytí“,858 tzn. subjektivní stanovisko odhalování smyslu bytí. Na rozdíl od Heideggera 

či Sartra sice Jaspers záslužně kromě vztahu k sobě samému a k transcendenci objevuje dimenzi 

vztahu k druhému, komunikaci, ta ale prý zůstává relací mezi jedním a druhým ,,osamělým“ já, 

jakousi ,,existenciální monadologií“,859 kde subjekt není sociálně-historicky určitý a společnost ani 

celek skutečnosti není dialekticky zprostředkován (viděli jsme, že a proč skutečně není a nemůže a 

nechce být). Nicméně se oceňuje, že Jaspers se staví proti mnoha elementům moderního 

kapitalismu, proti konzumismu a masové kultuře, proti zneužívání techniky a vědy, proti 

imperialismu, nacionalismu a nihilismu (to dřívější kritiky neviděly); za nedostatečné se považují 

výsledky a výhledy, a totiž filosofické založení.       

 Opravdu plodnou by nicméně byla spíš otázka, nakolik Jaspersův subjekt není deterministicky 

určený v marxistickém stylu (kde se přitom zároveň může celkově poznávat a osvobozovat!), ovšem 

není ne-určitý. Jaspers netematizuje třídní charakter lidského bytí, sociální determinanty 

historičnosti; ani to ale neznamená, že nejsou s jeho filosofií existence kompatibilní. Není pravda, že 

by u Jasperse vycházela (de facto konformně) namísto sociálního řešení niterná psychologická úvaha, 

že by Jaspersova filosofie nepřekračovala vnitřní sebeurčování abstraktní, resp. nekonkrétní 
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subjektivity, nesla rysy jakéhokoli psychologismu, pasivity, ahistoričnosti a asociálnosti, neřkuli 

iracionality. Viděli jsme již, že u Jasperse sebereflexe, podmíněná komunikací, je východiskem k nové 

,,praxi“, v ní se (,,komunikativně“) nejen osvědčuje, nýbrž i uskutečňuje. Zdá se nespravedlivé a 

nepochopivé, když i Jaspersův asistent a editor Hans Saner vyslovuje názor, že ,,Jaspersovo politické 

myšlení se sice snaží o konkrétní; ale začíná a končí v kategoriích, které nejsou pragmaticky operabilní 

a vědecky definovatelné. Tak ústí konkrétní politické svobody do ne opravdu fixovatelné existenciální 

svobody; politicky uchopitelné pojmy evoluce a revoluce do předvědecké ideje obratu; utváření 

politického mínění a vůle do filosofického založení způsobu myšlení – a nakonec všechno politické do 

nepolitického: do normativně neuchopitelného étosu.“860 

 Jak naznačeno, zvláštní a zdaleka nejznámější případ spojení existencialismu (z pohledu 

mnohých krajně subjektivistického a nihilistického) s dialektickým materialismem představovalo 

myšlení Jeana-Paula Sartra (1905-1980), resp. jeho vývoj: vývoj, stručně řečeno, od ,,Nevolnosti“ 

(1938), ,,Transcendence ega“ (1937) a ,,Imaginace“ (1936) přes ,,Cesty svobody“ (1945-49) a ,,Bytí a 

nicotu“ (1943) ke ,,Kritice dialektického rozumu“ (1960, druhý díl posmrtně 1985). Možným spojnicím 

mezi Jaspersovým a Sartrovým myšlením, které bylo (nanejvýš povrchně) ještě spolu 

s Heideggerovým jmenováno dlouho jedním dechem, se věnovala již zmíněná konference roku 2013 

a vydaná publikace Karl Jaspers und Jean-Paul Sartre im Dialog. Jaspers a Sartre se nikdy nesetkali ani 

si nepsali, pouze se – velmi omezeně – četli a občas ve svých spisech zmínili. Jasperse jako filosofa 

,,mezních situací“ a ,,psychologie světonázorů“, jehož ,,Filosofii“ v její rozsáhlosti a složitosti se 

sotvakomu mimo zainteresované filosofy chtělo číst, se dobové zkratce nabízelo (dez)interpretovat 

jedním dechem s přístupněji a také beletristicky píšícím, veřejně mnohem známějším a ovšem 

jednostrannějším Sartrem, pro jehož meziválečnou tvorbu mohly snad platit kritiky, které Lukács a 

Bloch adresovali Jaspersovi. Sartra vede pojetí svobody jako nepodmíněnosti seberozvrhování 

existenciáního subjektu od snahy o konkrétní sociopsychologické analýzy (vrcholně monumentální 

dílo o Gustavu Flaubertovi ,,Idiot rodiny“) k celkové ontologické rekonstrukci sociálně-historických 

realit, přičemž v ,,Kritice dialektického rozumu“ od ,,teorie praktických celků“ (podtitul prvního 

svazku) dospívá až k otázce ,,inteligibility dějin“ (podtitul druhého svazku). K tomu jej vede mj. 

konfrontace se sociálními a politickými problémy doby v čele se dvěma válkami, jež aktivně prožil. 

Jeho dílo je jedním velkým hledáním syntézy, syntézy ontologie, historického a společenského 

procesu a sebeutváření jednotlivce. Vědomí historické určitosti individuálního bytí a jeho praktických 

potřeb či úkolů u něj s léty roste861 a potýká se s problémem možnosti sloučení existencialismu, jak 
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jej prve (pod vlivem Husserla a Heideggera) koncipoval, s marxismem;862 zároveň však též 

s problémem nesubjektivního založení kvalitativnosti v materialistickém myšlení. Také pro Sartra byl 

(přinejmenším v mládí) důležitější Kiekergaard než Hegel a jeho původní stanovisko bylo radikálně 

antisystematické, ba antiracionalistické, historická realita jej však vedla k potřebě skloubit pouze 

subjektivně existencialistický materialismus s materialismem dialektickým, řešícím otázky vědy, 

kultury a politiky, ovšem pro toto skloubení v něm zůstalo, lapidárně řečeno, až příliš subjektivního 

existencialismu. Překonání existencialistické kontingence se nemělo oč opřít. Jaspers se s problémy 

monistické syntézy netrápí, protože v její možnost od počátku nevěří.   

 Je pravdou, že Jaspers rozměr sociality ve smyslu konkrétní skutečnosti a její dějinnosti 

hlouběji nerozpracoval že jeho myšlení v ,,praktickém“ ohledu vede spíše k eticky normativním 

návodům, jak být v různych situacích, neobsahuje dialektiku zprostředkování historických realit, 

kulturních procesů, třídních vztahů (a nepoměrů), emancipace. Není třeba ani možné Jaspersovi 

vyčítat, že Jaspers tyto okruhy nevyvodil na marxistický způsob, avšak to, že je nevyvodil vůbec, ano. 

Sartre se svou ,,progresivně-regresivní“ metodou863 pojímá dialektiku jako pohyb zprostředkování 

skrze protiklady, kde pravdivé se zdá probleskovat skrze žité, jako rekrutující se k realitě, jako to 

ještě-nezpředmětněné, neodcizené, nezprofanizované. Samotnou ,,Kritiku dialektického rozumu“ 

však prostupuje tápání, krize podstaty, hledání pevného záchytného bodu, počátku, horizontu i 

měrítka pro (další traktování) bytí (vývoje); hledání, jež marxismus nemůže uspokojit. Zároveň jí 

prostupuje celá řada bystrých postřehů včetně kritických námětů samotnému marxismu (např. kritika 

Lukácse a Plechanova, že pojímají dělníka jako platónskou ideu namísto proměnné podoby historické 

existence). Stejně jako u Jasperse je i u Sartra pro konstituci vědomí nezbytný druhý, vztah jedince ke 

světu, ovšem tento druhý je spíše jen jiné vědomí, má pro konstituci prvého ,,negativní“ povahu, 

nikoli ,,transcendenci“ jako u Marcela či Lévinase, svého druhu i u Jasperse.  

 Jak konstatuje Anton Hügli, ,,vzájemné vnímání“ Jasperse a Sartra ,,bylo očividně velmi 

rozdílné: Co říká Sartre o Jaspersovi, je spíše nahodilé a svědčí o ne právě velké znalosti Jaspersova 

díla. Jaspers naproti tomu se přinejmenším chvíli Sartrem zabýval a pokusil se jasně vyznačit rozdíly 

mezi jejich pozicemi. (…) Neexistuje doklad pro to, že by se Sartre – nad rámec své spolupráce na 

překladu Všeobecné psychopatologie – Jaspersovým dílem hlouběji zabýval.“864 Podle všeho měl 

Sartre o Jaspersovi spíše zkreslené mínění jako o ,,křesťanském existencialistovi“ cizím dialekticko-
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materialistickému postižení celku, o něž šlo jemu samé. V přednášce ,,Existencialismus je 

humanismus“ z roku 1945 Sartre rozdělil existencialisty na křesťanské, k nimž zařadil Marcela a 

Jasperse, a ateistické, k nimž zařadil Heideggera a sebe.865 Jaspers četl (zřejmě nikoli do konce) ,,Bytí 

a nicotu“ a později si pořídil i francouzské vydání jí i ,,Kritiky dialektického rozumu“, ale věnoval se 

především pojednání o humanismu, ,,Otázce metody“ (první část ,,Kritiky“) a – zvlášť pečlivě – 

autobiografické knize ,,Slova“.866 Podle Antona Hügliho si Jaspers o Sartrovi vždy zachoval ,,pozitivní 

soud“ a ,,úctu“.867 Jaspers si Sartra cenil jako myslitele i literáta, snad ovšem více jako literáta, jeho 

moci psát, kdežto filosoficky s ním nesouhlasil, viděl ho bloudit a zavádět se marxovskými cestami, 

sledovat nenaplnitelné cíle dosažení totality a jednoty. 

 Sám Jaspers se od nálepkování ,,existencialismem“ distancoval v článku Was ist 

Existentialismus z roku 1951.868 Zde existencialismus odvozuje od kierkegaardovského obratu od 

pravdy jako čehosi mimo mě, resp. rekonstruovatelného z/v celku, k tomu subjektivně žitému. Přitom 

je třeba poznamenat, že u Kierkekaarda nešlo o žádnou dekonstrukci pravdy jako objektivní instance 

přesahující člověka, nýbrž nové upevnění její objektivity vůči němu a jeho prožívání a jako něčeho, co 

není vyčerpatelné (natož identifikovatelné se) systematickou spekulací. Kierkegaard (jak neviděl 

zejména Lukács) oproti Hegelovi neznamenal subjektivizaci, naopak destrukci idealisticko-monistické 

identity substance a subjektivity a otevření reálné dějinnosti neidentity mezi absolutnem a 

subjektem. Philippe Cabestan v citovaném sborníku vyslovuje názor, že ,,Karl Jaspers bohužel ve 

Francii nenachází uznání, jež si zaslouží“.869 Nicméně sám nevyřeší problematiku, jíž se zdál přiblížit, 

totiž jednoty (konfuze) sartrovské ontologie existence jako seberozvrhování svobodné subjektivity 

(svoboda = existence sama v kontingenci a otevřenosti svého bytí, subjektivních voleb) a 

psychologizující metody rozumění.   
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III/2 

Jaspers o evropském duchu 

 

 Vrátíme se nyní k historické situaci Jaspersova vystoupení na ženevské konferenci o 

,,Evropském duchu“ v září 1946: k situaci, v níž jeho osobnost a tvorba byla v evropském prostředí 

specificky (viděli jsme, že zdaleka na náležitě) vnímána, kvůli čemuž jsme museli učinit teoretický 

exkurs k některým hlavním podobám tohoto vnímání. Jaspers na konferenci vystupoval jako jediný 

Němec. Pozvání dostal už v prosinci 1945 a v lednu 1946 odpovídal s tím, že je poctěn, ale musí 

omluvit jednak to, že neumí mluvit francouzsky, jednak své zdravotní obtíže, s nimiž by se mohl 

zúčastnit jen za patřičných podmínek cesty i pobytu. Obratem je ujištěn, že vše bude zajištěno k jeho 

pohodlí a že nevadí ani to, vystoupí-li v němčině. Již při pozvání mu organizátoři (Antony Babel, Paul-

Alexandre Schidlof) jako další účastníky, jež oslovují, jmenovali Ortegu y Gasseta, Carla Gustava 

Junga, Benedetta Croceho, Bertranda Russela, Georgese Bernanose, Sartra, Eugène Tarlé a Denise de 

Rougemonta, z nichž ovšem nakonec většina nedorazila. Jaspersovi nicméně určitě imponovalo, že 

konference počítala se vskutku hvězdným obsazením. Jaspers sám bral své vystoupení zodpovědně, 

jako klíčovou možnost promluvit na mezinárodní platformě v podobném smyslu, v jakém promlouval 

k spoluobčanům Heidelbergu a Německa, a shromažďoval početné materiály ke konferenci v podobě 

výstřižků novinových zprav (zejména frankofonního tisku, většinou se shodujících o přinosnosti 

konference).870 Sborník z ní vyšel v roce 1947.871 

 Druhým Jaspersový vystoupením na Rencontres internationales v Ženevě bylo to v září 1949 

s referátem ,,O podmínkách a možnostech nového humanismu“ (Über Bedingungen und 

Möglichkeiten eines neuen Humanismus), jenž vyšel v časopise ,,Změna“ (1949, sešit 8) a později v 

souboru Rechenschaft und Ausblick. Tentokrát se na konferenci setkal mj. s Karlem Barthem 

(příspěvek L´actualité du message chrétien) nebo marxistickým teoretikem ,,každodenního života“ 

Henri Lefebvrem (L´homme des révolutions politiques et sociales). Celá konference se tentokrát 

jmenovala Pour un nouvel humanisme.   

 Jaspers o konferenci píše z Curychu Hannah Arendt jako o velkém zážitku: ,,Bylo snem mít 

zase tělesný pocit duchovního světa. Ten čas byl pro nás velkým štěstím, pro mou ženu i mě, bratra 
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Ernsta Mayera a Paula Gottschalka, kteří všichni přišli, aby nás zase viděli. Ale duchovně byla celá ta 

věc bohužel dost pochybná, v zásadě konvenční.“ Julien Benda, jenž mluvil na úvod, se (nejen) podle 

Jasperse ,,ukázal jako nevyplenitelný racionalista, chytrý a naivní potomek 19. století. Mně byl 

věnován souhlas až k ovacím, ale mám pochybnosti, že mi bylo porozuměno.“872 Arendt na to reaguje 

s tím, že Bendu nemá ,,vůbec ráda“ a ,,nevěří mu jeho ,naivitu‘“.873 Nicméně ještě v příštím dopise už 

zase z Heidelbergu Jaspers zdůrazňuje, jak mu a jeho ženě byla návštěva Švýcarska důležitá: jednak 

pro to, že mohli po letech potkat své blízké, jednak ,,zažít svět“ a ,,být osloveni“ – ,,uskutečnění snu“. 

Jak sám sděluje, měl Jaspers na konferenci – ,,znamenitou“ – tlumočnici,874 která jeho slova hned 

překládala, a měl ,,při své přednášce téměř ovace“, ačkoli byl přece ,,vzdálen“. ,,Ani my dnes nejsme 

nikde doma.“875 Podobně v červenci 1947 píše o enormním zájmu o své hostující přednášky o 

filosofické víře v Basileji, musely se konat v aule a bylo na nich přes pět set posluchačů. Nicméně: ,,Je 

to přece jen hra, při níž je člověk sám panenkou, která ale může jednat jen, když věc bere okamžik 

vážně.“ ,,Podstatnější než všechen postradatelný úspěch“ Jaspersovi podle jeho slov je, je-li s ním 

zajedno Arendt.876     

 Heideggerovi, s nímž mezitím obnovil korespondenční styk, Jaspers v srpnu 1949 píše o 

Lukácsovi, s nímž se po letech střetl. Lukács mu řekl, že ,,Heidegger je alespoň jasným zjevem úpadku 

měšťanstva, já (Jaspers, M. B.) nejsem vůbec nic bez sociologického místa“. ,,Znal jsem ho před 

rokem 1914,“ sděluje Jaspers o Lukácsovi. ,,Proměnu, která se s ním stala, bylo strašné vidět. 

Z duchaplného, sršícího člověka se stala pustá mašinérie. Jeho plytkost byla podivuhodná. Protože se 

chtělo mít ,zástupce Východu‘, sneslo se to.“877 Zde nicméně Jaspers poněkud (překvapivě, snad 

v letmosti psaní) neutralizoval relevanci lukácsovské analýzy Heideggera jako příkladu ,,rozpadu 

měšťanstva“, jak jsme ji viděli.878 Z výstřižků, které si Jaspers z novinovách referencí uchoval, je 

zřejmé, že kontroverze mezi ním a Lukácsem patřila k tomu, co se nejčastěji z konference zmínilo jako 

to vlastní zajímavé, přičemž sympatie se zdají stát téměř vždy na straně Jasperse, upozorňuje se na 

důstojnost a naléhavost jeho apelu na evropskou humanitu a Integritu lidství. Spor se – realisticky – 
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popisoval jako spočívající v tom, že Jaspers odmítá lukácsovské domnělé poznání celku a běhu dějin a 

jednotu principiální individuální sebereflexe a politické akce, lukácsovsky řečeno ,,etiky“ a 

,,taktiky“,879 jinak kultury a ideologie. Patřilo k logice marxistického myšlení, že jiné koncepty 

považovalo za nevědecké, předvědecké, a tak i více nebo méně reakční a ,,iracionalistické“. Lukács si 

uvědomil teprve v šedesátých letech, že Jaspers se – jako kritik Spolkové republiky – levici specificky 

blíží.880  

 Pozoruhodně ostře reagoval na Jaspersovu ženevskou přednášku v článku ,,Les elites et la 

culture“ ve Spectateur 10. prosince 1946 Louis Aragon,881 kterému se nelíbila obecnost Jaspersovy 

mluvy v přednášce ,,O evropském duchu“, kde mu chybělo jasné označení německé viny a kde napadl 

Jaspersův výběr toho, co má být z minulosti pro uvědomění a obnovu základů evropské kultury 

klíčové. Aragon se podivuje, že na konferenci nebyl žádný Rus, kdežto Němec ano, a navíc filosof, o 

němž se zmiňuje s afektovaným pohrdáním jako o nositeli ,,jaspersovského existencialismu“ s jeho 

,,žargonem“. ,,Připomínám, že pan Jaspers je Němec a že jsme v roce 1946. Zdá se mi nemožné 

pochopit jeho koncepci Evropy jako prostředku, jak nechat Evropu nést všechny zločiny jeho národa, 

o nichž po celou dobu jeho vystoupení nepadlo ani slovo. Nezdá se, že ostatní účastníci ženevských 

rozhovorů mu to dali najevo, nebo přinejmenším z dokumentů, které vlastníme, o tom není zmínka. 

Je jisté, že nikdo z Francouzů přítomných v Ženevě neudělal to, co mělo po proslovu noblesního 

německého existencialisty být prostě jeho povinností: zvednout se a odejít.“ 

 Jaspers zdůraznil, že poválečné sebeurčení Evropy nemá být uzavíráním do sebe a 

vymezování se svou tradicí jako kulturně a geografií uzavřené části světa, nýbrž že musí probíhat 

v rámci a z půdy světa celého a historického, že Evropa má hledat své místo mezi Ruskem a 

Amerikou, a že k jejím hlavním úkolům patří rozlišení mezi pokrokem vědeckých znalostí či 

schopností a racionalitou. Evropa má pěstovat ducha své vědy jako metody apodiktického poznávání 

zůstávajícího na úrovni sdíleného rozumu, který má ovšem další než speciálně a 

instrumentálně/technicko racionální zdroje svých podstatných určení, hodnot. 

 Ernest Ansermet na konferenci reprezentoval sféru (hudebního) umění a jeho specificky 

evropské tradice. Ukázal, že hudba, ,,fenomén esenciálně evropský“, nabízí možnost promýšlet 

jednotu evropské rozmanitosti: hudba totiž neexistuje jinak než jako národní, resp. vždy individuálně 
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tvůrčí dílo, a přece má (vedle univerzality své formy) svou specificky evropskou tvářnost a tradici.882 

Hudba působí podle Ansermeta jednak smyslovou kvalitou své zvukovosti, jednak afektivním 

(citovým) dynamismem vnitřního napětí, jednak energií své vlastní temporality. Evropská hudba se 

pak vyznačuje specifickou integrací těchto elementů. Jejím znakem je její autonomie vůči slovu: slova 

se mohou množit bez změny melodie, kdežto v orientální hudbě vede hudbu slovo.883 Francouzská 

hudba 19. století dle Ansermeta trpěla uzavíráním se do schematizovaných forem přijatých, ražených 

coby typicky francouzsky národní, jako Auberovy předehry či některá díla Saint-Saënsova. Debussy 

naopak jako by vyvedl zvláštnost francouzské hudby do jednoty evropské, převedl francouzský výraz 

do harmonie evropského symfonismu, vytvořil svým ,,Faunovým odpolednem“ ,,francouzskou 

Siegfriedovu idylu“ a ,,Mořem“ asi nejlepší francouzskou symfonii.884 S integrací nacionálních 

zvláštností do celoevropské jednoty je tomu podle Ansermeta v hudbě stejně jako v kultuře vůbec; 

odmítá Bendovo odvolávání na ,,univerzální typy“ minulostní a ukazuje, že fixování na klasické formy 

by evropskou hudbu nezbavilo ,,nemoci“, jíž nyní trpí, nýbrž usmrtilo.885  

 Benda, s jehož na úvod konference prezentovaným konzervativismem vysloví postupně 

nesouhlas skoro každý, na Ansermetovu narážku reaguje v diskusi jen krátce s tím, že otázka 

kompletní Debussyho reformy francouzské hudby by si žádala konkrétního prověření. Dále se 

nediskutuje o tom, co by přitom stálo za to zpochybnit jako vágní konstrukt Ansermetova výkladu, 

totiž to, do jaké že jednoty se mají národní hudební školy/muzikality (moci) integrovat, z čeho tato 

univerzalita vzchází, není-li více než souhrnem existujících různých muzikalit a ty navíc imanentně 

rozmanité a proměnlivé. Je příznačné, že Debussyho ,,překonání“ francouzské ,,národní“ hudby 

(která nikdy nebyla), resp. její spektakulární sebestylizace, Ansermet spontánně spojí s Wagnerem: 

nemůže oním vágně myšleným ,,evropským“, do čeho by se měla transfigurovat francouzská hudba, 

myslet nic než novoromantický symfonismus od Wagnera přes Brucknera po Mahlera či Richarda 

Strausse. Naopak Ansermet vůbec neuvažuje o Berliozovi, na němž lze přitom vidět, jak romanticky 

živená snaha o autenticky lidské (a s tím i genuinně národní) umění ve Francii spojovala, živila se 

syntézou celistvosti a fragmentárnosti. Pokud by Ansermet překračováním národního sebeomezování 

hudby myslel ne integraci do fiktivní univerzálně jednotné evropské hudby, nýbrž samu otevřenost 

imanentně proměnlivému, různosti, pak by bylo třeba říci, že zanedbává adekvaci syntézy zvláštního 

a obecného z hodnotového hlediska, jakož i vůbec netematizuje neredukovatelně subjektivní původ a 

charakter hudebního díla i jeho vnímání; samo jeho myšlení specifických ,,fundamentů“ hudebností 
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jednotlivých národů (mluví o symfonicích Němcích, na zpěv koncentrovaných Italech apod.) je 

převážně romantické, poplatné 19. století.  

 Maurice Merleau-Ponty se v diskusi snaží obrátit pozornost od Evropy v reprezentacích 

k Evropě ,,en acte“, k souvislosti realit vztahování ke světu, přičemž uchopuje práci v hegelovském 

smyslu jako konstitutivní výkon lidské činorodosti, spojující spirituální a materiální rovinu. Práci ne 

jako parciální ekonomickou aktivitu ,,vedle“ duchovního sebeuvědomění, nýbrž jako tvořivé 

osvojování, proměňování, kvalitativní umocňování světa.886 Jako výrazný evropský rys vidí vůbec 

distinkci, ne konfuzi člověka a světa/přírody: distinkci otevřené působné relace, v níž člověk vystupuje 

jako činorodý subjekt vytvářející si ,,svou“ skutečnost, sféru civilizačního provozu, institucí, 

organizace. Také odmítá bendovský restaurativní tradicionalismus, vracení se za, před moderní 

,,zmatení“.  

 Lukács ve svém příspěvku, pronášeném stejně jako Jaspersův německy a ve sborníku 

vydaném ve francouzském překladu, v duchu koncepce ,,Rozpadu rozumu“ zdůraznil, že nacismus ho 

nepřekvapil a že ho nepovažuje za žádný vpád cizorodé doktríny do evropské kultury, nýbrž za 

produkt kulminujícího působení iracionalistických proudů v evropském myšlení: iracionálního 

subjektivismu v noetice a aristokratismu v morálce a sociální teorii. Shledává čtyři velké oblasti 

současné krize: ,,krizi demokracie, krizi ideje pokroku, krizi váry v rozum, krizi humanismu“.887  Tyto 

hodnoty přitom vzešly z francouzské revoluce a v imperialismu byly zdiskreditovány. Mluví o rozpadu 

občanství/měšťanství a lidství v porevolučním buržoazním kapitalismu, o tom, jak se v 19. století 

liberální demokracie změnila ve formální svobodu soukromosti, v níž rovnost spočívá ve svobodě víc 

a víc bohatnout pro jednoho a umřít hlady pro druhého. Při ztotožnění člověka s ekonomickým 

subjektem se socializace člověka stala procesem destrukce jeho humanity. Lukács odmítá 

,,romantický antikapitalismus“ moderní doby a s ním iracionalistickou (zdánlivou) opozici vůči své 

době a její racionalitě, jakou mu představoval Nietzsche. Odmítá rezignující ,,aristokratický“ kulturní 

pesimismus intelektuálních elit typu Schelera, Jüngera či Simmela, odvrácený od konstruktivního 

řešení problémů sociální reality. Staví Hegela proti Schellingovi a vůbec iracionalismu romantiky, jako 

se ostatně stavěl již Hegel sám, a sám se staví proti všemu aristokratismu ducha, rasy, třídy či 

národa.888 Pléduje za rozum, racionalisticky konsekventní myšlení a rovnost v něm. Vyzdvihuje Marxe 

jako prvního, kdo filosoficky uchopil zkušenost s konkrétností historické situace. Nestačí podle něj 

abstraktní humanitářství, nýbrž je třeba konkrétně sociální humanismus, pro nějž je nezbytná 

vědecky upevněná filosofie ve stylu dialektického materialismu. Proti rezignaci na celistvý obraz světa 

a s ní na osvobozující funkci umění vyzvedává románové umění Romaina Rollanda a bratří Mannů. 
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Skutečný mír podle Lukácse může přinést jen spojení socialistů a ,,opravdových demokratů“.889 

Demokracie ne jen jako forma politicko-právního zřízení, nýbrž jako forma konkrétního života, 

společenské praxe.  

 Svou důležitost má pochopení, jak a proč pro Lukácse tvoří hegelovský požadavek ,,pouhý 

rozum“ místo ,,pouhá víra“ jednotu s ideály francouzské revoluce: Rozumnost není jinak než jako 

Svoboda, Rovnost a Bratrství, a tak i pravda není jinak než jako kritika, emancipace. Lukács se 

dovolává Gottfrieda Kellera, jejž nazývá ,,největším básníkem-občanem Západu“. ,,Jeho dílo, a ještě 

lépe samotná historie 19. století, nás učí, že pouze lidé, pro něž se život v ,občanství‘ znovu stane 

formou každodenního života, budou schopnosti rekonstruovat pravou novou Evropu.“890 Totiž Evropu 

lidí jako občanů a občanů (příslušníků státu) jako lidí, tj. humanizaci a reprezentativizaci státního bytí 

jako bytí společnosti, jejíž příslušníci si jsou rovni ve své volnosti i zodpovědnosti angažovat se, 

utvářet společnost a stát jako její reprezentační (opravdu lidské potřeby spravující) strukturu. 

 Jaspers Lukácsovi v diskusi vyčte kladení klamné jediné vývojové linie do dějin, v níž vše se 

spojilo v jeden krach a mířilo k němu a z nej zase dál vede jen jedna (komunistická a filosoficky 

materialistická) cesta. Odmítá hegelovskou ,,mono-kauzální“ explikaci zahrnující vše, nárokující si 

mluvit o všem a kladoucí vše do vazby se vším, vymezovat určitosti, aniž by šlo o skutečné vědění o 

nich, poznání; odmítá monismus metody. Nazývá Lukácsův materialismus vysoce spirituálním,891 

dobře si vědom neexistence objektivního měřítka, instance pro subjektivní (třídní) vědomí v něm. 

Nesouhlasí s Lukácsovou denunciací intelektuálů, odsuzujících se k nemohoucnosti: Jaspers se cítí být 

také ve smyslu politickém nemohoucím, neschopným, neodsuzuje se však, nevznáší totiž nárok na 

celkovou změnu politiky, nýbrž na sebeobrodu jednotlivce: z té může teprve povstat sociálně politická 

změna. Lukács výtku, že by jeho myšlení bylo ,,monokauzálním systémem“, odmítá, trvá ale na tom, 

že politika a filosofie jsou ,,neoddělitelné“.892 Podle Lukácse není ona nemohoucnost/bezmocnost 

(impuissance) ,,esenciální“, nýbrž ,,akcidentální“, a ,,může být poražena“. ,,La politique cessera d´être 

un destin écrasant".893   

  Jaspersovi nejde o to, že by politika a filosofie měly či mohly být oddělovány, ukazujeme, že 

právě po válce naopak, nýbrž o to, že mezi nimi v marxismu dochází v uvedeném smyslu ke konfuzi, 

tak jako mezi teorií a praxí, vůlí, resp. bytností jednotlivce a kolektivu a mezi zákony myšlení a bytí 

vůbec. ,,Je dokonale pravda,“ říká, ,,že není filosofie, která by nevykonávala zároveň politický vliv“, 
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jde ale o rozlišování, nezaměňování obou sfér, které je podobnou hrozbou jako konfuze mezi 

filosofickým myšlením a (vždy omezeným) vědeckým věděním.894 Jaspers oproti Lukácsovi odmítá 

možnost filosoficky uchopit totalitu i ,,vůči ní“ jednat. Poznáváme jen ,,parciální elementy a aspekty 

světa“, v němž žijeme, ,,neexistuje pro nás vlastnění celku“, pouze ,,cesta“ poznání a jednání.895 Ani 

politika ,,není totalita nějakého celku. Rolí politika není zavádět totalitu celku; rolí politiky je 

zajišťovat bázi, na níž se může, mimo ni, rozvinout bohatství lidské komunikace“. Naopak ,,idea státu 

jako totality, jakou nacházíme u Hegela, je nebezpečná, představuje to nebezpečí, proti němuž se 

stavím za úplně jiný rozum než pan Lukács“.896 Na to Lukács reaguje tím, že ,,idea totality není 

vynálezem filosofie, nýbrž prosazuje se sama v každodenním životě; pokud občan neplatí nájem, svalí 

se na něj s důsledky, jež to s sebou nese, totalita se vší svou silou, a marxistické myšlení nedělá nic 

jiného, než že pozvedá na úroveň vysokého myšlení tuto totalitu, již jsme nuceni žít v každodenním 

životě, ať chceme, nebo ne, ať si to uvědomujeme, nebo ne, ať z toho vyvozujeme důsledky, nebo ne. 

Já věřím, že jsem důsledky vyvodil.“897 Jaspersovu ,,filosofii existence“ Lukács nazývá ,,důmyslnou a 

duchaplnou konstrukcí“, která ale je pouze reflexí ,,zlomeného člověka“, na celek bytí a jeho poznání 

(a humánní/společenské změny) rezignujícího myšlení.898  

 Merleau-Ponty považuje výměnu názorů mezi Jaspersem a Lukácsem za velmi plodnou, nutící 

oba své postoje precizovat. Merleau-Ponty koriguje Jaspersovo domnění, že hegelovsko-marxovský 

monismus nabízí všeobjímající pohled na celek dějin, naopak označuje Jaspersův pojem 

perspektivnosti směřování za shodný s marxismem jako praxí.899 Merleau-Ponty říká, že je zajedno 

s Lukácsem v ,,metodě“, a doufá, že Jaspers už také.900 Merleau-Ponty v lecčem koriguje Lukácse, ale 

velmi ho uznává jako ,,marxistického teoretika prvního řádu“.901 Vyjadřuje lítost nad oponou (rideau) 
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znemožňující diskusi se SSSR a vybízí Lukácse, jenž tam působil, aby popsal sociální rozdíly a to, zda a 

jak tam funguje ,,marxistický humanismus“.902  

 Jaspersův německojazyčný příspěvek (Vom europäischen Geist/L´esprit européen) budeme 

citovat místo francouzského převodu ze sborníku z originálu, který navíc nakladatelství Piper 

samostatně publikovalo hned roku 1947 a od té doby opakovaně, takže je (na rozdíl od příspěvku 

Lukácsova) běžně dostupný. Jaspers poukázal na neproblematičnost, která vyznačovala jednotu 

Evropy před první světovou válkou co do samozřejmosti kulturní výměny či pohybu osob. Světové 

války postavily Evropu před nové otázky povahy její jednoty, zpochybnily samozřejmosti někdejších 

koexistencí a komunikací. Zrelativizovány ve své dřívější samozřejmé hodnotovosti vidí Jaspers pro 

Evropu tak stěžejní fenomény jako humanismus, moderní civilizace vědy a techniky, germánsko-

románská tradice národních států i křesťanské církve. Co platilo za fundamentální hodnoty pokroku a 

kultury, ukázalo svou zhoubnou moc a postavilo nově otázku smyslu jako neimanentní kvality: vědy, 

techniky, samotné racionality. (Zajímavé přitom je, že Jaspers si – nejen v této přednášce, nýbrž ani 

jinde – nevšímá umění a jeho ideologicko-propagandistické stejně jako naopak osvobozující role.) 

  Zamýšlí se nad evropskou identitou geograficko-historicky, ,,světodějně“, vidí, že relativní je 

samo rozmístění po euroasijském poloostrově a to, co zde platí za to ,,opravdu“ evropské. 

Upozorňuje na neredukovatelnost dějin světa na ,,Abendland“ ve smyslu západní civilizace, skicuje 

přitom některé myšlenky, které jsme prostoupí jeho nadcházející spis ,,O původu a cíli dějin“, 

k němuž se dostaneme v následující kapitole (zejména pojem ,,osy světových dějin“, ležící v době 

mezi osmým a třetím stoletím před naším letopočtem, v době ustavení starořeckých, indických a 

čínských duchovních kultur). Rozdíl Evropy vůči Asii a jedinečný fundament její tradice tvoří podle 

Jasperse ,,univerzální věda a technika“, hodnoty ,,svobody, dějin, vědy“.903 Jaspersův důraz na vědu 

je i zde mimořádný. U dějin a svobody vidí v evropské tradici zřejmý zisk jedinečnosti osoby a její 

smrtelné časovosti (aniž by zdůraznil jejich křesťanský rodokmen). Jaspers považuje za tendenci 

evropské kultury už od starověku snahu obsáhnout celek, a přitom jako dějinný a konečný, nezávisle 

na revelačních dogmatech, tzn. o celkovou racionální rekonstrukci světa a vývoje jeho dějin, stojící 

v protikladu k ahistorické a asubjektivní jednotě věčného opakování asijských kultur (viz kpt. IV/2). 

,,Naše dějiny nejsou pouhými změnami, pouhým odpadnutím a obnovováním nadčasové ideje, 

nejsou uskutečňováním totálního stavu myšleného jako zůstávající, nýbrž smysluplnou následností 

vzcházení (Auseinander-hervor-Gehen), které se uvědomuje jako zápolení o svobodu.“904 Dějiny jsou 

vůbec fenomenologií svobody, mají v evropské podobě svůj smysl a specificky charakter jako ,,Ringen 
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um die Freiheit“, jako sled dění, které sice nemá jedinou a zákonitou povahu, které však je 

nekonečnou množinou jednotlivých smysluplných rozvrhů, různých vědomí a snah o kvalitativní 

projekty, týkající se seberealizace člověka. Tak se Jaspersovi také jeví ,,velikost našich západních 

dějin“ jako ,,hnutí svobody v mluvení spolu“ – od Athén až po francouzskou (Lukács by řekl po 

bolševickou) revoluci.905  

 Jaspers za ,,to nejvlastnější z Evropy“ (das Eigentlichste Europas) označuje svobodu, dějiny a 

vědu (Freiheit, Geschichte, Wissenschaft).906 Svoboda podle Jasperse ,,drží Evropana v neklidu a 

pohybu. Neboť on chce svobodu a zároveň ví, že ji nemá. Kde věří ji bezpečně vlastnit, je už 

ztracena.“ Svoboda je přitom ,,překonání libovůle“, ,,padá zároveň s nutností pravdy.“907 Svoboda 

není tímtéž co libovůle, jednání podle vlastní (z)vůle, neboť ta je pouze krajností opačnou ke krajnosti 

podřízení se vnější autoritě. Svoboda není ani přitakáním jednostrannosti subjektivity, ani 

mimosubjektivity, nýbrž vhledu do otevřeného pole mezi nimi, uchopení skutečnosti sub speciae 

potenciality: vlastní potence a vlastní potencovanosti. ,,Mohu být svoboden jen v té míře, jako jsou 

svobodní ostatní.“908 Jaspers ukazuje svobodu jako změnu, pohyb, a s ní evropskou distanci od 

hypostazování, smysl pro vývoj. ,,Evropským“ se zdá Jaspersovi obé: ,,hloubka lidské komunikace 

samostatných jednotlivců“ i ,,vědomá práce na svobodě veřejných poměrů skrze formy obecného 

vzdělání vůle“. ,,Ale absolutní pravda a s tím svoboda není nikdy dosažena, pravda je na cestě. 

Nežijeme ve věčnosti dovršeného souznění duší, nýbrž v čase, to znamená stále nezavršeném musení 

stávat se jiným. Proto se obsah svobody zjevuje skrze dva základní evropské jevy: Život v polaritách. 

Život před krajností.“909 

 V náhledu, že ,,naše svoboda zůstává odkázána na něco dalšího, není causa sui,“ se Jaspers 

zásadně odlišuje od Sartra. Kdyby byla svoboda causa sui, byl by člověk roven Bohu. ,,Existence, 

kterou můžeme být, je pouze spolu s transcendencí, skrze niž jsme. (…) Svoboda je odkázána na 

zavržitelnost pravdivého, pravda je ale mnohotvárná a v každé ze svých podob v pohybu…“910 

Svoboda je zároveň tím, v čem ,,koření dva další evropské fenomény: vědomí dějin a vůle k vědě“.911 

Je to vědění, co osvobozuje, dává ,,vnitřní svobodu“. (,,Wissen macht frei.“)912 Evropská věda by 

přitom podle Jasperse ,,nevznikla bez biblického náboženství“. ,,Svět jako Boží Stvoření“ totiž ,,musí 
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být ze své podstaty dobré. Proto je všechno, co je, protože Stvoření, také hodno vědění.“913 Bible je 

,,základem evropského ducha“.914 S tímto akcentem Jaspers dříve o křesťanství a jeho nedělitelném 

výzamu pro evropskou tradici, humanitu vůbec, nemluvil. ,,Čím jsme, jsme skrze biblické náboženství 

a skrze sekularizace, která z tohoto náboženství vzešla,“ soudí.915 Křesťanství přineslo ,,vědomí 

dějinnosti“, ,,smysl a důstojnost utrpení“, ,,otevřenost pro neřešitelnosti“.916 Tak si i na otázku, ,,z 

čeho může dojít k proměně?,“ odpovídá: ,,Jen z původní víry, z níž vyšla už bible, z původu, který 

nebyl za žádného času, nýbrž je pořád, z věčně pravdivého: člověka a Boha, existence a 

transcendence.“917  

 Ve vztahu k Rusku Jaspers upozorňuje, že je něčím víc než aktuální forma bolševismu a 

Amerika něčím více než zjevné konvence v tržním jednání. ,,Rusko je nám prostorově blízké a 

duchovně vzdálené, ale pro naši duši cizostí a hloubkou ruského ducha zvýšenou přitažlivostí. 

Amerika je nám prostorově vzdálená a duchovně tak blízká, že se v ní téměř sami rozeznáváme, jako 

by nám přinášela zpět vlastní možnosti. Rusko je jistě nekonečně víc, než ukazují u nás obvyklé 

představy o bolševismu a diktatuře, Amerika nekonečně víc než kapitalismus a masový 

konformismus.“918 Říká, že Rusko a Amerika se stávají ,,pány světa“ a Evropa má šanci proti nim stát 

jako protiváha zřejmě jen v podobě nějakých ,,Spojených států malé Evropy“, skrze spolupráci, 

integraci. Zároveň mluví o Americe a Rusku jako o ,,obou velkých nových a posledních útvarech 

Západu (Abendland)“.919 Krize, kterou Evropa prodělala válkami, oslabila se a hraje o svou identitu i 

váhu mezi Ruskem a Amerikou, může skončit buď rozkladem, nebo obrácením k ,,autentickému“ 

životu (eigentliches Leben), jak si to žádá, ale totiž úplně jiného původu než z moci. Je třeba vnitřní 

proměny, nové sebereflexe Evropy, která bude novou tím, že se nově, ale ovšem postaví ke své 

tradici. ,,Nežijeme z evropské, nýbrž západní (abendländisch) ideje, neboť ona zahrnuje Ameriku a 

Rusko. Je to idea, která se chce stát idejí lidstva.“920 

 Na rozdíl od Heideggera Jaspers vidí, že techniku a vědu, jak se už jednou rozvinuly, nelze po 

poznání jejich manipulační a destruktivní síly prostě zase eliminovat. Jde o to a bude rozhodující pro 

příští svět, zda a jak se naučíme svou techniku ovládat, integrovat, aby sloužila lidství. Nelze ji stavět 

proti kultuře ani přírodě či mimo ně. ,,Každý národ se musí vyrovnat s technikou a jejími následky, 
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nebo vymřít. Vyhnutí není.“921 Jaspers dobře ví, že válečný fanatismus způsobila víra v odvrat ,,zániku 

Západu“ uskutečněním nové, resp. znovunastolení ,,staré“-,,původní“ západní, resp. německé 

identity, ve spojení s technikou a vědou jako nástroji svého uskutečnění. Falešnost fašistického 

,,řešení“ spočívala právě ve víře v nastolení jednoty jako ,,původní“, nehybné, nehistorické, jako 

původního a konečného, ,,toho“ autentického stavu, kdežto pravda je u Jasperse imanentně unikající, 

svoboda, dějiny i věda mají svou pravdu v integritě svého pojímání dějinnosti, relace mezi existencí a 

transcendencí, pravdou a jejími šiframi, individualitou a celkem. Jaspers ví, že toto ,,zvládnutí“ se 

Evropy sebe samé, zvládnutí lidstva své ,,civilizace“, práva a svévole, je úkolem sebeuvědomění, 

mravní a myšlenkové obrody každého, schopnosti žít existenci jako jsoucí z transcendence. Významné 

je vidět, jak Jaspers apeluje na racionalitu: vidí, že k propasti Evropu dovedla její vlastní ,,rozumnost“, 

a přesto se levně neobrací ani k sentimentu, ani k instantnímu básnění, nýbrž (,,masarykovsky“) vidí, 

že krize je krizí špatného rozumu, špatně se chápající kultury, ne racionality samé. Stát se vražednými 

technice a vědě umožnily ideologie, ne ,,osvícenství“ samo. V tom je Jaspers mnohem střízlivější než 

,,frankfurtská škola“. Požadavek ,,očištění politiky oddělením jejich úkolů od všech ostatních“ jako 

toho, jenž ,,ruší její totalitní nárok a s tím fanatismus“,922 evidentně míří proti komunismu stejně jako 

proti nacismu. Jde o ,,odkouzlení dějn států“ (dalo by se dodat: kromě ,,Staatengeschichte“ zrovna 

tak ,,Parteiengeschichte“).923 ,,Nestojí před námi platný obraz člověka, jako v klamavém ideálu stoika, 

nýbrž cesta lidí.“924  

 Je sice třeba reagovat na probíhající vývoj, překonávat tradované stereotypy o 

metahistorických identitách a úlohách evropských národů a kulturních modelů, pokud se ale Evropa 

stává jako celek novým starým Řeckem, muzeem mezi USA a SSSR, jimž patří budoucnost, 

neznamená to, že by měla tuto svou quasi minulostní povahu chtít překonávat vytěsňováním 

minuvšího, obrodu realizovat odstřiháváním se od starého. Ne toto vše totiž vedlo k válkám. Minulé 

je třeba dobře a diferencovaně studovat a střežit a Evropa byť jako muzeum si zaslouží péči a 

uchovávání. Je v ní dost života, je třeba tříbit dějinné vědomí, činit živým minuvší, ale jen zdánlivě 

mrtvé. ,,Život jako vykladač, který s láskou pečuje o to, co se nemá vědomí lidstva nikdy ztratit, není 

špatný. (…) Muzeální se stává životem dějinné duše.“925 Přitom ale ,,můžeme uchopit pravdu 

minulého jen, pokud ji proměníme-li v zjevu. Pak se teprve váže hloubka tradice k budoucnosti.“926  
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 Závěrem se Jaspers ,,odvažuje věřit“, že ,,pekelné tresty nejsou jedinou cestou; člověk může 

dojít lidsky a pravdivě ke své vážnosti“.927 Člověk musí být vážný, uvědomovat si štěstí a nenutnost 

toho, že žije/přežil. Nic není falešnějšího než lhostejnost. Poslední slova variují závěr první poválečné 

přednášky v Heidelbergu, jistě ne náhodou však ,,Boha“ nahrazují ,,transcendencí“ (ne proto v této 

podobě méně vágně): ,,Pokud nás ale ztráta půdy pod nohama (Bodenlosigkeit) uvádí do závrati – a 

to nejkrajnější se zdá ještě být před námi – pak platí: I když klesne vše, Bůh zůstává. Je dost, že 

transcendence je. Ani Evropa není pro nás to poslední. Staneme se Evropany pod podmínkou, že se 

staneme opravdu lidmi – to znamená lidmi z hloubi původu a cíle, které oba leží v Bohu.“928 

         

III/3 

O původu a cíli dějin 

 

 Na přednášku ,,O evropském duchu“ Jaspers navázal ve spise ,,O původu a cíli dějin“ (Vom 

Ursprung und Ziel der Geschichte, 1949), v němž spojil filosoficko-historické nasazení s analýzou 

skutečnosti a výzev současného světa ve stylu ,,Duchovní situace doby“. Tento spis lze číst jako 

,,vyplnění místa“, jež se naznačeným kritickým pohledům v Jaspersově myšlení zdálo prázdné ve 

vztahu k historickému a společenskému procesu. Pokud zvláště v historiograficky pojaté literatuře je 

tento Jaspersův spis podobně jako většina jeho poválečné tvorby včetně spisu o ,,Atomové bombě“ 

zmiňován zejména pro své analýzy geopolitických problémů soudobých dějin, popřípadě pro význam 

a povahu zapojení akademického/existenciálního filosofa do aktuální politické debaty, my bychom 

v této práci rádi zdůraznili na význam jaspersovské široké teoretické, právě filosofické fundace debaty 

o dobových politických a civilizačních problémech. Jaspersův odkaz po našem soudu spočívá (a také 

v jeho intenci) v odkazu na nedělitelnost významu této teoretické fundace debaty o politických 

problémech, jež v nové geopolitické situaci po druhé světové války s rostoucí technickou, 

hospodářskou i politickou provázaností světa nabývaly více nebo méně planetární dosah; totiž 

fundace hodnotové a racionálně metodické – tak, jak jsme Jasperse viděli vyvozovat význam kritické 

racionality a zároveň ,,objímající“ filosofické reflexe a (z jiného zdroje) víry, vztahu k transcendenci, už 

při poválečné obnově univerzity a Německa. Výklady teoretického založení Jaspersových dále 

konkrétně historicko-politicky uplatňovaných postojů, v poslední kapitole v konfrontaci s marxismem, 

nepodnikáme a nebudeme ani nadále podnikat samoúčelně, tak jako u Jasperse samého nemají 

povahu pouhé ,,nadstavby“, nýbrž právě ,,základny“ – dostatečně fundovaných, problémů v jejich 

                                                           
927

 Tamtéž, s. 137. 
928

 Tamtéž, s. 138. 



232 
 

komplexitě dorostlých konkrétních postojů. Pouze opravdová teoretická fundace umožňuje konkrétní 

praxi, která problémy nikoli zvládá (bewältigen), jak ,,se“ dávají, nýbrž ovládá = opravdu usměrňuje, a 

totiž v jejich genealogii stejně jako možných dosazích chápe (beherrschen, meistern). Političnost, 

která se u Jasperse podobně jako u Hannah Arendt ukazuje jako imanentní rozměr myšlení (jiná, ale 

přece genuinní ,,stranickost“ všeho myšlení a konání, jak o ní mluvil Bloch!), je lícem myslivého 

základu vší politiky, kdy úkolem je samozřejmě kultivace reflexívní základny politického (a každého) 

jednání, tak aby se mohlo rozvíjet skutečně pro blaho celku. Jaspers viděl, že moderní doba si (při 

globalizaci problémů a dosahů) nežádá pouze politického zapojení inteligence, nýbrž také 

,,intelektualizace“ politiky: ne pouze reflexe politických konsekvencí (natož nahodilých preferencí) 

filosofů, nýbrž filosofické (hodnotové) sebekultivace politického jednání.  

 Systematická šířka a metoda Jaspersova díla a tak i ,,Původu a cíle dějin“ je tedy ukazatelem a 

nositelem takovéto kultivace sui generis. Spis ,,O původu a cíli dějin“ je rozdělen do tří částí: ,,Světové 

dějiny“ (Weltgeschichte), ,,Přítomnost a budoucnost“ a ,,O smyslu dějin“. Samotný pojem 

Weltgeschichte, s nímž se setkáme ještě v Jaspersově traktování dějin filosofie, má, nemluvě o otázce 

smyslu dějin, reflexe potřeb současností a úkolů budoucnosti, nezbytné filosofické východisko; samo 

myšlení o souvislostech či přímo jednotě dějin a osudu lidstva je nedělitelně spojeno s filosofií.   

Centrálním pojmem první části spisu je ,,Osová doba“ (Achsenzeit). Jaspers se věnuje pradějinám, 

počátku dějin, resp. jeho chápání v západní civilizaci, výměru Orientu a Okcidentu (Morgenland, 

Abendland). Ve druhé části se znovu věnuje podstatě moderní vědy a techniky, vztahu člověka a 

práce k nim a ,,současné situaci světa“ a vyhlídkám do budoucnosti. Jako ,,cíl“ vymezuje svobodu. 

Mezi ,,základními tendencemi“ vyšetřuje socialismus, ,,jednotu světa“ (Welteinheit), otázky 

mezinárodní spolupráce a víru. V poslední části se zabývá jednotou lidského bytí a lidských dějin při 

jejich rozmanitosti, překonáním ,,totálního myšlení“ (Totaldenken), celostních stejně jako reálné 

problémy ignorujících estetizujících představ, vztahem přírody a dějin, tradice a pokroku, postavením 

člověka mezi minulostí a budoucností, tradicí a tvorbou nového.  

 Jaspers se i v pojednání dějin snaží postupovat maximálně metodicky a transparentně 

v jednotlivých krocích. Vychází z faktu dějin, dění: dějiny jsou tím, co je mezi minulým a budoucím 

(popř. počátkem a koncem), o nichž jako úběžnících přítomnosti coby dějové, vyvíjející se, víme. Jde o 

reflexi toho, jakou povahu toto minuvší a budoucí, resp. počátek a konec, popř. cíl/smysl, má, a 

jakým způsobem určuje povahu přítomného. Že přítomné je právě v této konstelaci a z ní, je přitom 

z její způsobenosti a vlastní působnosti zřejmé. To, že máme dějiny, že jsme v dějinách, jak Jaspers 

úvodem formuluje (přitom ,,my“ kolektivního, sdíleného lidského uvědomění, postavení, významně 

utváří už jedno z hlavních obecně lidských /a tak specificky individuálně zavazujících/ určení bytí 

člověkem), je fakt, který zároveň vybízí k otázce po svém původu, směřování a smyslu, významu. 
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V minulosti a budoucnosti se před námi otevírá ,,ein Endloses“.929 Původ stejně jako cíl (budoucnost) 

lidstva je zahalen temnotou. Panuje mezi nimi nicméně souvislost, kterou rozvrhuje člověk jako 

rozumová bytost, která se uvědomuje jako jsoucí ,,mezi“ nimi. ,,V symbolech se klade před oči, co 

jako realita nezískává žádnou přesvědčivě názornou podobu: ve ,Stvoření člověka‘ – původ –, a ,ve 

věčné říši duchů‘ – cíl.“ Dějiny jsou ,,dění mezi původem a cílem“.930  

 ,,Pojetí dějin v celku vede nad terén dějin. Jednota dějin sama není více dějinami.“931 V tomto 

smyslu je její pojednání věcí filosofa, nikoli empirického historika, tento se ovšem, žádné konkrétní 

vědomí konkrétních – ano dějů, na druhou stranu bez reflexe podstaty (jednoty, původu, cíle a 

smyslu) dění (a lidství člověka) jako takového neobejde. Filosofie je základem a svorníkem poznání 

věd včetně těch historických, ona je tím, co dává orientaci a smysl. Snaha se bez ní obejít je jen 

obranou kriticky/systematicko-teoreticky nekultivovaného empiristického, zvěcnělého vědomí, které 

se přitom vysvětlujících rámců při uchopování jednotlivostí nemůže zbýt, a tak je – o to víc, oč 

nereflektovaněji – nahrazuje (v reprodukci domnělých ,,fakt“ manipulativními) ideologiemi.    

 Jaspers přitom říká, že je ve svém zkoumání veden ,,tezí víry“, že ,,lidstvo má jeden jediný 

původ a cíl“. ,,Původ a cíl neznáme, už vůbec ne skrze nějaké vědění. Pocítitelné jsou jen ve svitu 

mnohoznačných symbolů; naše bytí se pohybuje mezi nimi; ve filosofickém zamyšlení se pokoušíme 

přiblížit snad oběma, původu i cíli.“932 Jaspers přitom samotnou tuto premisu nijak nezdůvodňuje, 

neobhajuje, nýbrž přijímá a nepřímo vysvětluje výklady o tom, co jí rozumí, tak, že se z toho stává 

zřejmým, nakolik fakticky vychází z racionalistické inherence možností v původním reálném jednom, 

které tak zároveň nabývá povahy ideálního identitního zdroje. Z toho, že ,,automaticky“ vychází 

z jedinosti původu i cíle (dějin) lidstva a z jedinosti, jednotnosti určení člověka včetně ,,historického“ 

,,zprostředkování“ Adamem, Jaspers dokazuje, že se bez křesťanství neobejde nejen jako dějinného 

fenoménu, nýbrž jako ,,nástroje“ vysvětlení dějin vůbec. ,,V Adamovi jsme my lidé všichni spřízněni, 

pocházíme z ruky Boha, stvořeni k jeho obrazu,“ říká Jaspers. ,,V původu byla zjevnost bytí 

v nevědomé přítomnosti. Prvotní hřích nás přivedl na cestu přicházení k jasnosti uvědomovaně 

zjevného skrze poznání a skrze konečnou praxi s účely v čase.“933 Jaspersova přijetí představy 

(předjímka) původní spřízněnosti lidstva v Adamovi a s tím spojených charakteristik není nijak 

vysvětlena v rámci jeho kantovstvím tak živeného kriticismu, působí neústrojně jako vřazení 

historické, resp. mytologické či náboženské výkladové tradice do filosofické (antropologické) 
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systematiky, která si jinak tak zakládá na tom, že při popisu člověka a světa vychází ryze z něj samého, 

ba v samotné této knize Jaspers opakovaně mluví o vědomí hranic vědění a věd jako konstitutivním 

pro jejich pravý rozvoj. Jaspers ji patrně staví na představě ,,komunikace mnohotvárně dějinného 

jako absolutní dějinnosti jednoho“.934 Proto může mluvit o ,,jednotě dějin lidstva“: v podstatě 

inherentisticky. ,,Jednotlivý člověk není nikdy kompletní, nikdy ideální člověk“, ,,člověk není hotová a 

zavržitelná bytost“,935 a ,,nikde není na Zemi poslední pravda, to vlastní blaho“.936 Proto je třeba 

stavět na tom, že ,,pravdivé je to, co nás spojuje“.937 

 Jaspers si nicméně sám klade otázku, zda rozmanité rasy, v něž je lidstvo rozrůzněno, 

pocházejí z jediného rodu, nebo jsou ,,samostatnými vývoji z předlidského života, takže by člověk byl 

vznikl vícerokrát“, a domnívá se, že ,,všechno mluví pro monofyletický původ člověka proti 

polyfyletickému“.938 Nicméně ,,o biologickém původu člověka nevíme vůbec nic. Jednota lidského 

původu je tedy ideou, ne zakusitelnou skutečností,“ a argumentem pro jednotu lidstva, lidství, a tak i 

jedinost jeho původního historického jevu a vývoje k rozmanitým formacím je dle Jasperse ani ne tak 

v zoologickém ustrojení jeho tělesnosti jako ve spřízněnosti, sdílení mohutností vědomí, myšlení, 

ducha.939 To charakterizuje lidstvo jako jeden druh a ve spojení s doklady o historickém vývoji mluví 

pro to, že se udál skutečně šířením a rozrůzňováním původně jediného, vposled Adama. Tato sdílená 

bytnost lidství a jeho spirituální povaha zároveň tvoří korektiv lidského počínání vůči sobě navzájem, 

toho, že ,,člověk svou bytnost zakouší jako povinování (ein Sollen)“, druhého nikdy jako pouhou 

přírodu, pouhý prostředek. ,,Podmínkou našeho lidství je lidská solidarita, objasněná přirozeným 

právem a lidským právem, stále zrazovaná a pořád znovu se hlásící jako nárok.“940   

 V křesťanské víře ovšem podle Jasperse také měla západní filosofie dějin svůj základ. ,,Ve 

velkolepých dílech od Augustina po Hegela viděla tato víra chod Boha v dějinách.“941  Pro křesťanství 

je Kristus ,,osou světových dějin“ a, nakolik je spojen právě s křesťanstvím, Západ (Abendland) jako 

takový přijímá Krista jako osu dějin.942 Nicméně křesťanská víra je ,,jednou vírou, ne  vírou lidstva“.943 

Jaspers si je vědom plurality chápání dějin včetně jejich eschatologických přesahů/fundamentů 

v různých světových náboženských soustavách a zdůrazňuje fixaci křesťanského chápání na okruh 

jeho vyznavačů, popřípadě, v širším smyslu, na prostor západoevropské civilizace. Pronáší přitom 
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ovšem některé věty, které se zase snaží věc zahrnout do systematické syntézy jako jednu z částí jako 

každou jinou, což mu právem vyčetl takový Karl Barth (viz IV/1). Pokud podle Jasperse ,,mohl i věřící 

křesťan zkoumat dokonce křesťanské Zjevení samo jako jiné empirické předměty“,944 dalo by se ptát, 

odkud to Jaspers ví, zda to neodporuje samotné podstatě exkluzivity křesťanského Zjevení, být 

pojímáno jako redukovatelné na součást jakýchkoli pluralit. Jaspers jinak o křesťanství podotýká: 

,,Křesťanství uskutečnilo uvědomování nejkrajnější transcendence – jak se to podařilo i v Indii a Číně 

–, ale s tím rozdílem, že křesťanství toto uskutečnění připoutalo na svět imanence a tím způsobilo 

onen stálý neklid v úkolu křesťanského světonázoru.“945   

  Jakási ,,osa světových dějin“ (Achse der Weltgeschichte) se Jaspersovi zdá ležet v době okolo 

roku 500 před Kristem, v ,,duchovním procesu uskutečňujícím se mezi léty 800 a 200“,946 kdy se – a 

Jaspersovi se zdá nemožné to považovat za pouhou náhodu – v geograficko-kulturních okruzích jižní 

Evropy a Předního Východu, Indie a Číny objevují duchovní tendence, které dle něj znamenají průlom 

k onomu základnímu duchovnímu nastavení, jež dle něj tvoří půdu – vlastně nejen západní civilizace, 

nýbrž lidstva vůbec. Totiž Západ se dle něj od přelomu středověku a novověku vyvíjel jinak: kde on 

zahajuje novověk jako etapu nebývalého a trvalého vzestupu kultury, asijský prostor se zdá ve vývoji 

ustávat.947 Z ,,osové doby“ vývoj směřuje jednak k Západu (Abendland), jednak – a jinak – k Byzanci a 

k islámu.948 Ruská kultura se Jaspersovi jeví být směsí západoevropské a asijské duchovní tradice, 

spočívat zejména na půdě byzantského osvojení oněch tendencí ,,osové doby“, které ale Západ skrze 

antiku a křesťanství a jejich středověkou a novověkou recepci rozvíjel jinak. V Číně v ,,osové době“ 

působili Mocius, Čuang-c´, Lie-c´ a ,,bezpočet dalších“, v Indii Buddha a vznikaly Upanišády, v Íránu 

Zarathustra, v Palestině proroci, v Řecku nejstarší a po nich vrcholní (Sókrates, Platón, Aristotelés) 

filosofové a básníci, od Homéra k tragikům…949 Novátorské na tomto věku bylo, že ,,člověk si 

uvědomuje sebe sama a své hranice“, ,,zakouší hrozivost (Furchtbarkeit) světa a vlastní bezmoc“, 

,,klade radikální otázky“,950 jinými slovy probouzí se myšlení jako vědomí o pozicionalitě člověka 

v tom, co je, mezi časovým a věčným, trpným a činným, ve vztahu k moci, významům, existenci. Mizí 

tak ,,mytický věk“ se svým ,,klidem“ a ,,samozřejmostí“, neproblematizováním toho, co je, pouhým 

,,obstaráváním“. Naznačené duchovní tendence byly antimytické, stavěly nově na rozumu a 

racionálním vedení otázek a života. Probouzí se pojem rozumu a osobnosti a poprvé se objevují 

filosofové. V ,,osové době“ let 800-200 před Kristem dochází dle Jasperse k ,,duchovnímu založení 
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lidstva, a sice na třech navzájem nezávislých místech, na Západě (Abendland), polarizovaném v Orient 

a Okcident, v Indii a Číně.“951   

 Dějiny jsou vázány na vědomí o dějinách, jako takové se rodí tam, kde člověk nastávání jako 

dění začíná myslet, v druhém kroku myslivě rozvrhovat, utvářet. Do té doby jde jen o ,,proud změn“, 

jež nastávají. ,,Dějiny sahají tak daleko jako řečově dokumentovaná tradice.952 (…) Dějiny tedy trvají 

asi 5000 let.“953 ,,Dějiny jsou v jednom děním a sebevědomím tohoto dění, dějinami a věděním o 

dějinách.“954 Nicméně fundamentem myšlení dějin jako toho, co je mezi počátkem a koncem, je 

zároveň vědomí o bytí (dějinách) před tím, než sahá lidské vědění. To je ,,Vorgeschichte“, odlišující se 

od dějin v pravém slova smyslu tím, že jde o ,,nevěděnou“, osvojováním dění neprovázenou 

historii.955 K znakům dějinného bytí, a totiž sebe-vědomí člověka, patří, že ,,biologično, chce-li být 

pojato v člověku, přestává být jen biologickým“,956 že ,,přírozenost člověka je umělost 

(Künstlichkeit)“,957 to, čím se vymaňuje z totality pouhé v sobě spočívání přírody, čím se realizuje jako 

rozumová, a tak možnostem otevřená, svobodná bytost. ,,My lidé jsme zároveň přírodou a dějinami. 

Naše přírodnost se ukazuje v dědičnosti, naše dějiny v tradici.“958  
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 Západ (Abendland) se podle Jasperse ,,založil na křesťanství a antice, na obou nejprve 

v podobě, v níž je pozdní antika předala germánským národům“.959 K základním určením Západu patří 

v uvedeném smyslu personalismus, racionalismus a svoboda, jak se zformovaly v Řecku a byly 

přetvořeny křesťanstvím. Jaspers zdůrazňuje ,,velký bod obratu, když od 6. století vyrostly svoboda 

řeckého myšlení, řeckých lidí, řecké polis, a pak se tato svoboda v perských válkách osvědčila a 

přivedla k svému nejvyššímu, i když krátkému rozkvětu. Žádná univerzální kněžská kultura, ne orfika a 

pythagorejství, nýbrž svobodné státní útvary konstituovaly řeckého ducha a obrovskou šanci a 

nebezpečí člověka. Od té doby existuje ve světě možnost svobody.“960 S ní je spojeno (jí 

podmiňováno) utváření světa, k němuž podle Jaspers Západ ,,zná s jedinečnou naléhavostí 

požadavek“. Západ ,,cítí smysl skutečnosti světa, který znamená nekonečný úkol, totiž konat v něm 

samém a z něj poznávání, nazírání, uskutečňování. Svět se nedá přeskočit. V něm, ne mimo něj se 

zajišťuje západní člověk. S tím se stala možnou zkušenost skutečnosti světa, která zná ztroskotání 

v hlubokém smyslu, který nepřichází na žádný konec výkladu. Tragično se stává skutečností a 

vědomím zároveň. Jen Západ zná tragédii.“961 Západ tak vyznačuje ,,nestabilita“, uvědomovaný smysl 

pro relativitu věcí a povolanost člověka k činnému podílu na jejich konstituci, právě na dějinách. 

Přitom ,,existencialismus“ západní kultury spočívá právě v napětí úlohy racionální strukturace, jejím 

nepředzjednaném a právě na člověka s jeho omezenými mohutnostmi odkázaném svedeném 

zvládání, namísto fatalismu transcendentních zásahů a obracení se k nim jako jediné pravé instanci, 

skutečné moci. Tak patří k západní kultuře relativita a princip rozhodování mezi možnostmi jako 

základ jednání. V ,,takové plnosti charakterů“ se ,,samostatné osobnosti“ ustavily jen na Západě.962    

 Přitom západní kulturní okruh pozbyl každé zdánlivé uzavřenosti, nemůže nadále ignorovat 

,,velké asijské světy“ jako ,,nedějinné národy věčného klidu (Stillstand)“.963 Jaspers si uvědomuje, že 

moderní technika vede cestu k nové planetární jednotě a komunikaci, jejíž reálně politické výzvy řeší 

ve spise o atomové bombě. Jaspers patří k prvním filosofům, kteří ,,planetarizaci“ po druhé světové 

válce tematizují, aniž by jí ještě říkali (a mohli reflektovat v novobodém tvaru) globalizace. Jaspers 

ukazuje, že ,,dnes začínající skutečnost planetární jednoty světa a lidstva otevírá faktické univerzální 

dějiny Země, světové dějiny (Weltgeschichte).“964  

 Podobně jako dříve ve spise ,,Duchovní situace doby“ a ve spisech o univerzitě se Jaspers ve 

spise o filosofii dějin zabývá povahou moderní vědy a techniky. Věda má dle něj tři hlavní znaky: ,,je 
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metodickým poznáním, je nutným způsobem (zwingend) jistá a obecně platná“. ,,Vědecky vím jen 

tehdy, když si jsem zároveň vědom metody, skrze niž toto vědění mám, mohu je tedy založit a ukázat 

v jeho hranicích,“ a když vím věc zároveň ,,nutným způsobem jistě“ a jako ,,obecně platné“. 

,,Moderní věda je co do svého ducha univerzální.“965 Což ovšem znamená její neomezenost 

v možnosti se tázat, zkoumat, v rozšiřování poznání, nikoli univerzální a vyčerpávající, identitní 

platnost jejího poznání ve vztahu k celku. ,,Neomezené“ je ,,postupování“ vědy vpřed, ta je však 

zároveň bytostně ,,nehotová“ a k její povaze patří, jak řečeno, také vědomí o hranicích jejich 

možností, totiž pokud jde právě o vyčerpávající poznání. K vědeckosti patří metoda a ta znamená 

uvědomovanost rekonstruktivního postupu vědeckého poznání, který je právě re-konstruktivní, tedy 

vztahující se na ustrojení věcí, něčeho mimo vlastní živel lidského rozumu. Vědecké poznání je 

,,systematické“ směrem ,,dovnitř“, do sebe, ve smyslu vzájemného navazování jednotlivých zjištění a 

kontinuity způsobů tázání, nicméně jako takové přistupuje se samotnými nástroji jako logika ke 

světu, živlu odlišnému od živlu sebe sama, lidského rozumu, jako s ,,předpoklady“, s konstrukcemi o 

světě, jež jsou zároveň nelibovolné, nýbrž usilující přiblížit se světu, tedy být jeho re-konstrukcí, a o to 

se snaží právě svou metodičností. To byl ostatně přístup již Descartův. Tak ani ,,jednota věd“ 

nespočívá v ,,jednotě jimi poznávané skutečnosti“, protože vědy neuchopují skutečnost v celku, 

nebudují systém, který by obsáhl vše, nýbrž ve ,,formě poznání“, v jeho metodičnosti.966 

K východiskům západní vědy, nakolik souvisí také s poznání-hodností a –potřebností světa, patří i 

,,étos biblického náboženství“, vyžadující ,,pravdivost za každou cenu“,967 poznání pravého stavu věcí 

jako předpoklad spásy, jakkoli moderní věda uznává jiná vysvětlení než víra zjeveného náboženství. 

Moderní věda však sklouzla k ,,falešné“ představě, která od otevřenosti možností postupu lidského 

rozumu přešla k neomezenosti možnosti prohlášení jeho výkonu cestou falešné systematizace, 

k představě, že ,,svět je v celku a v principu poznatelný“, a tak v zásadě už i poznaný.968 Nicméně 

představa, že rozum jako ten, který ve světě poznává, může i poznávat svět jako takový, je falešná už 

proto, že identifikuje rozum jako princip poznávání s principem toho, co je poznáváno, což je ničím 

nepodložená předjímka. Představa, že svět může být přiveden do pořádku pouze z rozumu, je 

,,typicky moderní pověra“, která ořekává, co věda ,,nemůže vykonat“.969 Nesprávné pochopení vědy 

je nicméně podle Jasperse pro novodobou západní kulturu včetně filosofii (a včetně, jak říká, 
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,,dokonce filosofy velikosti Hegela“) symptomatické. ,,Moderní člověk jako takový většinou vůbec 

neví, co věda je, nezakusil vlastně, co k ní pudí.“970   

 Když Jaspers dospívá od vědy k pojednání o moderní technice a ,,technickém věku“, mluví 

stejně kritickým a pesimistickým slovníkem jako na prahu třicátých let v ,,Duchovní situaci doby“. 

Současnost nevidí jako ,,druhou osovou dobu“: ,,Mnohem spíše je v nejostřejším kontrastu k ní 

katastrofálním vývojem k chudobě na duchu, lidskosti, lásce a tvořivosti, přičemž jen jedno, produkce 

vědy a techniky, je nicméně i ve srovnání se vším dřívějším jedinečně velké. Ale jaká velikost to je?“971 

,,Svázanost člověka s přírodou se skrze moderní techniku novým způsobem stává zjevnou. Skze 

mocně vystupňované ovládnutí přírody hrozí člověka přemoci dříve neočekávaným způsobem. 

Příroda se povahou technicky pracujícího člověka stává teprve opravdu tyranem lidského bytí. Hrozí 

nebezpečí, že se člověk ve druhé přírodě, kterou technicky vytvořil jako tu svou, udusí, zatímco se 

může oproti nezvládnuté přírodě ve svém stálém tělesném snažení o své bytí zdát svobodný.“ Ve 

světě, v němž se ,,duch redukuje na naučitelné a na výcvik k použitelným funkcím“, hrozí ,,proměna 

celého bytí v technicky vytvářenou mašinérii, planety v jednu jedinou fabriku“.972 Doba této redukce 

probíhá a je krizová, nutí k novému celkovému zamýšlení a mnohé skličuje. ,,Žijeme dnes 

v nemožnosti najít pravou formu života. Ze světa nám vychází v ústrety málo pravdivého a 

spolehlivého, jež by jednotlivce mohlo nést v jeho sebevědomí.“973   

  Jako ,,základní podstatu člověka na rozdíl od zvířete“, spočívající ve ,,vytváření svého světa“, 

Jaspers vykládá práci. Ta je ,,plánovitým konáním“ a v zásadě se může rozlišit jako tělesná a duševní, 

přičemž duševní práce je podle Jasperse ,,obtížnější“: ,,Duchovní práce je to těžší. Nacvičené, skoro 

nevědomky vykonávané je nekonečně snazší.“974 Duchovní práce má východisko v lidském duchu, tj. 

je tou vlastně lidskou. Ve výkladech o práci i technice Jaspers opakovaně zmiňuje Marxe a Engelse a 

je zřejmé, jak si uvědomuje a oceňuje jejich přínos pro odhalení mnoha fenoménů, které se s těmito 

sférami pojí; kritický je k jejich celkovému filosofickému ukotvení a též konceptu vědy a filosofie. 

,,Nacvičené“ a nereflektované, přejímané, nicméně vyznačuje a prostupuje právě současný 

,,technický“ a masový věk. ,,Člověk žije s kinem a novinami, v poslouchání zpráv a dívání na obrazy, 

všude ve strojově konvenčním,“ proměňuje se v ,,části obrovské mašinerie“.975 Je to právě technika, 
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co podmiňuje a rámuje masovost a nivelizaci, protože ,,technika jako taková jde na typy a masovou 

produkci“.976 Jaspers si uvědomuje blížící se možnou katastrofu, reálnost hrozeb spojených s šířením 

spotřební masové technické existence, zejména v oblasti vyčerpání přírodních zdrojů.977  

 V moderním technickém věku se člověk z cíle a subjektu smyslu stává znovu pouhým 

prostředkem, částí produkční mašinérie. Ta měří svou ,,racionalitu“ arci svou výkonností, 

,,úspěšností“, totiž výnosností, nikoli svou lidskostí, reprodukcí (nemluvě tvorbou) lidských hodnot. Je 

důležité a přehlížené, jak se Jaspers v přiléhavé kritice tak palčivých a fundamentálních problémů 

moderního věku – řekněme na druhou stranu, co zase on nezdůrazňuje: moderního kapitalismu – 

stýká s kritiky marxistickými, s Marxem samotným, jenž podobně psal již o sto let dřív, v době 

klasického industrialismu. Ztotožňování racionality systému s jeho ekonomickou eficiencí978 a 

stigmatizace jeho kritiků jako ,,marxistů“ ve smyslu ,,levicového utopismu“ charakterizuje nadále 

obranný mechanismus těch, kdož z tohoto ztotožňování profitují. Přitom ono ztotožnění, které pro 

další a další ,,růst“ a s tím (domnělý) blahobyt (a s tím domnělou ,,svobodu“) dovede, ba je 

s vyčerpáváním zdrojů stále více i nuceno sahat k prakticky jakýmkoli terénům další eficience, další 

represe a instrumentalizace, včetně nejen zneužívání, nýbrž i likvidování přírodních i lidských zdrojů, 

a jež se přece dovede reprodukovat jako ,,liberalismus“ a signum ,,západní kultury“, pomalu, ba 

dávno ne ,,pomalu“, nýbrž stále nezadržitelněji ničí planetu i budoucnost celého lidstva. To Jaspers 

viděl a kritizoval stejně jako jeho marxističtí oponenti a jako už v předchozí epoše Marx. ,,Člověk sám 

se stává jednou ze surovin, které jsou k účelovému zpracování. Tak se to, co dříve bylo substancí a 

smyslem celku – člověk –, stává prostředkem. Závoj lidskosti se povoluje, ba podporuje a v řeči dělá 

hlavní věcí, ale lidskost je radikálně zraňována, kde toho žádá účel. Větší moc je při větší 

bezohlednosti.“979 ,,Zatímco všechny dřívější dějiny se svými událostmi se málo dotýkaly substance 

lidského bytí, zdá se nyní tato substance sama dostat do proudu, být ohrožena ve svém jádře.“980  

    Jaspers nicméně kvůli ostrému vidění toho, že ,,technika činí všechny v jejich vitálním bytí 

závislými na funkci postaveného aparátu“,981 není nějakým ,,romantickým“ kritikem techniky jako 

takové, v tom se právě liší od Heideggera: nestaví proti ní jako ,,autentický“ způsob bytí ,,básnění“, 

nýbrž žádá jinou a teprve správnou sebereflexi a sebestrukturaci racionality. ,,Technika je jen 

prostředek, o sobě ani dobrá, ani zlá. Jde o to, co z ní člověk udělá, k čemu mu slouží, pod jaké 
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podmínky ji klade.“982 Technika jako taková je ,,prázdnou mocí“, ,,triumfem prostředku nad účelem“, 

je na člověku, k čemu si ji nechá sloužit, nenechá-li sebe ponížit v jejího obsluhovače. Zapotřebí je 

korigovat celkový přístup člověka k technice a totiž ke světu a sobě samému, kdy druhé určuje prvé: 

protože člověk přestal přemýšlet o světě a sobě, přemýšlet vůbec, totiž v souvislostech, a tak i sou-

vislosti přítomného mezi minulým a budoucím, mezi původem a cílem, resp. smyslem, a vyčerpává 

svou pozornost cele přítomným (nikoli přítomností v jejím celku) v jeho eficienci, ocitá se v krizi, která 

zde je a prohlubuje se, která vyznačuje ,,současnou situaci světa“, jak ji Jaspers charakterizuje. 

,,Planeta se pro člověka stala provoznětechnicky ovládaným celkem, je ,menší‘, než bývalo římské 

impérium.“983 Přitom není možné dělat nějaké kroky zpět, nýbrž nově uchopit a řídit přítomnou 

situaci k humánním cílům. Tak se ale už bude dít a bude muset dít v nové konstelaci, žádající si nové 

prostředky, na prvním místě novou spolupráci a integraci. ,,Světové dějiny jako jediné dějiny celku 

začaly.“984 Je třeba korigovat masovost, kultivovat masu, která je bytostně ,,nečleněná“ a ovládaná 

kolektivním nevědomím, v ,,lid“ (Volk), jenž je ,,členěn v řády“ (in Ordnungen gegliedert).985 Jedinec, 

který je ,,lidem a masou zároveň“, s tendencemi k obému, se musí nově uvědomit a nenechat 

určovat tendencemi k pouhému bytí částečkou masy a technického aparátu. Jaspers si přitom, 

vraceje se tak k podílu ,,kulturního“, totiž masmediálního, komerčně kulturního zprostředkování, 

ostře a opět podobně jako frankfurtská škola uvědomuje, že ,,prvním krokem na cestě přeměny z lidu 

v masu“ je publikum.986 Člověk jako recipient, popřípadě konzument, se nicméně jako takový na 

jednu stranu uskutečňuje ve svých individuálních, na druhou stranu kolektivích, masových 

tendencích. Tendence k masovosti je objektivní, jde o její překonání na vyšším stupni jejího zvládnutí 

ve smyslu hegelovského ,,Aufhebung“, o nenechání se jí pohltit, ulpět v ní; vyhnout se jí o sobě nelze.   

 ,,Náš věk“ je ovšem ,,věkem simplifikací. Slogany, všechno vysvětlující univerzální teorie, 

hrubé antiteze mají úspěch. Zatímco jednoduchost se krystalizovala v mytických symbolech, drží se 

simplifikace pseudovědeckých absolutností.“987 Systematicky důležité přitom je, že Jaspers – v tomto 

ohledu a momentu nereflektovaně – při své kritice dává najevo, že dárcem smyslu stejně jako 

historickou instancí individuálního jednání je víra. Život moderního technického věku, ovládaného 

simplifikacemi a reduktivními, ,,pseudovědeckými“ holistickými výměry, probíhá ,,z negace“. Na 

jednu stranu jedince nivelizuje, na druhou stranu jedinec se zbytky sebevědomí zůstává se svými 

otázkami, resp. úzkostmi a potřebami, zbytky fundamentálních potřeb uznání, důstojnosti a smyslu, 

na mělčině konzumního provozu, kde mu vyprázdnění individuální identity nahrazují právě falešné 
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,,univerzální teorie“ a ,,antiteze“. ,,Kde víra nadále není základem obsahu života, zůstává jen 

prázdnota negace. Kde je člověk se sebou nespokojen, mají být vinni jiní. Je-li člověk ničím, pak je 

alespoň anti-. Kupí všechna zla na jednoho strašáka, jenž si své jméno půjčuje buď z dějinných útvarů, 

jak se jednou ukázaly teoretickému poznání: vším je vinen: kapitalismus, liberalismus, marxismus, 

křesťanství atd. – nebo jsou v individuálních podobách zasahováni bezmocní a slouží jako obětní 

beránce: za všechno můžou Židé, Němci atd.“988 Tím se Jaspers mj. obloukem vrací k úvodnímu 

výměru konstitutivních elementů západního lidství, jimiž ukázal pojem rozumnosti a svobody 

v individuální personalitě a existencialitě, tj. také tíži rozhodování a zavázanosti k jednání, osobní 

zodpovědnosti, kterou člověk zároveň přebírá vědomě, se samotným uskutečňováním svých přání a 

plánů. ,,Viníkem“ není kapitalismus ani komunismus, nýbrž jednání konkrétních lidí (jež toliko může 

nést znaky, jimiž se určité teoretické koncepty charakterizují). Jaspers přitom správně odmítá 

považovat bezvěrectví za důsledek osvícenství: ,,Jen polovičaté a neporozumivé osvícenství vede do 

nicoty, zatímco celé a neohraničené osvícenství činí tajemství původu teprve opravdu slyšitelným.“989  

Osvícenství nechce zrušit, nahradit, nýbrž ukázat tajemství. Tak velcí osvícenci v německém prostředí, 

vrcholně Herder, a proto také theologové, kteří byli tahouny osvícenství, jako právě Herder, byli 

velkými básníky.990 

       Jaspers podrobuje pronikavé a systematicky i pro jeho vlastní dílo velice důležité kritice 

filosofii německého idealismu, který se po Kantově kriticismu (jehož obhájcem jinak Jaspers tolik byl) 

snažil nově o filosofický koncept celku, a to – přece inaugurován Kantem – s východiskem v subjektu 

a teorii poznání. Sklenutí transcendentality subjektivního ducha a ontologie (,,ducha“) celku však byla 

požadovaně ,,apodikticky“ a čistě systematicky možná jen imanentisticky, cestou monistické 

spekulativní konstrukce, která Boha (Stvořitele) otevřeně převedla na princip (božství) jednoty (bytí a 

myšlení) celku. Jaspers – jenž jinak věnoval v mnohém velmi bystrou monografii Schellingovi – se na 

jednu stranu netají obdivem k výši a originalitě výkonu systematické spekulace filosofů Fichta, 

Schellinga a Hegela, na druhou stranu vidí nejen problematičnost jejich konceptů, nýbrž – a to je zde 

pro nás důležitější – též neblahý důsledek a širší vliv v kulturním prostředí 19. století, jak jej kritizoval 

např. Bertrand Russell, totiž záměny spekulativního myšlení za poznání, konstrukce o celku za vědění 

o něm, jež monismus specificky legitimuje jako sebe-vědění ducha celku skrze noetický subjekt jako 

orgán svého vlastního sebepoznání a sebeuskutečnění. (To byl též princip hegelovstvím 

inaugurovaného historicismu. Viz výklad Jaspersovy kritiky idealistického ,,totálního vědění“ 

v kapitole IV/3.)   
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 Ze všech uvedených symptomů i předpokladů současné krizové situace je nicméně podle 

Jasperse třeba si vzít aktivní ponaučení a zapojit je do myšlení a jednání vedoucího k obratu. ,,Šancí 

je, že to strašné bude uvědoměno. (…) Nesmí se konat hrozné zapomenutí. (…) Musí zůstávat strach, 

jenž se přesazuje v aktivní starost.“991 Tak mluví Jaspers s ohledem na katastrofu druhé světové války. 

I na ní považuje za snad nejstrašnější memento lidskou pasivitu a přizpůsobivost, zapojení do 

mašinérie, která zde již nabrala bezprostředně masově vražedný charakter. ,,Co se stalo, je 

varováním. Zapomenout to, je vinou. Člověk si má na ni stále vzpomínat. Bylo možné, že se to stalo, a 

zůstává to možným povždy. Jen ve vědění se tomu může zabránit.“992 Že mentalita, která tuto 

vražednou mašinérii umožnila, je tím, co Jasperse trápí. Podstatné je, a to bude jeho problémem i při 

kritice stavu Německa, že Jaspers dobře vidí, jak rychlý může být přechod, jak v naznačeném smyslu 

pouze ,,kvantitativním“ je přechod od nahraditelnosti a aparátní instrumentálnosti působení a 

hodnoty člověka k jeho likvidaci, pokud to ,,logika“ systému potřebuje. ,,Tato realita koncentračních 

táborů, tato souhra v kruhovém procesu mezi mučícím a mučeným, způsob tohoto odlidštění je 

zvěstováním budoucích možností, před nimiž hrozí všechno zmizet.“993 Rozhodujícím problémem je, 

že masová a aparátní ,,civilizace“, která svou identitu v uvedeném smyslu vyplnila vražedným 

vymezováním vůči ,,anti“-skupinám jiných národů a ras, nebyla po válce jako taková nahrazena, 

mentálně překonána, nýbrž s obnovou provozních kapacit a jimi prostředkovaným novým 

hospodářským vzmachem reprodukována. Skutečné duchovní vyrovnání Jaspers považuje za 

minimální, odbývané etiketami, nikoli realizované kulturním a politickým životem. Konzumismus 

výkonové společnosti, v němž jde o všechno jiné než o lidství člověka, znovu převládl, a je jen otázkou 

času, ,,úspěšnosti“ daného provozu, nakolik nabude opět potenciálně vražedné podoby. Jeho 

instrumentalistická a represivní povaha trvá, ba s domnělou úspěšností systému se zvyšuje, protože 

,,úspěšnost“ se děje pouze hospodářsky a na úkor jiných, v globalizovaném světě na úkor zbývajících 

,,zdrojů“ přírody a lidstva celé planety. Proto byl Jaspers dalek povrchní chvály ,,rozkvětu“ 

poválečného západního Německa. 

 Jedním z hlavních filosofických momentů výkladu o ,,Původu a cíli dějin“, připojujícím se jako 

obecná reflexe o výměru bytnosti člověka k výkladu o bytnosti dějin a člověka v nich, je výklad o 

svobodě. Ta totiž tvoří určení člověka právě jako dějinné bytosti, a jedná se o specifický a pro 

pochopení Jaspersova myšlení velmi ilustrativní moment: člověk je jako ,,možnost svobody“ 

charakterizován jednotou podmíněnosti a nepodmíněnosti svého bytí, svou zavázaností jak tomu, co 

bylo, z čeho vyšel a čím je obklopen, tak tomu, co bude, ,,do“ čeho, k čemu míří současné. Nejedná se 
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však o otevřenost ve smyslu pouhého horizontálního ,,zení“ něčeho dalšího, jiného, nýbrž ve smyslu 

,,obemykání“ člověka v jeho tady a teď, v konkrétnosti jeho možností, jeho ,,rozumu a existence“, 

kvalitativně určitými oblastmi toho, co jej bytostně formuje a co bytostně vychází z jeho působení 

jako formované jím. Člověk právě jako existence, která je vědomě rozumná, jako vědomí možností, 

jako subjekt svobody a dějin, jejich aktér, se zároveň poznává jako existence ukotvená 

v transcendenci, v tom, co přesahuje přítomné. Svoboda je tak bytostně spojena s vědomím, 

s rozumem, a to ji zároveň zavazuje, upevňuje jako něco víc než pouhou otevřenost různému ve 

smyslu libovolnému. Svoboda je výměrem člověka jako rozumné dějinné existence, jako mravní 

bytosti.994   

 ,,Svoboda je překonáním vnějšího, jež mě přece zdolává. Vyrůstá tam, kde mi to jié už 

nezůstává cizí, kde se spíše znovu rozpoznávám v jiném, nebo se vnějškově nutné stává momentem 

mého bytí, ve uvědomováno a utvářeno. Svoboda je ale i překonáním vlastní libovůle. Svoboda spadá 

dohromady s vnitřně přítomnou nutností pravdy. Jsem-li svoboden, pak nechci, protože tak chci, 

nýbrž protože jsem se přesvědčil o správném. Nárok na svobodu proto je, nejednat ani z libovůle, ani 

ze slepé poslušnosti, nýbrž z vhledu.995 Jednání z ,,vhledu“ je něco více než jednání podle ,,vlastního 

mínění“, na něž se banálně může odvolat cokoli. ,,Překonání pouhých mínění“ se přitom děje právě 

,,skrze pouto, jež si jako jednotlivci ukládáme v souvislosti s druhými. Svoboda se uskutečňuje ve 

společenství. Můžu být svoboden jen v té míře, jak jsou svobodni druzí.“ Svoboda přitom ,,žádá obojí: 

hloubku lidské komunikace sebou jsoucích jednotlivců a vědomou svobodu veřejných stavů skrze 

formy společného vhledu a vzdělání vůle. Ale absolutní pravda a s tím definitivní svoboda není nikdy 

dosažena. Pravda je se svobodou na cestě. Nežijeme ve věčnosti završeného souznění duší, nýbrž 

v čase stále nezavršeného musení stávat se jiným.“996 Tady se Jaspers dotýká samotného jádra své 

filosofie existence, jejích souřadnic rozumnosti (vztahu k pravdě), svobody a dějinnosti. Rozum, 

svoboda a dějiny jsou tři základní určení lidské existence, jedno ,,moderuje“ druhé. Jaspersův 

koncept (lidské) existence je tak natažen mezi existencialitou/dějinností a transcendentností (včetně 

esencialitou, nerelativností) lidského bytí, jeho hodnot a jeho hodnoty: imanentně singulární a 

temporální bytí je opravdu svobodné jen skrze akt uvědomění své dějinnosti, který je výkonem 

subjektivního rozumu, a ten svorník inteligibilních určení poznává zároveň jako nerelativní. Pravda (v 

,,Původu a cíli“ spíše ,,das Wahre“, v ,,O pravdě“ jde systematicky o ,,die Wahrheit“) je jedna a 
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absolutní, avšak v imanentní pluralitě lidského vztahování k ní, je úběžníkem, za nímž je člověk vždy 

pouze ,,na cestě“ – a právě pouze jako jsoucí na této cestě, tj. za ,,esenciálním“ jedním, je skutečně 

(rozumně) dějinný, je dějinně.    

 Svoboda jako nedělitelně spjatá s rozumem obsahuje tak jako ,,politická svoboda“ zejména 

určení nerelativnosti pohybu v reálné otevřenosti, vědomí o hranicích a oné konstelaci dějinného 

subjektu vůči jiným, vůči dějinám samým a vůči transcendenci. ,,Svoboda je rozum bezmezné 

otevřenosti a umění naslouchat, a svoboda je v tomto opravdu otevřeném prostoru nejzazšího 

vědomí rozhodnost dějinného rozhodnutí. Proto svoboda hledá plodné polarity, v nichž by se jedna 

strana bez té druhé zkazila.“997 ,,Zkušeností původu“ je zkušenost, že ,,nejsem svoboden skrze sebe 

sama, nýbrž že se právě tam, kde se vím opravdu svoboden, zároveň vím jako darovaný si 

z transcendentního základu. (…) Existence, kterou můžeme být, je proto jen jedním s transcendencí, 

skrze niž jsme.“998 Jako taková se svoboda nutně uskutečňuje, je dějinně, a to právě jako bytí rozumu 

v dějinách, a to se děje jednak procesuálně, právě dějově, jednak vztahově. K dějinám, dění, je vždy 

třeba více než jednoho jednotlivce, ten se stává sebou právě ve vztahu k jinému. Svoboda tak není 

věcí pouhé pojmové deklarace, nadto sebedeklarace, nýbrž jednání, a v tom nabývá reálně 

politického rozměru. ,,Přivádět lidstvo ke svobodě“ pak pro Jasperse znamená ,,přivádět je k mluvení 

spolu (Miteinanderreden)“.999 Pravdu totiž nikdo nevlastní jako ,,definitivní a absolutní. Hledat pravdu 

znamená vždycky být připraven ke komunikaci, očekávat komunikaci také od druhých. Kdo chce 

opravdu pravdu, tedy také komunikaci, s tím se dá svobodomyslně mluvit naprosto o všem, a on sám 

to dovede, ale tak, že ani nezraňuje, ani nešetří toho, který chce opravdu slyšet. Boj o pravdu ve 

svobodě je milující boj.“1000 Jaspers dokonce zdůrazní, že nevíme, co svoboda je. Není totiž žádný 

,,předmět“, ,,nemá existenci (Dasein), která by se dala prozkoumat jako vyskytující se ve světě“.1001 a 

tato její pojmová nefixovatelnost, pojící se s relačností toho, co ji vždy teprve a nově, právě dějinně, 

konstituuje, ji odtahuje též – v tomto případě – ,,pouhému“ vědeckému myšlení. To má pro Jasperse 

zvláštní význam ohledně jeho důrazu na to, že vědění samo o sobě není cílem, nýbrž prostředkem, 

ohledně jeho důrazu na to, že i na univerzitách jako platformách společného pěstování vědění je tím 

významotvorným nikoli samotné vědění, tak jako ve společnosti nikoli samotné produkování. Vědění 

jako takové je, o sobě, nehodnotové, hodnotové jsou teprve celkové, filosofické reflexe. Na druhou 

stranu, odtud též, právě v jejím ,,o sobě“, ale právě a jen jako takovéto, jako jen takovéto, platí 

neutralita vědeckého poznání.     
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 To jsou východiska politického myšlení Jasperse, více nebo méně platná i pro myšlení Hannah 

Arendt. Reflexe aktuálních politických dějů obou těchto myslitelů není možné chápat bez tohoto 

filosofického rámce, ukotvení uplatňovaných perspektiv, prizmat, jako pouhé reflexe dílčích 

historických problémů. Ty spíše vystupují jako konkrétní tvary, ,,příklady“. Jaspers svobodu reflektuje 

jako ,,politické“ určení člověka jako dějinné existence, jako fundament vytvářející korektiv dějinného 

jednání. Pokus o strukturaci ,,politické svobody“ přitom podle Jasperse historicky vyznačuje pouze 

Západ.1002 Svoboda je pouze při legitimitě, která je opakem libovůle, zvůle uzurpované ,,samovlády“. 

,,Kde mizí legitimita, je zničena i svoboda.“1003 Svoboda jednotlivce je, jak už řečeno, neoddělitelná od 

svobody ostatních, s nimiž jednotlivec je, a patří k ní připravenost naslouchání a respektu vůči 

druhému, jinému, eventuálně i politicky jinak smýšlejícímu. ,,Politický protivník není nepřítel.“1004 

Toto vědomí se bohužel rozplývá, jakkoli opravdu ,,svobodné strany“, v nichž se integrují názorové 

formace, proudy, ,,chtějí“ a chrání existenci jiných stran. ,,Účinná existence opozice je nezbytným 

znamením svobodného stavu.“1005 ,,Politická svoboda je demokracie, ale skrze formy a ve stupních, 

které se staly dějinnými.“1006 Demokracie se nevyčerpává pouhou vládou lidu, ,,není možná bez 

liberality“, totiž bez spojení se svobodou. Demokracie bez svobody se přeměňuje v ,,ochlokracii a 

tyranidu“.1007 To je rozhodující korektiv namnoze banalizovaného, indiferentně chápaného pojmu 

demokracie, jakkoli indiferentně se i v nemalé části společenských věd, nejen mediálním diskursu, 

pracuje se samotným pojmem svobody, totiž jako pouhé ,,otevřenosti“, bez jejího ,,kvalitativního“, 

hodnotového určení. Jaspers moc dobře ví, že svoboda se nekryje prostě s relativitou, nýbrž 

s pluralitou vztahování k o sobě jedinému a inteligibilnímu určení. ,,Nesmí existovat svoboda k zničení 

svobody.“1008     

 Příznačné rozlišení v tomto smyslu Jaspers činí ve vztahu křesťanství a politiky. Víra podle něj 

nemá určovat ,,obsah“, nýbrž ,,smýšlení“ politiky. ,,Křesťanství, které se jako takové stává politickým, 

se stalo pochybným jako víra.“1009 Nicméně ,,vášeň politiky střízlivě se omezující na svůj smysl“ je 

možná jen ,,z víry“, a ,,zbožní křesťané vytvořili moderní svět svobody“.1010 Víra je to, co se vztahuje 

k transcendenci, a jako taková, jako ,,cesta“, může být, ba je tím formativním pro ,,smýšlení“ politiky, 

její hodnotové zacílení, ukotvení jako něčeho více než managementu parciálních zájmů. Avšak 

,,názory víry jako vodítko politiky jsou pro svobodu neblahé. Neboť výlučnost nároku na pravdu vede 
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k totalitě a s tím k diktatuře a s tím ke zrušení svobody.“1011 S ,,bojovníky za víru“ (Glaubenskämpfer) 

se nedá mluvit, pojetí politiky jako prosazování jednotlivých náboženských konceptů je antipolitické, 

protože politika bazíruje právě na vzájemné komunikaci, kdežto náboženství, ba zjevené náboženství, 

na exkluzivitě pravdy, resp. jejího zprostředkování. Jaspers však žádá toleranci a svobodu jako něco 

více než ,,připuštění“ ze strany ,,praktického“ rozumu, jako ,,průchozí“ body nebo kompromisy, nýbrž 

jako nedělitelné komponenty dějinnostního pojetí platnosti identit, jejich spočívání v mravní realizaci. 

,,Politická svoboda“ je neoddělitelná od ,,ideje bytí člověka“.1012 ,,Rozdíl je, jestli z víry v Boha a ve 

vědomí úkolu lidské důstojnosti volíme svobodu a v bezmezné důvěře při všech zklamáních při ní 

setrváme, nebo jestli se ve zvrhávajícím triumfu nihilistické vášně přenecháváme kletbě být jako lidé 

ve své podstatě zničeni lidmi. Rozhodujícím příznakem svobodných poměrů je víra ve svobodu.“1013 

Všimněme si současně, jak Jaspers opět poněkud vágně nasazuje ,,Boha“ (aniž by jej vymezil a dal 

najevo, že to u něj znamená něco docela jiného než v náboženství křesťanských církví), nadto 

nedlouho poté, co se sám vymezoval vůči křesťanství. Neměl by mluvit o ,,víře v Boha“ (totiž u něj 

spíše boha), jak ji mysli filosoficky, jako ,,filosofickou“, aniž ji takto specifikuje, protože pak se nabízí 

její bezprostřední identifikace s křesťanstvím, což je nejen problematické ve vztahu k Jaspersovu 

myšlení, nýbrž i v politických, významotvorných důsledcích, na něž naráží sám Jaspers. 

 ,,Demokracie znamená uplatňování každého člověka podle jeho schopnosti a zásluhy.“1014 

Cesta ke svobodě vede jen ,,přes obyvatelstvo“, jež má mít rovnou možnost ovlivňovat strukturu 

státu, v němž žije, totiž skrze volby. Na těch ,,vše závisí“.1015 Ony zase ovšem závisí na občanech, totiž 

vzdělaných a kriticky myslících. Na kritickém myšlení a vzdělání sebe sama musí každý co nejvíce 

pracovat, v tomto smyslu všechno blaho státu a společnosti závisí na každém jednotlivci. Již zde 

Jaspers myslí směrem, který konsekventně drží a propracovává v šedesátých letech v textech o 

Spolkové republice: fundament stejně jako kultivační iniciativa leží u jednotlivce, jeho duchovní 

integritě, která ho disponuje k náležitému občanství, a státotvorná iniciativa tak postupuje ,,zdola“, 

,,praktická sebevýchova“ společenosti může a má postupovat participací na konkrétních úkolech 

spojených se správou věcí, jež se jich bezprostředně týkají, jež znají. ,,Proto je svobodná a 

zodpovědná správa obce nezbytná pro vznik demokratického étosu.“1016 Jaspers přitom již zde také 

zdůrazňuje, co později bude předmětem jeho ostré kritiky (totiž, pokud se demokratická participace 

redukuje na volby podle stranicky nadekretovaných kandidátek v rámci fakticky neprostupného 

oligarchizovaného partajního systému), totiž význam uzpůsobení samotného procesu voleb (o jejich 
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demokratičnosti, neovlivňování, samozřejmě nemluvě). ,,Forma volby má nejvyšší důležitost: tak 

způsob hlasování (volba osobností nebo podle kandidátky), vyhodnocení výsledků voleb (většina 

nebo proporce), přímé nebo nepřímé volby atd. Není v žádném případě jen jediný správný volební 

model. Ale volební model může určit chod věcí.“1017    

 Svoboda musí být stále ve vědomí a pohybu k uskutečňování vzhledem k tomu, že ,,v 

pohotovosti“ je stále i opak, totiž vítězství lidského egoismu: ,,Vůle k moci a násilí jsou stále 

připraveny zasáhnout. (…) Ve všedním dni bojuje stále násilí se svobodným rozumem.“1018 Současným 

světem podle Jasperse procházejí hlavně ,,tři tendence“, které se dají nazvat ,,socialismus, světový 

řád, víra“.1019 Socialismus přichází s požadavky a roste z potřeb a okolností, jež jsou obecné, jež 

charakterizují moderní věk jako takový. O sobě je socialismus přirozenou duchovně-politickou 

reprezentací technického věku, reflexí postavení člověka v moderním světě. ,,Socialismus je 

univerzální tendencí současného lidstva k organizaci práce a účasti na vypracovaném k umožnění 

svobody všech lidí. Potud je dnes téměř každý socialistou. Socialistické požadavky se nacházejí u 

všech stran. Socialismus je základní rys našeho věku.“1020 Nicméně jde o myšlenkový základ, vývoj a 

horizont socialismu v konkrétnosti jeho moderního evropského zjevu, a Jaspers se kriticky obrací 

právě vůči jeho filosofickému založení, ne obecným požadavkům, resp. zřetelům k obecně platným 

problémům moderního člověka, pokud jde o svobodu a důstojnost člověka v současném světě.1021 

Socialismus jako takový sice myslí z ideje spravedlnosti, ve tvaru marxismu však podle Jaspersovy 

oprávněné kritiky myslí zároveň ,,z totálního vědění chod lidských věcí“,1022 z holismu, jenž se 

Marxovi a Engelsovi otevřel po destrukci, materializaci už tak monistického ,,světového ducha“ 

Hegelova.1023 Tato Jaspersova kritika se stýká s kritikou Masarykovou, směřující zrovna tak vůči 

spojení o sobě oprávněného požadavku spravedlnosti, harmonizace poměrů a humanity s falešně 

vyšetřenou nutností historického vývoje, již vytyčuje a domněle adekvátně (totiž identitně, jako 
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jediná míra všech věcí) měří člověk jako vlastní subjekt dějin/celku. ,,Vědecký kominismius je typicky 

moderní jev, nakolik zakládá blaho člověka na vědě, jak jí rozumí. Nepotřebuje nic jiného.“1024 Přitom 

se socialismus nezříká zrovna tak instrumentálního využití některých prvků, které vidí degenerovat 

v současných poměrech: ,,Socialismus se může uskutečnit jen skrze moc, která dokáže při odporu 

uplatnit násilí.“1025 V socialismu je obsažen ,,základní rys plánování“, domnělého celkového poznání a 

moci strukturovat svět cele podle jednotného plánu, jenž toto poznání reprezentuje. Přitom 

plánování je ,,možné jen skrze moc, totální plánování jen skrze absolutní moc. (…) Totální plánování 

je jen skrze stát, a sice skrze stát, který má nebo svým totálním plánováním získává absolutní moc, 

nekonečně nadřazen moci každého monopolu v kapitalistickém hospodářství, moc o rozsahu a 

výlučnosti ve vtažení soukromého života, jak v dějinách ještě neexistovala.“1026  

 Problém monopolismu, do nějž ústí, nikoli od jeho kapitalistických jevů osvobozuje 

marxisticko-komunistický etatismus, v nějž ústí fikce zrušení státu plným sebeobsvozením jednotlivce 

(a s tím tříd) jako ztotožněním společnosti (jedinců) se státem, v marxismu platí; kromě Masaryka jej, 

méně systematicky, zato intuičně brilantně, prohlédl takový G. K. Chesterton. Ten spolu s Hillaire 

Bellocem (,,Chesterbelloc“) považoval právě monopolismus za největší problém, a ovšem společný 

kapitalismu a komunismu, a koncipoval – jakkoli národohospodářsky nepromyšlený – vlastní model 

,,distributivismu“. Podle Jasperse se otevírá dilema: ,,Stát se omezuje ve svém plánování na 

uspořádání svobodné iniciativy skrze zákony, nebo sahá sám k podnikům, které od počátku nesou 

charakter monopolu, – hranice se dosahuje, kde stát v totálním plánování přejímá v zásadě všechno 

do vlastního vedení.“1027 ,,Vědecké totální plánování“ se přitom nemůže omezit pouze na 

hospodářství, nýbrž zasáhne celý život, stane se ,,univerzálním pro život lidí“.1028 Ani tržní 

hospodářství se neobejde bez jistého plánování, podle Jasperse však v tomto případě není možné 

problém vyřešit řečmi o ,,třetí“ cestě mezi nenutnými extrémy, podle něj se otevírají dvě základní 

alternativy, totálního plánování a jeho opaku, ,,plánování neplánování“, jež ,,tvoří rámce a možnosti 

skrze zákony“. Je možná zavádějící, když Jaspers pro druhý případ používá spojení ,,hospodářská 

svoboda“, neboť jejím katalyzátorem se ukazuje být konkurence (která s sebou, nakolik se mírou 

stává eficience, nese represi, tlak a útlak atd.), nicméně podle Jasperse je nezbytné se mezi 

naznačenými dvěma základními cestami rozhodnout, přičemž on považuje nivelizaci svobody a 

důstojnosti člověka za přese všechno ohrožovanou méně v druhém případě ,,hospodářské svobody“. 

I ta s sebou může přinášet segregaci, pro něj je však podstatné, že cesta totálního plánování 
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komunistického (nakolik staví na marxovském materialistickém monismu) se se svobodou rozchází už 

systematicky, principiálně.1029  

 Rozšířená falešná představa o poznatelnosti celku světa a dějin, o totálním vědění, podle 

Jasperse vzešla ze sekularizace křesťanského myšlenky dějin jako lineárních dějin lidstva od Stvoření 

přes prvotní hřích, vtělení a konce světa a posledního soudu. ,,Augustinův totální obraz se 

z náboženské představy prozřetelnosti proměňuje v myšlenku nutnosti pojmu, který dialekticky 

vládne dějinám u Hegela, a vchází jako dialektická myšlenka v nejasném spojení s kauzální myšlenkou 

do nutnosti, kterou myslí marxismus. Nakonec se ve vulgárním pojetí historiků vědecká kauzální 

myšlenka přenesla na celek dění ve víře v poznatelnou nutnost dějinného dění. (…) Svět dějin je ale 

jako celek nepřehlédnutelný, v jednotlivém naplněn zbadatelnými kauzálními souvislostmi, 

souvislostmi motivu, souvislostmi situace, souvislostmi smyslu.“1030 Monistické ,,totální pojetí“ (jež 

leží v základu hospodářsko-sociálnímu ,,totálnímu plánování“) chybuje v monokauzálním převádění 

na jediný určující princip. Podle Jasperse je oproti tomu ,,úkolem“ ,,stát v prostoru dějinných 

možností, vidět otevřený svět: člověk stojí v něm a ne nad ním“.1031 Zrovna tak ,,neexistuje správné 

zřízení světa. Spravedlnost zůstává nekonečným úkolem.“1032 (Naproti tomu možnost jejího naplnění 

sugeruje socialismus, stávající se z ideje ideologií.) 

 V závěrečné části spisu o ,,Původu a cíli dějin“ se Jaspers věnuje uspořádání světa v době 

nového propojení, sjednocení lidstva. To s sebou nese rizika, jež sama nutí k uvědomělé a namáhavé, 

nicméně právě nutně cestě k opaku, který je spojen se zachováním a tvůrčím rozvíjením rozumné a 

svobodné samostatnosti člověka. Musí být spojeno tedy především s novým nasazením rozumu a 

mravnosti, přijetím omezení vlastních egoistických zájmů a, na hlubší filosofické úrovni, náhledem 

imanentní omezenosti, hranic a závazků bytí stejně jako myšlení, ,,Proti zotročení všech z jednoho 

místa stojí uspořádání všech za zřeknutí se každého jednoho na absolutní suverenitu. Proto vede 

cesta ke světovému řádu přes sebezřeknutí se mocných jako podmínku svobody všech.“1033 ,,Světový 
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řád by znamenal se zrušením absolutní suverenity zrušení dřívějšího pojmu státu ve prospěch lidstva. 

Ne světový stát (ten by byl světovým impériem), nýbrž ve vyjednávání a dohodách se stále znovu 

tvořící řád států, které se spravují v zákonně ohraničených oblastech samy, by byl výsledek: objímající 

federalismus. Světový řád by byl pokračováním a zobecňováním vnitřněpolitické svobody.“1034 Nový 

světový řád musí spočívat na prohloubení a garanci vzájemné komunikace, a s tím uznání, svobody a 

rozumnosti, musí být vším jiným než centralistickým a pouze hospodářskými zájmy vedeným 

projektem.  

 Politické myšlení dneška podle Jasperse musí být jiné než dříve z hlediska radikální proměny 

světa: jednak proměny technických možností, jednak vztahů a myšlení po válce a holocaustu. ,,S 

atomovou bombou je na Zemi přinesen kus sluneční substance“, ,,s ní se na povrchu Země děje, co se 

dosud dělo jen na Slunci“,1035 a i s ohledem na to je ,,pryč doba národních států. Současné světové 

mocnosti zahrnují mnoho národů. Národ ve smyslu evropských národů je příliš malý, aby jako takový 

mohl být světovou mocností.“1036 Změnila se také platnost církví jako instancí. ,,K církvím jako 

takovým není u mas nadále možná žádná rozhodující důvěra; byly příliš bezmocné, když triumfovalo 

zlo. Ale věda, humanismus a církve jsou nám nepostradatelné, nikdy se těchto mocností 

nevzdáváme.“1037 Ovšem ,,situace dnes žádá: Musíme zpátky k hlubšímu původu, ke zdroji, z nějž 

jednou všechna víra ve svých zvláštních dějinných podobách vzešla, k tomuto zdroji, jenž může 

v každé době proudit jen, když je na něj člověk připraven.“1038 Z tohoto zdroje je třeba nově fundovat 

a držet to základní, co je také vnitřním obsahem evropské duchovní tradice, totiž ,,nekonečná 

hodnota jednotlivého člověka, lidská důstojnost a lidská práva, svoboda ducha“.1039 

 Jaspers tedy klade nový důraz na víru, dostává se k novému systematickému i historickému 

uchopení víry právě v tváří v tvář radikálně nové dějinné situaci, degradaci lidství ve druhé světové 

válce a v technické civilizaci. Je to relativizace dosavadních (vládnoucích) forem racionality, co nově 

otevírá otázku víry a potřebu ji vzájemně integrovat s kritickou racionalitou jako podmínku nové 

historické situaci adekvátní etiky. Upevnit víru v komplexu různých cest ,,života ducha“, jak k tomu 

došlo ještě ve ,,Filosofii“, se Jaspersovi v polovině dvacátého století už ukazuje jako nedostatečné. 

,,Bez víry není žádné vedení ze zdroje lidství, nýbrž propadlost myšlenému, míněnému, 

představovanému, doktrínám a následně násilí, chaosu a zkáze. (…) Víra je tím obemykajícím, jež 

vedení má, i když se rozum (Verstand) zdá spočívat na sobě samém. Víra neznamená určitý obsah, 
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nikoli dogma, – dogma může být výrazem dějinné podoby víry; může ale také klamat. Víra je tím 

naplňujícím a pohybujícím v základu člověka, v němž je člověk nad rámec sebe sama spojen 

s původem bytí. (…) Člověk nežije bez víry.“1040 Patří totiž k podstatné charakteristice člověka, že je 

,,bytostí, která je takříkajíc nad sebe“. Sám sebou se stává (a právě vždy teprve stává) teprve skrze to, 

co jej přesahuje, jeho identita není spojena s přítomnou fyzickou, psychickou, sociální či jinou 

formací, nýbrž má spirituální povahu a spočívá v orientaci vyplňující ducha, tj. něco víc nejen než 

smyslovost, nýbrž i než pouhý rozum. Kantovsky Jaspers nazývá toto obemykající, skrze co se člověk 

teprve stává sám sebou, ,,idejí, nakolik je člověk duchem“, a ,,vírou, nakolik je existencí“.1041 ,,Bez víry 

zůstává jen rozmysl, mechanismus, iracionálno a zkáza. (…) Jen víra přivádí do pohybu síly, které se 

stávají pánem základních animálních pudů člověka…“1042 

 Víra má klíčovou zprostředkovací roli pro prosazování svobody (tj. nejvlastnější podstaty 

lidství člověka). ,,Dějiny jsou cestou člověka ke svobodě skrze výchovu (Zucht) víry. Z víry jsou 

rozvrhovány zákony, které pod sebe ohýbají násilí, konstituována legitimita, bez níž není na nic 

spoleh, z ní se člověk stává sebou samým skrze podrobení pod nepodmíněné požadavky.“1043 To je 

specifická modifikace kantovské, popř. kantovsko-hegelovské definice dějin jako spění člověka 

k jistému sebeurčení ze strany racionalisty Jasperse, pro nějž tolik znamenala filosofie (oproti 

zjevenému náboženství, oproti samotnému dogmatickému obsahu náboženství. Na jednu stranu je 

pravdou, že opravdovost víry a jejího činného osvědčování přesahuje každou dogmatickou formulaci. 

Nicméně v sázení na takříkajíc proces víry jako takové, odhlédnuto od dogmatického výměru, je 

nejen též kus vágnosti Jaspersova konceptu, nýbrž i palčivý bod, který jej v tom specificky spojuje 

s raným Schleiermacherem ,,Řečí o náboženství“, jenž zde zrovna tak (romanticky) řekl, že 

náboženství nespočívá v tradici, nýbrž takříkajíc ve vytváření svatých knih, že nejzbožnějším aktem by 

bylo nové svaté knihy napsat. Protože Jaspers ontologicky nevysvětluje bytnost svého boha/Boha, 

nezabývá se tím, je-li Stvořitelem (a soudcem), mluví jen mlhavě o ,,počátku“, nikoli o původci, jenž 

by také byl mírou smyslu a soudcem jeho naplňování ze strany lidí v dějinách. Pokud totiž je Bůh 

původcem světa/člověka, nestačí jej jako takového upevnit, nýbrž od tohoto co je neoddělitelné jeho 

jak, tzn. Bůh jako počátek (= Stvořitel?) musel svět vytvořit i nějak, a pokud ho vytvořil, tzn. je o sobě 

věčný a všemocný, teprve tvůrčí, první a nejvyšší instancí, má nad ním zároveň moc i nadále, a tak 

není možné jej propříště z filosofické, ba ani vědecké analýzy nijak vytěsňovat.       

 Podle Jasperse je ,,božství původ a cíl, je klid. Tam je skrytost. (…) Člověkem vytvořené 

představy o Bohu nejsou Bůh sám. Božství se pro nás ale dá přivést k vědomí jen prostřednictvím 
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média představ – jako řeči. Tyto představy jsou symboly, jsou dějinné, jsou vždycky nepřiměřené. (…) 

Vždycky žijeme se symboly. V nich zakoušíme a uchopujeme transcendenci.“1044 ,,Víra vede 

v kritickém vědomí k sebeomezení konečných věcí: moci a násilí, plánování rozmyslu, vědy, umění.“ 

Vedení, svrchovanost, opradový ,,rozum“, pak připadá zdroji ,,hlubšího řádu“. ,,Konečné je tím takřka 

oduševněno a způsobem přítomnosti nekonečného.“1045 Pro Jaspersovu koncepci filosofické víry 

(popř. filosofického sebeuvědomění theologické víry) je přitom důležité, že principiálně vede 

k toleranci. To je jen ,,vedlejší“ (jakkoli podstatný) projev racionality, z níž se sama víra rodí a 

filosoficky integruje. Také ,,cesta ke světovému řádu se může zdařit jen, vládne-li tolerance. 

Intolerance znamená násilí, zapuzování a dobývání. Tolerance ale neznamená lhostejnost. 

Lhostejnost se mnohem spíše rodí z domýšlivosti vlastní pravdy a je nejmírnější formou intolerance: 

skrytým pohrdáním, – ať si druzí věří, čemu chtějí, mě se to netýká.“1046  

 Jaspers považuje za pravděpodobný scénář duchovního vývoje západní civilizace ,,proměnu 

ve znovunastolení biblického náboženství“, protože ,,pro celkový názor dějin je duchovní převaha 

oněch staletí původu tak veliká“ a ,,protože rozpuštění moderního myšlení nemohlo k překonání 

nabídnout nic obsažného z vlastního původu“.1047 Jde ovšem o to, aby se náboženské vědomí 

založené na tradici křesťanství, resp. ,,osové doby“, kultivovalo ve smyslu prodělaného vývoje a sebe-

vědomí moderního člověka v uvedených souřadnicích jeho možností a zodpovědností. Důležité pro 

Jasperse je, že ,,pravda víry spočívá v mnohotvárnosti jejího dějinného zjevu, v setkávání se této 

mnohotvárnosti skrze stále hlubší komunikaci“.1048 (To znamená proti novým dogmatismům, 

fanatismům.) ,,Tím společným všech věr ve vztahu ke světovému řádu může být jen to, že každá chce 

řád základů bytí ve světovém společenství, v němž má prostor k rozvinutí mírovými prostředky 

ducha.“1049 Vidíme ovšem, kromě jiného, jak vyšetření těchto souvislostí, také mezi vírou a existencí 

člověka v její historičnosti a společenskosti, je věcí filosofie, jak filosofie je tím, co koná reflexi 

existence, kdežto vědy dávají jen poznatky o jsoucím v tom, jak je lze ,,systematizovat“ (což není 

totéž jako – jak jsou ,,systematické“), a víra je vztahováním od existence k transcendenci, nikoli 

objasněním tohoto vztahování samotného, jeho sebekritikou. Pro filosofii platí, že je ,,nezavršená a a 

musí si toho zůstávat vědoma, nechce-li se stát falešnou“.1050 U Jasperse zároveň trvá, co jsme už 
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naznačili jako možný kritický/kritizovatelný bod, kritizovatelný přinejmenším zevnitř křesťanského 

sebe-vědomí, totiž samozřejmost, s níž počítá nejen s takovouto otevřeností, neuzavřeností filosofie, 

nýbrž i náboženského vztahování, resp. jeho vymezení ze strany filosofie v naznačeném smyslu 

spojení s pluralitou a dějinností (tj. antiexkluzivistické pojetí historického zjevu náboženství a jeho – 

přinejmenším v katolicismu nedělitelných – zprostředkovacích institucí).1051 U Jasperse přese všechno 

trvá způsob kantovsko-racionalistického (v jistém smyslu i idealistického) přístupu ke (křesťanskému) 

náboženství jako ,,před-filosofické“, ,,mytické“, imaginativní variantě vztahování k pravdě.  

 Úvahy o fázi rozhodujícího přerodu či přechodu dějin, resp. lidského vědomí v nich/o nich, 

Jaspers dovádí k tomu, že ,,přechod je ale vždycky“ a že ,,hloubka pohybu přechodu přináší nejvyšší 

jasnost o bytí a pravdě“. ,,Největší zjevy duchovních dějin jsou jako přechod koncem a počátkem 

zároveň“ a ,,všechno velké je přechod“. Dokonce ,,duchovní stvoření středověku, jež se završuje 

v Tomášově systému a v Dantově básnictví, ještě z celé víry, je přece obrazem toho, co v okamžiku, 

kdy bylo myšleno, bylo už minulé a neobnovitelně ztracené.“1052 Přitom ale platí, že ,,jen to je 

v dějinách podstatné, že si v nich člověk dovede vzpomínat a s tím to, co bylo, uchovávat jako faktor 

nadcházejícího“.1053  

 Pokud jde o jednotu ,,světových dějin“ (Weltgeschichte), o níž záhy uslyšíme v perspektivě 

světovýcýh dějin filosofie, existuje natolik, nakolik v uvedeném smyslu existuje jednota lidstva. Ta 

existuje jen v uvedené mnohotvárnosti, dějinnost je individuální, a v tom spočívá její ,,univerzalita“. 

Světové dějiny tak jsou myslitelné jako souhrn dějin jednotlivých dění, coby jednota jako to, co tuto 

různost v čase a prostoru protíná a integruje v tom, co je jednotlivým osobám, kulturám a časům 

společné (společně – jakkoli jinak – podstatné, komunikovatelné). Dějinami jednotlivých kultur 

prochází ,,linie rostoucího zisku, ale omezena na neosobní, obecně platné vědění a umění vědomí 

vůbec. Světové dějiny se dají v tého oblasti uchopit jako vývoj ve vzestupné linii, sice se zvraty zpět a 

zastaveními, ale v celku se stálým zvyšováním vlastnictví, k němuž lidé a národy přispívají, jež, co do 

své podstaty přístupné všem lidem, se také stává vlastnictvím všech.“1054 Tak se i pokrok děje jen 

v množení poznatku, ,,technických“ možností, nikoli v ,,substanci“ člověka, ten je s individuálním 

osvědčováním své mravnosti vždy znovu a jinak, po svém, ve své konkrétní situaci, dějinně 

odpovědný. 
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 ,,Jednota není stavem věcí, nýbrž cílem. Jednota dějin vyrůstá snad z toho, že lidé si mohou 

rozumět v ideji jednoho, v té jedné pravdě, ve světě ducha, v němž má vše na vše svůj smysluplný 

vztah, patří dohromady, ať už si to je nejprve jakkoli cizí. Jednota je ze smyslu, vůči němuž se dějiny 

odvíjejí, smyslu, jenž propůjčuje význam tomu, co by bez něj zůstalo nicotné v roztroušenosti.“1055  

Tedy opět v komunikaci, komunikovatelnosti vůbec: ta – o sobě ale závislá přece na jednom – je 

svorníkem, ba vlastním výkonem racionality, a to je výsostným znakem i Jaspersova pojetí racionality, 

totiž dějinnost, pluralita (a s tím procesualita) vztahování k (,,jednomu“) rozumu jako jeho výkon, 

právě jako výkon (imanentně rozmanitého a vývojového) rozumění. Tak se ovšem Jaspers složitými 

cestami vrací k něčemu, co – na křesťanské půdě, aniž by se museli vzdát zjeveného náboženství – po 

Leibnizovi, Hamannovi a některých jiných osvícenských nábězích k integraci racionalismu, křesťantví a 

historického myšlení domyslel Herder, jinak a již před ním Komenský. Důležitý rozdíl mezi Jaspersem 

a ještě Herderem, nemluvě o Komenském, je, že kantovec Jaspers si (a – v jeho pojetí – filosoficky 

školenému a vědeckému myšlení) důsledně zapovídá možnost uvažovat smysl, z nějž má dění dějin 

čerpat jednotu, popřípadě cíl, k němuž má směřovat, jako něco, co by bylo přinejmenším myslitelné, 

ne-li: co by o sobě bylo i jinak než právě jako racionální, ,,racionalizující“ konstrukce. U Herdera 

vyrůstá pluralita ,,obrazů světa“, spirituálních formací v dějinách při jednotě pravdy a Zjevení 

z dějinnosti, jíž je ,,její“ svět poznamenán imanentně. Jaspers je ale s ontologií jednoty dějin, jejich 

počátku a cíle, resp. smyslu, hotov až příliš rychle a radikálně: jako taková/é se podle něj vždy pouze 

věří, tato víra je dle něj nutná, on dokonce mluví o nezbytnosti víry v Boha, ale důvodem a 

argumentem této jeho ,,premisy“ je spíše orientace člověka v dějinách než založení ontologie dějin, 

resp. bytí jako takového. ,,Spočívá jednota lidstva v sjednocování na společné víře, v objektivě toho, 

co je společně myšleno a věřeno jako pravé, v organizaci jedné věčné pravdy celou zemi objímající 

autority? Nebo je pro nás lidi v pravdě dosažená jednota jen jednotou skrze komunikaci dějinně 

mnohotvárných původů, jež se vzájemně dotýkají, aniž by se v jevu myšlenky a symbolu stávaly 

identické, – jednotou, která mnohem spíše nechává to jedno skryto, – jedno, které může zůstat pravé 

už jen v neomezené komunikaci jako nekonečný úkol v neuzavřitelném pokusu lidských 

možností?“1056 Jaspers proti sobě staví dvě varianty, kdy za správnou považuje evidentně tu druhou, 

přičemž první traktuje poněkud reduktivně, spojuje totiž s jediností víry jedinost jejího 

zprostředkování, vyznání, exkluzivitu s autoritativností, nikoli zahrnuje pluralitu a dějinnost rozumění 

pod ni jako její ,,tělo“. (Tak se mj. ukazuje, že Jaspers se od herderovského spojení racionalismu 

s historismem liší přece podstatně v tom, že deontologizace jednoty smyslu u něj vede k pluralitě cest 

k pravdě ne pouze ve smyslu relativity výkonů, nýbrž samotných ,,dogmat“.)  
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   ,,Jednota cíle veskrze není v žádném výkladu smyslu dosažena.“1057 Cíl se spíš rozpadá 

s pluralitou rozumění a dosahování do jednotlivých, ,,dílčích“ cílů, které se k němu vztahují jako jeho 

integrální části. Tak se k nim, k němu skrze takovéto cíle, po svém různě vztahují různé věky. Mezi cíli, 

které jsou ,,dosažitelné v každé přítomnosti“ a do různé míry dosahovány, Jaspers vyjmenovává 

,,civilizaci a humanizaci člověka“, ,,svobodu a vědomí svobody“, ,,vznešeného člověka a tvoření 

ducha“, ,,vytváření kultury“, ,,génia“, a ,,odhalování bytí v člověku, osvojování bytí v jeho hloubce, to 

znamená odhalování božství“.1058 ,,Jednota jako cíl je nekonečný úkol; neboť všechny nám viditelné 

jednoty jsou partikulární, jsou jen předpodmínkami možné jednoty, nebo jsou nivelizacemi, za nimiž 

se skrývají propastná cizost, zapuzování a boj. (…) Jedno je mnohem spíše nekonečně vzdálený 

úběžník, který je původem a cílem zároveň; je tím vzdáleným transcendence.“1059 

   Filosofický základ a rámec Jaspersovy reflexe dějin se ukázal jako cesta k uvědomění 

filosofického základu a rámce dějin samých, totiž jejich původu a měřítka u lidského myšlení a 

jednání. Jaspers ukázal, že skutečnost dějin závisí na uvědomění a strukturaci toho, co je, v relaci 

mezi existencí a transcendencí, historickým a věčným, na samotném dějinném a hodnotovém 

vědomí; ukázal, že ,,dějiny se samy stávají cestou k naddějinnému. V nazírání velkého – stvořeného, 

vykonaného, vymyšleného – dějiny září jako věčná přítomnost.“ V tomto smyslu patří také 

k výměrům umění, že ,,překračujeme dějiny, když se nám člověk stává přítomným ve svých nejvyšších 

dílech, skrze něž takřka dovedl zachytit bytí a učinit je sdělitelným“.1060 To, oč jde, je vznášení 

,,nároku na přítomnost jako věčnost v čase“.1061  

 

 III/4 

Atomová bomba a budoucnost člověka 

 

 Myšlenkou vztahu přítomnosti a věčnosti jako ,,vertikály“ mezi empirickou realitou a 

transcendencí Jaspers zakončuje i svůj již přímo aktuálně politicky zaměřený spis Die Atombombe und 

die Zukunft des Menschen, totiž spis věnovaný problému, jenž je nahlížen jako týkající se člověka a 

lidstva vůbec, problému ohrožení civilizace, ukazujícímu se tak jako prubířský kámen aplikace 

filosofického myšlení, jeho vztažení k problémům toho, co je. Spis vyšel stejně jako jiný svazek reflexí 
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politických problémů Philosophie und Welt roku 1958 a navazoval na Jaspersovu stejnojmennou 

rozhlasovou přednášku z podzimu 1956. Je přitom třeba říci, že ačkoli tento spis je snad více než jiné 

Jaspersovy spisy poněkud obšírný, rozvláčný, není na místě mu vyčítat začleňování obecných 

filosofických úvah jako právě těch o věčnosti a nesmrtelnosti na samotný závěr, jak to učinil Golo 

Mann (viz dále), neboť právě a teprve tyto úvahy vytvářejí duchovní rámec jednotlivých náhledů a 

apelů, z jimi odvozených hodnot vycházejí stanoviska k politickému bytí člověka. Jako takový tedy 

spis obsahuje jednak systematicky platná a důležitá Jaspersova shrnutí, jednak vyjádření k aktuálním 

politickým/civilizačním problémům a k vztahu jejich myšlení s myšlením obecně filosofickým. 

Závěrečná kapitola obhajující rozum (Vernunft) jako fundament a měřítko politické strukturace světa 

je také ideovým vrcholem díla. V docela posledním pojednání o nesmrtelnosti se ukazuje, jak Jaspers 

v pojetí vztahu věčnosti a přítomnosti a jeho významu pro politické (etické) bytí člověka navazuje na 

Kanta, upevňuje transcendentální rámec hodnot, a zároveň bazíruje na kritičnosti rozumu.  

 Filosofie podle Jasperse ,,zakládá právo myšlenky nesmrtelnosti, ale tak, že ji samotnou 

proměňuje“, a v tom jí Kant ukázal cestu s ,,nepřekonanou jasností“: ukázal, že ,,s čím se v tomto 

světě setkáváme, je svázáno s formami našeho nazírání v prostoru a čase a s formami našeho 

myšlení“, a že ,,člověk se stýká s původem v bezčasé skutečnosti samotné“ ve své vlastní svobodě. ,,V 

jednotlivé duši mluví, co je více než bytí zde člověka a viditelný svět: svědomí, naplněné láskou. Silou 

své lásky, v níž se ví jako darovaný, přichází člověk v životodárném rozhodnutí k sobě v čase. Tím, že 

k tomu dochází, si je sebou jistý ve věčnosti.“1062 Tu ovšem již Jaspers Kanta ihned podstatně rozvíjí, 

přinejmenším co do akcentu, neboť cesta od svobody (spojené s mravností) není u Kanta tak 

bezprostředně spojena s láskou: svoboda, resp. mravnost, je spojena prvořadě s povinností, láska 

v necesetarismu Kantova transcendentalismu vychází podobně jako milost na straně Boha (jenž 

Stvořitelem zůstává pouze víře, ,,kritické filosofii“ vlastně pouhou hypostazí /tak ne náhodou hned u 

Fichta/). Jaspers také Kanta posouvá tím, že prožitek (právě prožitek, nikoli poznání) věčnosti 

v duchovnosti ,,empirické“ individuality rozšiřuje na ,,objasnění“1063 ,,původu našeho bytí“,1064 ačkoli 

v ,,kritické filosofii“ nemůže mít ontologickou povahu, natož povahu ontologického důkazu. Pro 

Jaspersovo vlastní (politické) myšlení je nicméně stěžejní, že ,,rozhodnutí ze síly lásky a příkazu 

svědomí je jevem toho, co věčně už je“, a že tato ,,přítomnost věčného je nesmrtelnost“. ,,Naše 

vědomí nesmrtelnosti spočívá ve svědomí. Spočívá rozhodujícím způsobem v lásce, této zázračné 
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skutečnosti. Jsme smrtelní, kde jsme bez lásky, nesmrtelní, kde milujeme. Naše láska k mrtvým by 

postrádala věrnost, kdyby ztratila vědomí věčnosti.“1065   

  Z těchto úvah Jaspers dospívá k uvědomění, že ,,reálná budoucnost je naše věc a naše 

zodpovědnost“ a že ,,bychom se stali svému úkolu ve světě nevěrnými, kdyby se nám stala 

budoucnost lhostejnou“.1066 Myšlenka věčnosti je přitom podle Jasperse podmínkou ,,vážnosti“ ve 

vztahu k přítomnosti: nevěří-li člověk ve věčnost a přijímá skutečnost jen jako parciální ,,zakoušenou 

smyslovou ralitu“, ztrácí jeho žití podstatnou hybnou pružinu pro všechno ideální snažení. Jaspers 

dospívá k tomu, že člověk se neobejde bez náboženské či filosofické víry (druhou chápe jako takříkajíc 

,,vyšší úroveň“ ducha, jako víru ,,kritického“ rozumu: prvou přijímá pro její blahodárné působení na 

morálku člověka): buď bez jasnosti o bytnosti člověka, jakou zprostředkovává filosofie, nebo bez 

náboženství, které zlu slibuje trest věčného pekla: ,,Kdo nevěří na věčné pekelné tresty, aniž by žil ze 

síly filosofické myšlenky, je ztracen. V myšlence věčných pekelných trestů je více rozumu než 

v zdánlivé jistotě, že mohu beztrestně činit, co chci, protože po smrti nic není.1067 Nepřiměřené je ale 

hrození trestem stejně jako předpovídání budoucí věčné blaženosti. Obojí odděluje, co je jedním, 

jako věčnost v čase. Zlo má peklo už současně v sobě, dobro je samo sobě hned už odměnou.“1068 

Vidíme, jak se Jaspers zároveň ihned distancuje od ,,tvrzení“, ,,slibování“ toho, co ,,na věčnosti“ za 

dobrý či zlý život přijde, jako bychom to (1) věděli, (2) jako by to přicházelo ,,po“ životě ve smyslu 

sukcesivní, ,,horizontální“ chronologie. To by z Jaspersova hlediska bylo počínání jednak nekritického, 

jednak náboženského myšlení. Filosofii jde o vyšetření ,,bytostných určení“ jednotlivých fenoménů 

jako takových, z jejich logiky, bez nedokazovaných předpokladů: o vyšetření toho, co je dobro či zlo a 

proč je třeba jich činit či nečinit, vzhledem k jejich, resp. lidské bytnosti jako takové.   

  Nesmrtelnost je tedy podle Jasperse ,,přítomností věčnosti“ a ,,tato přítomnost není mimo 

časové věci, nýbrž v nich nad ně (in hnen über sie hinaus). Je tím, čím je pouze časové teprve 

naplněno a samo, ještě v samém vytržení, dospívá ke klidu. (…) Není bez věčnosti, která byla nebo 

bude.“ V čase je tato přítomnost věčnosti jednak ,,vzpomínkou“, jednak ,,nadějí“1069: je právě 

vědomím jednoty toho, co je, s bytím a univerzem vůbec. ,,Věčné nepřijde později, nýbrž je přítomné. 
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Očekávání budoucího jsou šiframi pro přítomnost věčného.“1070 Jaspers srovnává Ježíšovo ,,království 

Boží je mezi vámi“ s přesvědčením ,,filosofického myšlení“, že ,,to, oč jde, skutečnost věčného, je ve 

způsobu, jak se žije a jedná, jako to obemykající, nesmrtelné“. A z toho vyvozuje poslední odstavec a 

,,odkaz“ své úvahy o hrozbě sebezničení lidstva atomovou bombou: ,,Z této přítomnosti věčného 

může být následkem, že se zabrání sebevraždě lidstva. V této přítomnosti ale zůstane naděje ještě ve 

ztroskotání rozumu a bytí.“1071  

 Jaspers se ve spise o atomové bombě zabývá historickou a politickou úlohou, instancí (a tak 

nutně i filosofickým založením bytnosti) rozumu (Vernunft) jako fundamentu demokratických, 

opravdu lidských poměrů. ,,Jediná cesta, která se dnes člověku, jenž se chce opravdu stát člověkem, 

všem lidem, otevírá, je cesta rozumu.“1072 Sebereflexe rozumnosti člověka jako jeho bytostného 

určení jako zároveň existenciálního, v dějinném rozměru jeho reálné existence (která je zároveň 

imanentně inter-subjektivní, vztahová), vede k politice, která toto bytostné určení člověka jako 

rozumné a svobodné, a zároveň dějinně a místně vztahové, komunikativní bytosti bude 

,,distribuovat“, reprezentovat, tzn. k politice demokratické a v maximální možné míře participativní. 

Jaspers odpovídá na námitky, že jeho odvolávání se na rozumnost jednotlivce je v době určující role 

globálních mocí (zájmů) hospodářských a technických ,,utopické“: v Jaspersově výkladu se rozumnost 

jako výkon reflexe, ,,transcendování“ (překonávání daného, zobecňování a zdůvodňování), ukazuje 

jako imanentně ,,utopická“, současně však právě takto vlastní podstatě člověka jako na jednu stranu 

konečné a smyslové, na druhou stranu v uvedeném smyslu (již ,,otevřeností“ své rozumnosti, resp. 

svobody) ,,transcendentální“, spirituální bytosti. Je tak pravdou, že rozumnost jednotlivce 

v globálním měřítku nestačí, zároveň je to však ona, co je nezbytným základem možné změny 

globální. Pro změnu světa nestačí, změním-li se sám, ale je to předpoklad každé možné širší změny: 

předpoklad ,,nové politiky, v níž přestanou války“.1073  

 ,,Demokracie, jež má mít trvání, se obrací proti nespravedlivým privilegiím, ale žádá svou 

vlastní aristokracii. Poznává dary přírody nadání, zásluhu stravujících se vypětí ve výkonu, mravní 

kvalitu soudnosti a rozumu – a to ve svobodném uznání, ne ve vynuceném podrobení. Antipatii 

většiny lidí vůči bytností, nadáním, zásluhou vynikajícím překonává láska k tomu lepšímu v sobě 

samém, jež se stává silnějším v lásce k většímu. V demokratickém étosu spočívá proto úcta.“ 1074 To je 

významné Jaspersovo shrnutí, vystihující kromě poměru demokracie, rozumnosti a svobody (a 
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rovnosti) též jeho téma lidské velikosti, již rozebíral v pojednání o ,,Směrodatných lidech“a ,,Velkých 

filosofech“, popřípadě utváření politických předáků už ve spise o Maxi Weberovi. Je to právě výše 

rozumnosti a svobodnosti člověka v jeho (intersubjektivně otevřené) činorodosti, co zakládá kvalitu 

státníka. Státník je rezultátem vnitřně svobodného rozumného, a tak zodpovědného, politicky 

jednajícího jedince. Vidíme, jak Jaspers odsuzuje zároveň nivelizaci i aroganci, sebevyvyšování 

jednotlivců. Rovnost se týká rovnosti před zákonem, rovnosti šancí, ne v přirozených vlohách, 

schopnostech. ,,Idea demokracie požaduje spravedlnost pro mnohotvárnost a (nikdy objektivně 

fixovatelné) zařazení (Rangrodnung) lidí.“1075 

 Zároveň Jaspers vyvozuje nutnost, nedělitelnost politické určitosti a angažovanosti lidského 

počínání: ,,stále musí být hledána i přímá cesta do politična: působit směrem k němu a snad 

spolupůsobit v něm, kde je to možné. Politická svoboda a demokracie předpokládají vůli a povinnost 

každého jednotlivce: uznávat zodpovědnost za politické dění i jako vlastní zodpovědnost.“1076 

Důležité je, že Jaspersovo vyvození (,,nutnosti“) demokratické společnosti z rovnosti lidí v jejich 

rozumnosti a svobodě bazíruje na zodpovědnosti jednotlivce, jenž v politickém systému deleguje 

toliko výkon jednotlivých funkcí, nikoli tuto zodpovědnost samotnou. Jaspers vidí (po zkušenosti 

s nacismem) potřebu upevnit demokracii jako chránící, nikoli nivelizující jednotlivce, jako imunní vůči 

redukci na to, že pravdu má ,,většina“. Je přitom třeba říci, že tento postoj vyplývá z Jaspersovy 

filosofie lidské existence vůbec, ze spojování její pravdy s její transcendencí, s tím, co ji ,,obemyká“ a 

překračuje v naznačném smyslu přesahujícího, a přitom vnitřního určení, nikoli s identitou empirické 

jednotky. Demokracie se neopírá o fiktivního ,,suveréna lidu“, o ,,lid“, nýbrž o konkrétní lidi, o 

každého jednoho člověka, a zrovna tak svoboda musí být v každém jednom člověku.1077 ,,Demokracie, 

to je spíše každý jedinec sám. On má zodpovědnost za to, jak žije, co myslí a pracuje, k jakým 

jednáním se rozhoduje, jak to všechno činí ve společenství s druhým.“1078 ,,Idea demokracie je 

střízlivý, jasná a pohánějící; nárok na absolutní suverenitu lidu je divoký, temný a fanatizovaný.“ A 

Jaspers také zdůrazní, že ,,idea demokracie“, o níž mluví, je ,,Kantův republikánský způsob vlády“.1079 

Dovolávání se ,,vůle lidu“ a ztotožňování vládnoucího orgánu s jeho reprezentací umožňuje i právo na 

,,zničení protivníka, protože je rebelem proti lidovému suverénu“. ,,Vláda skrze absolutní suverenitu 

lidu, jež se inkarnuje v orgánech a vůdcích, ruší diskusi.“1080 Rovnost, na níž stojí demokracie, je 

rovností jednotlivců v jejich různosti, nikoli stejností homogenního ,,lidu“, jak je určován a domněle 

reprezentován politickou mocí, která pak neidentický hlas nabývá falešné právo likvidovat jako 
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nepřítele. ,,Demokracie je tolerantní vůči všem možnostem, musí ale umět být netolerantní 

k netoleranci. Je proti násilí, ale proti násilí se musí hájit násilím.“1081 Demokracie tak stojí na 

principech ideje demokracie, ne pouze na aktuální vůli většiny, která se od měřítek lidství člověka 

jako rozumné a svobodné, nedotknutelné osoby může vzdalovat. Není tímtéž co vláda většiny bez 

ohledu na zastávaný postoj. Ve svém zakotvení v rovnosti šancí a volebního práva všech je jako 

taková demokracie – ,,tak jako celé lidské bytí“ – ,,nebezpečná“, stále ohrožená a vyžadující péči o 

svou opravdovou vnitřní rozumnost a svobodnost. Ta musí pronikat do běžného života každého 

jednotlivce jako stejně suverénního občana a nositele demokracie: ,,Idea demokracie žije ze 

substance dějinné tradice až po étos všedního dne v obyvatelstvu.“1082 ,,Žádná státní forma 

demokracie negarantuje ideu demokracie. (…) V demokracii jsou majority svázány s předpokladem, 

že jejich rozhodnutí mohou být následně korigovány jako mylné. (…) Zabránit s jistotou zneužití 

institucí demokracie proti ideji demokracie není žádná instituce schopna, nýbrž jen trvalé rozumné 

smýšlení lidí, kteří ty instituce používají.“1083 

 Známe opět již z Jaspersovy filosofie (včetně spisu Philosophie) jako takové, že rozum (a tak i 

jeho distribuce v politické samosprávě lidského společenství, demokracie) není ,,vlastnictvím“, nýbrž 

bytostně ,,na cestě“. Ta se v politice týká ,,výchovy všech k demokracii jako společnému myšlení a 

konání“. K ,,ideji demokracie“ patří, že ,,každý jednotlivec má šanci se (společného, M. B.) myšlení a 

působení účastnit“. Patří k ní, že ,,každý je nenahraditelný. Lid jsou všichni a každý. Cílem je, aby 

každý člověk mohl uskutečnit přiměřeně svému nadání vrozenou bytnost člověka, svobodu.“1084 A 

v demokracii konečně, která z principu rozumnosti všech ,,chce rovnost“ (a tak nutně i ,,právní stát“), 

,,předchází rozum jako smýšlení všem určitým zákonům a institucím. Před všemi zákony a vším 

zákonodárstvím jsou uznávána lidská práva, která všechny společně svazují a osvobozují a sama 

nepodléhají proměnlivému zákonodárství.“1085 Demokracie žádá (sebe)výchovu a ,,publicitu myšlení“, 

svobodu tisku, diskuse a informací, svobodu shromažďování a voleb. ,,Svobodné, rovné a tajné volby“ 

jsou jejím přirozeným ,,středobodem“, podmínkou politické svobody.1086   
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 K takovéto ideji demokracie se společnost včetně formálně demokratických států podle 

Jasperse musí vrátit, jinak hrozí civilizaci konec – poprvé kvůli technické moci jaderné zbraně 

v bezprostředně reálném smyslu. To právě otevírá novou situaci, na niž filosofie jako myšlení toho, co 

je (též: člověk jako imanentně politický), musí reagovat. Reflexe podstaty lidství člověka, jeho rozumu 

a svobody, je tak od správné politické praxe neoddělitelná, naopak je to právě nedostatek v pravém 

jaspersovském slova smyslu filosofického uvědomění, co vede k instrumentální politické a technické 

racionalitě. ,,Moralita jednotlivce (…) je předpokladem pro v lidu se zakládající trvalou politiku“. Pro 

politická rozhodnutí je rozhodující ,,to nadpolitické“, ,,moralita, oběť, rozum“. Nejen mezinárodní 

mír, nýbrž i přežití civilizace vůbec se neobejde bez nového upevnění všeho lidského počínání 

rozumností a mravností. ,,Že lidé mají jeden kořen a jeden cíl, že lidé jako lidé patří dohromady skrze 

něco, co přesahuje všechny boje mezi nimi, i smrt a život, je víra, která sice může být rozsypána, ale 

jen za cenu ztráty rozumného lidského bytí samotného.“1087 

 Politika se musí vymanit ze ,,starého“ myšlení v kategoriích přítel – nepřítel, jejím prizmatem 

musí být hledání míru a politického jednání jako zakládání jeho předpokladů.1088 ,,Základní situaci 

člověka“, jeho sebenalézání se ve světě bez poznání ,,odkud“ a ,,kam“ jeho existence,1089 ,,možnost 

totálního sebezničení“ lidstva náhle staví ještě jinak, vznáší otázku vůbec zachování světa. Jaspers s ní 

srovnává ,,nebezpečí totalitární vlády“, která neohrožuje sice existenci samotnou, ale ,,životahodnou 

existenci“ (das lebenswerte Dasein).1090 Je třeba nové politiky, protože zvrat soupeření mezi státy ve 

válku v době atomové hrozby není přijatelný, nehrozí oběťmi, nýbrž zničením civilizace vůbec. 

Ostranění atomové hrozby je možné jen za předpokladu vzájemné kontroly států, která by už sama o 

sobě znamenala více než ,,pouze“ překonání ničivého nebezpečí, přeměnila by vzájemný vztah i 

vlastní bytnost států, ,,přeformování politického bytí“ z množiny států stojících proti sobě jako 

potenciální nepřátelé ve společenství států (Staatengemeinschaft) řídícího se závazky fundovanými a 

dohlíženými ,,institucemi společného původu“; to znamená přechod ze stavu pouhé ,,koexistence“ 

do kvalitativně vyššího stavu ,,kooperace“, která teprve by mohla otevřít cestu ke světovému 

míru.1091 Taková změna by se takto dotýkala i bytí každého jednoho státu a člověka a kromě dalšího je 

z ní vidět obecně filosofická pravda, že svobodu jednotlivců umožňuje jen a teprve dodržování jistých 

závazků, vycházení z jistých principů, z jisté mravnosti: osvědčuje se, jak svoboda nemíní volné, 

prostě ne-omezené manévrovací pole, nýbrž je zavázána ctnosti, je na straně jedince umožňována 
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uznáním druhého. Teprve jeho nedotknutelnost umožňuje rozvinutí svobody vlastní. I z toho je 

patrné, jak individuální práva jsou podmiňována rozumnými vztahy, tyto však zase předpokládají 

(svobodu druhého respektující, a tak sebe-omezující se, nelibovolnou) rozumnost jedince, a tak – 

takříkajíc – správnou filosofii člověka, morálku. Zákonitě také jako překážka překonání ohrožujícího, 

zničujícího stavu stavem vzájemné kontroly vychází totalitarismus, politika nerespektující lidství 

člověka, jak jsme je s Jaspersem vyvodili. Světový mír vyžaduje svobodnou vůli a ta se musí týkat 

každého člověka: politická rozhodnutí, nadto globální platnosti, se musí opírat o vůli lidu, a ten tak 

musí k náhledu potřebných úprav dospívat. Tak se opět světový mír neobejde bez sebevýchovy, 

rozvoj rozumnosti lidí.1092           

 Dvě velmoci, jež disponují atomovou bombou, jsou Sovětský svaz a Spojené státy americké, 

přičemž Sovětský svaz Jaspers chápe jako ,,zachovávající starý válečný potenciál“, ,,zřizující satelitní 

státy, které jsou fakticky v jeho moci a poslouchají jeho rozkazy“, kdežto USA jako ,,hledající spojení 

se svobodnými, suverénními státy, ne prostřednictvím síly“.1093 Přes existující zničující hrozby válečné 

konflikty ve světě pokračují, s atomovými zbraněmi jako nevyužívanými, nicméně zůstávajícími 

potenciálními hrozbami. Spíše dochází k tomu, že ,,nebezpečí atomové bomby je vtahováno do staré 

politiky vychytralosti, vydírání“.1094 Poněkud příliš jednoznačně staví Jaspers proti sobě ,,Rusko“ a 

,,Západ“ (jímž rozumí ,,Ameriku“ /USA/) jako synonyma ,,totalitarismu“ a ,,svobody“1095 a mluví pouze 

o Rusku (,,znásilňujícím“ pobaltské a další státy)1096 jako hrozbě pro opravdové osvobození a 

osamostatnění bývalých kolonií, k čemuž jim naopak mají chtít pomoci státy ,,svobodného světa“.1097 

Proti totalitárnímu Rusku podle Jasperse Západu ,,tak jako všem lidem“ stojí k dispozici ,,jediná zbraň, 

která není zbraní síly“ – pravda. ,,Boj obou světů“, tj. totalitního Ruska a svobodného ,,Západu“ 

(Abendland, tj. zde včetně USA), je bojem ,,mezi lží a pravdou, ale tak, že totalita z principu staví na lži 

a sílí tím, že svobodný svět není dostatečně pravdivý a tím se oslabuje“.1098 Amerika se podle Jasperse 

,,po válce, nadto ochranou Berlína, velkolepě osvědčila. Amerika tím v Německu stejně jako v Evropě 

vytvořila pocit bezpečí, v němž prospíváme ještě dnes.“ Přesto ,,skoro všechny evropské národy“ trpí 

pocity averze vůči Americe.1099 Přitom Američané sami jsou původně ,,Evropané“. Jaspers varuje: 

                                                           
1092

 Srov. tamtéž, s. 20n. 
1093

 Tamtéž, s. 28n. 
1094

 Tamtéž, s. 30. 
1095

 Srov. tamtéž, s. 42. 
1096

 Tamtéž, s. 61. 
1097

 Viz tamtéž, s. 54nn. 
1098

 Tamtéž, s. 61. Jaspers odkazuje v souvislosti s totalitarismem na Hannah Arendt, jejíž ,,Einsicht sowohl wie 
ihr offenhaltende Fragen halte ich heute für unumgänglich, wenn wir uns die totale Herrschaft sachgemäβ 
klären wollen“. Tamtéž, s. 73. 
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 Tamtéž, s. 90. 
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,,Evropské sebevědomí bude úzké, pokud se obrátí proti Americe. Čím je Evropa, když Amerika, skrze 

evropský původ západní, sama není Západem ve společenství s Evropou!“1100 

 Totalitární vládu vyznačuje ,,jednota státu a společnosti“, ,,zrušení vší dělby moci jedné 

vedoucí moci strany“; totalitarismus socialistických zemí podle Jasperse připravil pracujícího člověka 

o svobodu zdánlivým ,,zespolečenštěním“, totiž zestátněním majetku, z nějž ve skutečnosti pracující 

člověk nic nemá, spíše je ve svém vykořisťování ještě bezbrannější. Totalitu vyznačuje cenzura, 

nesvoboda, etatismus, ideologičnost, pevnost ,,mašinérií“ homogenizovaného, centralizovaného 

systému státní správy. Jaspers tento totalitarismus jednoznačně spojuje s ,,Východem“ a proti němu 

staví ,,Západ“ (včetně Ameriky) jako prostředí svobody: teprve v průběhu šedesátých let začne sílit 

jeho kriticismus vůči západní (západoněmecké) politicko-společenské situaci, v souvislosti se zákony o 

výjimečném stavu či velkou koalicí začně nahlížet západoněmeckou demokracii jako zdánlivou, 

oligarchizovanou, redukovanou na občasné volby předurčené stranickou sestavou kandidátek, 

závislou od hospodářství až po média a kulturu na ideologických, resp. ekonomikých zájmech 

oligarchizující se politické elity, srůstající s tou hospodářskou. Jaspers neztotožňuje demokracii 

s kapitalismem, nýbrž demokracii spíše vidí jako nutné prostředí, v němž kapitalismus může fungovat 

v potřebném ,,rámci zákonů“, jejž utváří (ve svobodných volbách všemi volený) stát.1101 Proti tomu 

stojí model totálního plánování ze strany státu, dusící osobní svobodu a iniciativu. V tomto smyslu do 

totalitarismu sovětského typu podle Jasperse mnohem spíše ústí marxismus už ve svém teoretickém 

založení, sjednocení společnosti (jedinců) se státem, konfuzi ,,suveréna lidu“, vládnoucí (jediné) 

strany, a státu, v ideologickém pojetí kultury a podobně.  

 Jaspers nedostatečně zohledňuje insistování ,,otců zakladatelů“ marxismu na lidském 

rozměru, měřítku ekonomiky, základním prvku emancipace a solidarity v marxismu,1102 jakkoli 
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 Tamtéž, s. 97. 
1101

 Srov. tamtéž, s. 139. 
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 Tak jej proti reálnému socialismu zemí ,,východního bloku“ zdůrazňoval v českém prostředí Miloslav 
Ransdorf: ,,Marxe rozhodně nelze redukovat na etatismus a kolektivismus: právě četba samotného Marxe 
přesvědčí, že tento názor, který kdysi razili Lamprechtovi odpůrci, později Popper, Hayek, Mises, Kristol a řada 
dalších, je mylný.“ Ransdorf. Nové čtení Marxe II. s. 63. Viz dále zejména (již titul): Ransdorf, Miloslav. 
Ekonomika pro člověka. Praha: GUE/NGL, 2010. Ransdorf kromě podrobné a ostré kritiky ,,prohnilosti“ 
někdejšího reálně-socialistického systému (viz Nové čtení Marxe II, s. 426) široce systematicky i historicky 
dokládá, že ,,participační politická kultura objektivně přesahuje buržoazní struktury, i když je dosud využitelná 
pro procesy manipulace,“ a že ,,dnešní kapitalismus má četné postkapitalistické rysy, se kterými si neví rady, i 
když se je pokouší ,marketizovat‘, struktury, které představují prvky, které formačně patří následující 
společensko-ekonomické formaci“ (tamtéž, s. 8). Podle Ransdorfa ,,pro účely emancipace selhal“ jak ,,klasický 
sovětský komunismus“, tak ,,klasický sociáldemokratismus“, a ,,cílem je nalezení nového typu pokroku, nového 
konceptu společenské racionality, nového humanismu, založeného na zásadě, že vykořisťování přírody a lidí jde 
ruku v ruce“ (Ransdorf mluví o ,,naší perspektivě rudozeleného socialismu“); rozvinutí ,,koncepce 
komunikativní racionality“, která by byla ,,negací jakékoli formy elitářství, politického i technokratického, 
jakékoli nomenklatury stran i kapitálu“. Naproti tomu pokračující ,,neoliberální individualismus není schopen 
vytvořit a realizovat strategii přežití“, ,,redukuje lidskou bytost na faktory užitku a zisku (jak ukázal i papež 
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správně vidí některé chyby v jeho ontologickém založení (které z povahy, ba konkrétní podoby vývoje 

činí nutnost, tak jako z dějin – ve stopách Hegela – samotný substrát namísto pole perspektivizace 

cest a objektivních platností). Podle Jasperse se totalitarismus marxismu nedovolává náhodou, neboť 

Marx sám dle něj vytvořil ve svém filosoficko-politicko-ekonomickém konceptu ,,nové opium“, a totiž 

působící svou ,,negativitou“ vůči ,,skoro všemu, co bylo a je“, na ,,všechny nespokojené, znechucené 

a zoufalé na světě“.1103 V tomto smyslu nebyla náhoda, že se marxismus v podobě ideologické 

doktríny, politického programu (jímž na druhou stranu, jakkoli ne v této podobě, chtěl být a se 

chápe), ujal namísto v západní industriální společnosti v zaostalém Rusku. Jaspersův náhled, že 

,,totalitarismus“ (totale Herrschaft) se na ,,totálním vědění jako doktríně musí zakládat“,1104 o sobě 

bystře zasahuje palčivý a současně celostní problém marxismu v jeho holistickém nároku, ve 

filosofické sebelegitimizaci jeho pravdy jako ,,nutnosti“ coby teprve správně pochopeného, ,,z hlavy 

na nohy obráceného“ hegelianismu, konceptu monistického, v němž vědění o tom, co je, je sebe-

věděním (podstaty) bytí samotného. Marx vykonal ,,obrat od dějinně-filosofické pouhé úvahy celku 

(Hegel) k politické aktivitě z domnělého vědění celku“, z ,,dějinně-filosoficky, kontemplativně 

míněného náhledu“ udělal ,,domnělé poznání prostředku k vytváření (Hervorbringung) dějin, jako 

slouží technikovi přírodní věda jako prostředek k tomu, aby vytvářel své stroje. Protože Marx věřil mít 

totální vědění o dějinném procesu, mohl pokládat za smysluplné totální plánování.“1105 A z ,,jednou 

filosoficky významné myšlenky“ se stala pouhá ,,argumentační technika násilného vládnutí a jemu 

sloužících intelektuálních otrockých duší“.1106 Domnělé totální vědění, převtělené v totální plánování 

a vládnutí, by se mohlo považovat za pána, vrchovatě sebe-znalý subjekt-objekt dějin, a zároveň 

znemožňovat existenci rozumu jako takovému, který je spojen s tvořivostí, s tvorbou nového, která 

není ,,předvídatelná“ a plně odvoditelná z žádných dějinných determinant. ,,Prostřednictvím člověka 

                                                                                                                                                                                     
Benedikt XVI. v knize Ježíš z Nazaretu), stejně tak lidské štěstí na životní úroveň a prosperitu“, a je to on (resp. 
kapitalismus vůbec), kdo ,,nese hlavní odpovědnost za ekologické katastrofy“ a ,,ztrácí ,lidskou tvář‘ tam, kde 
narazí na slabé a bezbranné“. ,,Tragédií socialismu bylo, že respektoval pojetí společenské racionality spjaté 
s industriálním kapitalismem“, že zanedbal kulturní a individuální emancipaci, jež přitom je esencí (správně 
chápaného) marxismu. Tamtéž, s. 139-149. Ransdorf byl vedle Lukácse, Gramsciho, Sartra či ,,frankfurtské 
školy“ z moderních marxistů myšlenkově zavázán mj. Ernstu Blochovi, na jehož kritiku reálného socialismu a 
emigraci do západního Německa při zachování a rozvíjení jeho marxistického východiska jsme již narazili. 
Jaspers vnitřní šíři a rozmanitost marxistického myšlení včetně vztahu státu a společnosti či hospodářství a 
kultury znal nedostatečně a ve svých pracích zpravidla pojednával velmi reduktivně; v kritice totalitárního rysu 
pronikavě, ale nedostatečně diferencovaně.  
1103

 Jaspers, Karl. Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 
1961, s. 80. 
1104

 Tamtéž, s. 289. 
1105

 Tamtéž, s. 263. 
1106

 Tamtéž, s. 268. 
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vstupuje do světa něco nového, co se ani dodatečně nedá dostatečně pochopit z předcházejícího. (…) 

Existují nevymyslitelné možnosti člověka.“1107 

  Namítnout by se dalo jednak přílišné podkládání praxe, ba samotné teorie totálního 

plánování Marxovi samotnému, jednak ztotožňování nároku ,,totálního vědění“, jenž se dostavil 

s materializací hegelovského holismu, s vyčerpáním dějinných perspektiv, s protikladem možnosti 

tvorby nového. Tu Marx svým historicismem spíše zakládá, problémem je neexistence měřítka pro ni, 

idenfitikace rozumu subjektu a objektu dějin, člověka (lidí) a věcí i procesů, která neznamená ,,plné 

osvobození“, nýbrž též takříkajíc ,,sebezotročení“ člověka, konfuzi svobody a nutnosti, tak jako teorie 

a praxe a kultury a ideologie, tvorby a produkce, jinak též rozumu a rozmyslu (v uvedeném rozlišení), 

nemluvě o esenci a dějinách. U Marxe nicméně zároveň pokračuje rozlišování podstaty a jevu, trvání 

na fenomenální povaze nejen pravdy, nýbrž i skutečnosti. Jaspers vidí důsledek pro prvou, ale 

zapomíná na procesuálnost marxovského myšlení a bytí, která jeho ,,totalitarismus“ specificky 

vnitřně relativizuje, právě ,,perspektivizuje“. Právě to umožňuje Ransdorfovi či Blochovi jej chápat jak 

jako myšlení budoucnosti, utopie v pozitivním, tvořivém slova smyslu, tak jako myšlení vstřebávající a 

zúročující všechen (pokrokový – v dějinotvorném antagonismu ten emancipativní) odkaz minulosti, 

dějiny kultury v jejich rozmanitosti, a zároveň jednotě. Ta se jako spočívající zase pouze ve vertikále 

usilování specificky ,,z druhé strany“ vrací k opačným směrem vykročivší koncepci Jaspersově, 

spojující ,,filosofickou víru“ namísto dogmatu také s ,,nekonečným pohybem“.  

 Jaspers sám vidí, že Marx (z logiky věci) ,,myslí diktátorsky“, ba ,,je prorokem a agitátorem za 

politické vytvoření nového stavu lidstva, bez pohledu na ty reality, které se k tomu nehodí, a slepý 

pro původy v lidství, které zakládají samotného člověka jako takového. (…) V Marxovi byla utopie 

rozumu (Verstand), zrozená z pohoršení, nenávisti a abstraktního entuziasmu spravedlnosti. Dnes je 

tato utopie, za ztráty svého smyslu, už jen fasádou totalitního násilí o sobě.“1108 Totální plánování je 

Jaspersovi nepřijatelné jako samo totální vědění, protože rozum v jeho pojetí je cestou, úběžníkem; 

odsuzuje ,,marxistickou doktrínu“ jako ,,obsah víry“ naplněný ,,pověrou vědy“1109 

(Wissenschaftsaberglaube, ten se opírá právě o konfuzi ,,rozumu“ a ,,rozmyslu“, dostavující se 

s monistickou historizací podstaty) stejně jako zjevené, resp. církevní náboženství, jako dogmatismus. 

Toho je třeba si u Jasperse všimnout (sám tuto analogii nekonstatuje). Kdežto ,,filosofická víra“, 

upevňovaná uvědoměním bytnosti rozumu i bytí v transcendenci, ,,není obsahem, v nějž se věří, 
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 Tamtéž, s. 253. Srov. k Jaspersově kritice domnělé možnosti ryze a vyčerpávajícího vědeckého obrazu 
(poznání) světa: ,,Das ,wissenschaftliche Weltbild‘ im Unterschied vom mythischen war selber jederzeit ein 
neues mythisches Weltbild mit wissenschaftlichen Mitteln und dürftigem, mythischem Gehalt.“ Jaspers, Karl. 
Einführung in die Philosophie. München: R. Piper & Co. Verlag, 1971, s. 59. 
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nýbrž konáním, s nímž se věří“, a ,,vidí všechny obsahy víry jako dějinné šifry“, bazíruje církevní 

náboženství na dogmatu víry jako instanci, východisku poznání, vědění. Filosofická víra ,,nečiní svůj 

rozum měřítkem Boha nebo božstvím, nýbrž zakouší svůj rozum jako Bohem stvořený orgán, jímž se 

lze v nekonečném pohybu dostat na cestu k transcendenci.“1110 Marxismus je ve skutečnosti 

speficicky rozkročen takříkajíc mezi vírou zjeveného náboženství a filosofickou vírou; na jednu stranu 

přijímá subjekt jako vlastní orgán substrátu bytí, dějin, jako substanci, s uvedenými problémy, na 

druhou stranu historismus tohoto monismu vede k identismu (politicky k centralismu) stejně jako 

k jeho univerzální dějinnosti. A v té se symptomaticky střetává s monismem heideggerovského 

subjektu, zrovna takové imanentně dvojlomné ,,vrženosti“, jejíž bytostnou povahou je ,,rozvrhování“, 

bytí ,,roz-vrhem“. (Shoda s marxismem je i v arbitrárnosti, a zároveň kolektivní identitě subjektu: 

Marx myslí daleko historičtěji sociálně určitou třídu, Heidegger vágně národní společenství; v obou 

případech je suverénem jedinec, sjednocený zároveň s dějinným kolektivem; viz dále.)   

  Jaspers považuje protikladení ,,matoucích jmen“ ,,marxismus“ a ,,kapitalismus“ za chybné, 

mělo by se myslet v principech totalitarismu a svobody a také na zásadách svobody budovat 

hospodářskou (tak jako všechnu lidskou) praxi. Vymanění ekonomické eficience z lidských měřítek a 

hospodářského provozu z kontroly zákonných, právních rámců, měřítek lidských práv, se Jaspersovu 

myšlení přirozeně vzpírá. Jaspers shrnuje: ,,Svobodný svět bojuje proti monopolům povstávajícím ze 

soukromého vlastnictví, aby proti nim zachoval svobodu. Totalitní svět naproti tomu se soukromým 

vlastnictvím odstraňuje monopoly ve prospěch státního monopolu, aby zničil svobodu ve jménu 

společenského vlastnictví.“1111   

 Technika přinesla nesmírné ,,usnadnění života“, nové možnosti, ale také ,,umožnila 

nepřetržité pohrdání lidmi“.1112 Atomová bomba představuje vrchol technických možností i hrozeb 

civilizace, zvyšování lidské moci nad věcmi stejně jako sebedestrukce. Rozvoj vědění a možností není 

automaticky spojen s rozvojem lidskosti: ,,stoupavý vývoj k lepšímu rozumu neexistuje. Pokrok leží 

jen v dostupných technických prostředcích a tom, co se dá naučit, ne v bytnosti člověka 
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 Jaspers, Karl. Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 
1961, s. 252. Tak se Jaspers mohl cítit spřízněn s Lessingem. Srov. Lessingovo vyznání: ,,Nicht die Wahrheit, in 
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sagte: Vater gieb! die reine Wahrheit ist ja doch nur für dich allein!“ Lessing, Gotthold Ephraim. Werke und 
Briefe VIII. Ed. Arno Schilson. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1989, s. 510. 
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samotného.“1113 Technika přitom nově ovládla svět ve chvíli, kdy se začal rozpadat kolonialismus. 

,,Věk kolonialismu je u konce. Vláda Evropy nad Zemí se rozpadla, její světové postavení je zničeno, 

její převaha pryč, její vlastní budoucnost na nejvyšší míru ohrožena.“1114 Přitom Evropané si svým 

koloniálním expanzivismem, kořenícím v egoismu stejně jako nedostatku úcty k rovnosti 

mimoevropských národů v jejich hodnotě a právech, proti sobě všechny ostatní obyvatele světa jen 

poštvali, a podle Jasperse by je tak ke snaze o novou globální mírovou spolupráci měla vést sama 

rostoucí nejistota při ztrátě evropské dominance ve světě. Jaspers uvažuje o stále a nebývale 

rostoucím zalidňování světa, a totiž mimoevropského světa, a o tom, nakolik se obrátí proti Evropě. 

Píše přitom o situaci pohybu počtu obyvatel planety (zdá se mu ,,denně se zvětšovat v nikdy předtím 

nevídaném tempu“)1115 ke třem miliardám, počtu, který se ovšem za půlstoletí více než zdvojnásobil. 

Technika nově propojila svět a otevřela ,,Weltgeschichte“. Podle Jasperse je klíčové si přiznat, že 

kolonialismus je vinou Evropanů, naprosto rezignovat na jakékoli snahy o navazování na jeho politiku 

a naopak se snažit co nejvíce podporovat svobodu a rozvoj v bývalých koloniích. Dosud utlačované 

rozvojové národy přitom nejsou, uvědomuje si Jaspers, na svobodu zvyklé a připravené, nedá se od 

nich čekat autonomní vývoj odpovídající potřebám zároveň technického moderního věku. Nicméně 

považovat starou tyranii za ,,lepší“, garantující domnělý ,,klid“, je podle Jasperse nepřijatelné. V této 

složité situaci nezbývá právě než mezinárodní kooperace, solidarita a zodpovědnost. Osvobozené, 

nově autonomizované bývalé koloniální země musí prodělat vlastní zkušenost svobody a založit 

svébytný hospodářsko-etický systém.1116 Pro Evropany znamená rozpad kolonialismu poznání, že 

západní civilizace není ,,jediná správná“, uznání ,,jiných možností života“.1117 Zároveň povinnost 

reagovat na díky technickému zprostředkování nově patrnější nerovnost ve světě, na ,,hroznou bídu, 

podvýživu a umírání hlady v mnoha oblastech Země“, jež ,,křičí po pomoci“. Ta musí být systematická 

a poznaná jako nutná, nikoli věcí ,,dobročinnosti“.1118 ,,Solidarita musí od nynějška proniknout 

všechny politické motivy.“1119   

 Problém ,,přelidnění“, neúnosného, a ovšem nerovnoměrného nárůstů počtu obyvatel 

zeměkoule (zejména Afrika a Asie), je či brzy bude podle Jasperse ,,politickým problémem prvního 

řádu“ a sám o sobě ,,ohrožuje mír“, je již o sobě ,,potenciálním dobyvačným aktem“ – tak jako 

,,omezení porodnosti naproti tomu jednou bude nezbytným aktem míru“. Omezení porodnosti se 

bude stále jasněji ukazovat jako ,,mravně-politický požadavek“ v rámci míru, jenž je neudržitelný při 
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nárůstu nerovnováhy rozmístění obyvatelstva, a přitom zdrojů.1120 Osud Činy je přitom podle 

Jasperse obzvlášť důležitý jako nejlidnatější země, kterou v současnosti razí ,,marxisticko-totalitární 

myšlení“, není však jasné, nakolik jako pouhá ,,fasáda pro motiv národního znovuobnovení“ národa s 

,,minulostí tisíciletí“, ,,nenahraditelného a nepředčeného výší filosofie, náboženství a umění, hluboce 

vštípenou humanitou míry a rovnováhy sil. Mají tak velkou historii, že se dá věřit v jejich substanci. 

Jsme s nimi spřízněni z původu lidství (vom Ursprung des Menschseins her).“ Ideologická indoktrinace 

přitom při masívní industrializaci, modernizaci může mít u nejlidnatějšího národa i při vnějškovosti 

(právě jí a jejími falešnými vzorci myšlení a chování) velmi neblahý význam.1121 

 ,,Pokud nedojde ke spolehlivému sjednocení Evropy a celého Západu, než bude příliš pozdě, 

bude Evropa obsazena (überrannt) a v důsledku ztracena také Amerika.“1122 Mírový a kooperativní 

,,světový řád“ (Weltordnung) může mít povahu pouze konfederace svobodných států, nesmí se 

diskreditovat abstraktními či konfuzními představami o jediném globálním státě či podobně: takový 

jediný stát by byl imanentním ohrožením svobody už proto, že by v rukou nutně třímal veškerou 

moc.1123 Jaspers v myšlence konfederace svobodných států (při uvedeném pojmu svobody, člověka a 

míru) znovu navazuje na kantovské osvícenství, totiž na jeho myšlenku ,,světoobčanského práva“ 

(Welbürgerrecht). Jaspers si přitom také uvědomuje, že konfederace zase nemůže být pouhou 

koexistencí, že spolupráce (už hospodářská) předpokládá sdílení určitých základních hodnot. Tato 

reflexe má stále aktuální platnost. Spolupráce nemůže zůstat výlučně hospodářskou, ta sama 

předpokládá politický a kulturní rámec.1124 Palčivým problémem mezinárodní integrace tak je hledání 

rovnováhy mezi nemožností vzájemné lhostejnosti, pouhé koexistence, a vměšování se stejně jako 

hegemonismu, jediné vlády či vlády silnějšího. Totalitarismus a neutralismus1125 jsou ,,zradou na 

tomto světě“, na tom, co je třeba skutečně vybojovat.1126 ,,Mezi principy totálního vládnutí a svobody 

není možný žádný čestný kompromis.“ Přitom: ,,Totalitarismus a svoboda jsou protiklady z principu, 

Rusko a Západ (Westen) protiklady dějinných substancí. Oba protiklady nemusí trvat trvale. Národy 
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 Srov.: ,,Der neutrale Kleinstaat erlaubt die höchste Freiheit des einzelnen Bürgers. Die Gefahr der 
Neutralität ist eine ganz andere: Die materiellen Vorteile der Neutralität können verführen zum Wohlleben im 
Geschäftemachen und zum Nutznieβerdasein. Das Nichtdabeisein in vermeintlicher Gefahrlosigkeit läβt den 
Opfergedanken verlorengehen. (…) Der Blick in die Abgründe politischen Tuns trübt sich in dem 
selbstzufriedenen Glauben an eine mögliche Harmonie und richtige Welteinrichtung, wenn die Menschen nur 
so wären wie man selber. Alle Probleme scheinen lösbar. Dann kommt eine Falschheit im Daseinsbewuβtsein 
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(Völker) nejsou principy. Ruský národ má více možností než onen princip totálního vládnutí, tak jako 

německý národ více než totalitární princip v nacismu.“1127   

 Jaspers na ,,Západě“ (Abendland; k němuž počítá, jak během četby knihy vidíme, i země 

Balkánu, totiž všechny země vyrůstající z duchovního základu antiky a křesťanství, a je tedy důležité, 

mluví-li o geograficko-aktuálněpolitickém Westen, nebo v uvedeném smyslu Abendland) rozlišuje tři 

hlavní politické tendence: ,,evropskou nacionální politiku“, ,,anglickou politiku impéria“ a ,,americkou 

světovou politiku“. ,,Pro západní sebeprohlášení skrze začínající světový řád je nutné, aby se tyto tři 

tendence setkaly. To se může podařit jen tehdy, když se všechny tři omezí. (…) Pro Evropu by mohlo 

platit, co jednou Max Weber řekl o Německu: má úkol zachránit svobodu mezi ruskou knutou a 

anglosaskou konvencí.“1128 (Zde si Jaspers opět nekriticky poslouží nekorektní, ba ideologicky 

schematizující antitezí, jíž se falešně legitimoval Weberův nacionalismus, jakkoli záměr jeho politické 

realizace byl ve výše rozvedeném smyslu podmíněn principy svobody a kritické racionality.) Evropa 

stejně jako Amerika se musí vzdát každého izolacionismu a myšlenek na (v prvním případě) 

nacionalismus a (ve druhém případě) imperialismus. Specificky to platí pro (bývalé) koloniální 

mocnosti jako Británie, zatím však reálně jen velmi neúplně. Amerika se ovšem podle Jasperse ,,nikdy 

nesnažila o podmanění světa“. Anglie pak s Evropou ,,nepatří dohromady jen, jako vždycky, co do 

duchovního původu, nýbrž dnes i politicky a vojensky“. Tyto stavy a tendence je třeba upevňovat.1129  

 Na takovou žádoucí cestu k světové mírové spolupráci se Jaspersovi zdála ukazovat Charta 

OSN, jejíž úvodní zásady jsou ,,velkolepé“, jejíž principy však zdaleka nejsou naplňovány, ba jejíž 

vlastní řeč ,,se úplně mění, když Charta od svých zásad přichází na své instituce. Ty jsou početné, 

okolkovité, plné výhrad.“1130 Fakticky stále ,,není exekutivní moc závislá na OSN, nýbrž pouze na 

politice suverénních mocností“, a ,,usnesení OSN nejsou respektována“.1131 ,,Zásada, že malé národy 

mají stejné právo jako velké, se odhaluje v praxi“, a ,,OSN, jež pojímá tolik nepráva do svého vlastního 

myšlení a konání, nemůže ani bránit neprávu, k němuž dochází ve světě“.1132 Jaspers dokonce dospívá 

k tomu, že ,,OSN není, čím si nárokuje být. Reprezentuje ve svém základě nepravdu. (…) To celé je 

závoj, za nímž každý dělá, co chce, pokud mu to jeho moc a šance situace dovolí. (…) Amerika by 

chtěla skrze OSN dělat a jimi zakrývat svou politiku. (…) Za OSN pracuje stará diplomacie v hovorech 

křížem krážem. (…) OSN se zdá být na cestě k totálnímu popření své existence.“1133 Nicméně vůči OSN 

není příliš alternativa, rozbít je by bylo ,,snadné“, ale ,,OSN se dnes nedá nahradit žádnou jinou 
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institucí“, je pořád ,,více než nic“,1134 a je třeba pracovat na jeho cestě k naplňování zásad, jež 

slibovala Charta.      

 Jaspers se s reflexemi současného světa s postupem technizace a globalizace v něm, a přitom 

zůstávajícím těžišti všeho včetně možné změny u rozumnosti a svobody jednotlivce, obrací, jak 

řečeno, zejména k vlastní definici rozumnosti a jejího působení v politice, vědě i technice. Rozvíjí tak 

vlastně své klíčové téma, známé z poslední doby mj. z ,,Rozumu a protirozumu v naší době“ (Vernunft 

und Widervernunft in unserer Zeit), v definici samotných uvedených pojmů z ,,Ideje univerzity“, 

nemluvě o systematických spisech. Jaspers upozorňuje právě na východisko a měřítko politiky stejně 

jako vědy a techniky v humanitě, jejíž definice a aplikace v těchto oblastech je tak prvořadou úlohou 

filosofa. Bez jejího výkonu se tak neobejde pravý výkon v žádné z těchto oblastí samotných. Je to 

,,filosofický duch“, co ,,dává vědě smysl“. Tento duch je duchem ,,čestnosti a lásky ke světu“ a ,,duch 

vědy má jako takový být duchem pravdivosti, rozumu a lidskosti“. Věda sama ,,nemůže svůj vlastní 

smysl pochopit a dostatečně založit“ a věda, která se praktikuje bez uvědomění svých licencí lidskosti, 

sama o sobě, ,,není ani lidská, ani rozumná“. K tomuto vyvázání však v současném růstu technických 

možností, ale ztráty lidských měřítek a ohledů, krize vědomí smyslu a hodnot, dochází. ,,Správnost 

poznání se odpoutává od původu, jejž hledala. Na ztracený původ se více nemyslí.“1135 Dalo by se 

doplnit, že to samozřejmě o to víc platí o humanitních vědách, např. o historickém poznání. Věda je 

podle Jasperse věcí toliko ,,rozmyslu“ (,,Wissenschaft ist Sache des Verstandes“), teprve Vernunft je 

rozumem (filosofické, smysl udílející) reflexe. ,,Teprve rozum může lidi v celku jejich bytnosti 

spojit.“1136 A je to také sebeuvědomění rozumu-Vernunftu, co umožňuje onu ,,Umkehr unseres 

Inneren“, v němž ,,k sobě získává odvahu (…) nové myšlení“, myšlení nové situace člověka.1137 ,,Nové 

myšlení“ tak je ,,prastaré“, to člověku nejvlastnější – sebemyšlení se rozumu jako bytnosti člověka, a 

tedy i společnosti, světa politiky: tedy filosofie. Ne rozmysl vědy, nýbrž jedině filosofický rozum 

,,může sjednotit lidi v celku jejich bytosti“;1138 filosofický rozum je rozumem ,,abstrahujícím“, 

,,transcendujícím“, zapovídajícím možnost ulpění na přítomných parcialitách a afirmativních 

postupech, technizaci. Právě a jedině tento rozum může a musí být také fundamentem a měřítkem – 

nové, současné situaci přiměřené, též solidární – politiky.  
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 ,,Společenství rozumných“ přitom jako takové, při univerzalitě rozumu, přesahuje svět 

organizací, smluv, aparátů,1139 naopak spojuje napříč všemi konečnými formami jako ,,neviditelná 

církev“.1140 Zároveň platí: východiskem je jedinec, každému jednomu náleží univerzální určení rozumu 

a svobody,1141 na druhou stranu se jako takový uskutečňuje teprve ve vztahu k druhému, tím, že 

rozumně a svobodně je, žije, koná.1142 Rozum jako rozum žijící a společenské bytosti je imanentně 

,,veřejný“ a ,,politický“ a konstituuje se v komunikaci s druhým. ,,Kde se setkávají rozumní, tam je 

zárodek i všeho veřejně dobrého.“1143 (Vidíme přitom filosoficky instruktivně, jak Jaspers při 

komunikativním, vztahovém pojetí lidského bytí – tak jako ontologie existence vůbec jako imanentně 

dějinné, a přitom nenahodilé – je vzdálen každému módnímu relativismu, vycházení teprve a pouze 

z relace, zůstává ,,esencialistou“.) Tak zůstává zdrojem strukturace poličitna ,,nadpolitické“ rozumu a 

morálky (nikoli – vidíme opět jako důležitý rezultát Jaspersova myšlení – nepolitické!), rozumu, který 

je rozumem mravnosti, a mravnosti, která je mravností rozumu, a jeho ,,neobjektivovatelná instance“ 

je tím, co může skýtat ,,spolehlivé motivy pro zákony, instituce a pro výběr lidí k plnění úloh (v jejichž 

pořádku by měl každý mít své místo)“. ,,Osud lidstva závisí na tom, jak se společenství rozumných 

uplatní v politické skutečnosti.“1144 Pro to je třeba politiků skutečně zralých své úlohy – nikoli takoých, 

jakých vidí být Jaspers v současnosti většinu: namísto vážných a uvědomujících si svou zodpovědnost 

a složitost věcí se stálým úsměvem na rtech a honbou za popularitou.1145 Politik se stává ,,státníkem“, 

nakolik se vymaňuje z pouhé obsluhy aparátu a proniká své konání ,,étosem“ – který by v současné 

době měl být spojen s uvědoměním o potřebě uvedeného ,,obrácení člověka“ (k rozumnosti 

umožňující zachování světa).1146 Politik se řídí veřejným míněním a stavem věcí, státník veřejné 

mínění a politické reality utváří. Pro státníka je politika a étos jedním, politika je ,,praxí“ étosu, který 

je ,,duchem“ rozumnosti člověka, spolu žijících lidí. Tak je ovšem zase ,,rozumný státník možný jen 

prostřednictvím rozumu v lidu“.1147  
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 Nejen na Jaspersovy úvahy o nových planetárních hrozbách moderní civilizace a problémech 

moderní vědy a techniky, nýbrž na ,,jaspersovské“ propojování široce systematicky i historicky 

ukotveného a působícího filosofování a veřejného vystupování k politickým otázkám vůbec, navázal 

jako představitel generace německých filosofů narozené za výmarské republiky snad nejvýrazněji 

Jürgen Habermas. Ten (resp. jeho domovské nakladatelství Suhrkamp) svou rozsahem i tematikou 

neobyčejně širokou tvorbu již od šedesátých let členil do dvou hlavních skupin, do ,,čistě“ 

filosofických, resp. společenskovědních, a bezprostředně politických studií, přičemž implicitně rozvíjel 

jaspersovský odkaz klíčového významu samotného propojování obou sfér pro sebe navzájem: 

kritického konkrétně historického politického vědomí (a jednání) pro filosofii (aby neulpěla v pouhé, 

abstraktní teorii ani v historii), a naopak soustavného, teoreticky kultivovaného i historicky se 

konfrontujícího sebeuvědomění konkrétních analýz, chtějí-li být něčím více než nahodilými výklady 

nahodilostí (jednotlivostí). Habermas se důkladně vzdělal v tradici německé klasické filosofie a obhájil 

nikdy později nevydanou, podivuhodně (neprávem) zapadlou disertaci o Schellingovi, plnou bystrých 

a dnes málo vídaných odkazů na mladohegelovské současníky Schellingova stáří a Marxových 

začátků.1148 Od racionality a sociality v myšlení německých klasiků Habermas pod vlivem domovského 

frankfurtského prostředí Institutu pro sociální výzkum směřoval vždy k preciznímu promýšlení 

dialektiky vazeb mezi obecnými ontologickými kategoriemi a konkrétními dějinnými formacemi, 

sociálními strukturami. Dalo by se říci, že kdežto Jaspers vychází od bytí, Habermas spíše od jsoucího, 

a hraje zde roli i věkový a s tím spojený stylový rozdíl, rozdíl epoch a jejich jazyků: jakkoli je Jaspers 

originální a přístupný, anti-scientistický filosof, promlouvající ke každému člověku, ne akademickému 

filosofu, obecnost jeho vyjadřování je jaksi ražena duchem počátku dvacátého století, myšlení 

odvracejícího se od novokantovství směrem k filosofii existence, nicméně prodchnuté profesorskou 

elokvencí filosofických systematik. Habermas, oplodněný myšlením moderních anglosaských 

společenských věd, má více moderní sociálně-teoretický slovník. Habermas proslul teorií 

,,komunikativního jednání“,1149 jeho filosofické východisko však bylo zcela odlišné od Jaspersovy cesty 

k filosofii komunikace od filosofie existence. Nicméně Habermas coby klasicky vzdělaný filosof začal 

od šedesátých let působit jako mimořádně plodný ,,politický spisovatel“ a časem se stal podobným 

kritickým arbitrem politické skutečnosti Německa jako před ním Jaspers1150 a snažil se (právně-

filosofickým – jak o něm mluví – spisem ,,Fakticita a platnost“)1151 ukázat, že jednak (,,uvnitř“ každého 

státu) ,,právní stát nelze mít a udržet bez radikální demokracie“, jednak (mezinárodně-politicky) ,,k 
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interkulturnímu porozumění může dojít jen za podmínek naprosté symetrie“.1152 Obě sféry lze vidět 

spojovat základní nárok ,,úcty k integritě každého v jeho jinakosti“.1153 Habermas podobně jako 

Jaspers reaguje na ,,těžko pochopitelnou pravdu“, že ,,v kulturně vysoce civilizované společnosti jako 

ta německá se mohla liberální politická kultura utvořit teprve po Osvětimi“, a ukazuje, že ,,dnes 

musíme republikánské dědictví národního státu zkoušet rozvíjet na evropské úrovni“, že však je pro 

to třeba ,,společné politické kultury“, kterou ,,státy srůstající v Evropskou unii musí ještě rozvinout“, 

totiž jako kulturu Evropy ,,občanů, ne pouze vlád“.1154    

 Podobně jako Jaspers přemýšlí Habermas o nutnosti integrovat přínosy a další možnosti 

technického pokroku do potřeb reálných sociálních poměrů. Ukazuje, že technický pokrok přinesl 

mnoho ,,neplánovaných sociokulturních následků“ a že je třeba jej sociálně integrovat. Výzvě 

racionálního řízení ,,sociálního osudu“ lidstva s pomocí techniky nedokáže učinit zadost technika 

sama, je třeba reflexe humánně-hodnotových souvislostí. ,,Už Marxem diagnostikovaná napětí mezi 

produktivními silami a společenskými institucemi, jejichž explozivita ve věku termo-nukleárních 

zbraní nepředvídatelně vzrostla, vděčí ironickému vztahu techniky k praxi. Směr technického pokroku 

je dnes zdaleka určován společenskými zájmy, které samorostle vycházejí z tlaku k reprodukci 

společenského života, aniž by jako takové byly reflektovány a konfrontovány s ujasněným politickým 

sebeporozuměním sociálních skupin…“1155 Integrovat rozvíjení možností techniky do potřeb a zájmů 

společnosti patří k důležitým výzvám naprosto ne jen filosofie jako ,,disciplíny“, nýbrž lidského 
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 Habermas, Jürgen. Die Normalität einer Berliner Republik. Frankfurt am Main: Suhrkamp , 1995, s. 93, 90. 
1153

 Tamtéž, s. 170. 
1154

 Tamtéž, s. 170, 187, 182. Srov. k tomu dále zejména jeho knihy ,,Postnacionální konstelace“ (1998) a ,,K 
ustavení Evropy“ (2011). Již v prvé Habermas obrátil pozornost k nutnosti přejít od perspektivy ,,mezinárodních 
vztahů“ k ,,světové domácí politice“: ,,Die entscheidende Frage ist deshalb, ob in den Zivilgesellschaften und 
den politischen Öffentlichkeiten groβräumig zusammenwachsender Regime ein Bewuβtsein kosmopolitischer 
Zwangssolidarisierung entstehen kann. Nur unter diesem Druck einer innenpolitisch wirksamen Veränderung 
der Bewuβtseinslage der Bürger wird sich auch das Selbstverständnis global handlungsfähiger Akteuren 
dahingehend ändern können, daβ sie sich zunehmend im Rahmen einer internationalen Gemeinschaft als 
Mitglieder verstehen, die alternativenlos zur Kooperation und damit zur gegenseitigen 
Interessenberücksichtigung genötigt sind. Ein solcher Perspektivenwechsel von ,internationalen Beziehungen‘ 
zu einer Weltinnenpolitik ist von den regierenden Eliten nicht zu erwarten, bevor nicht die Bevölkerungen 
selbst aus wohlverstandenem Eigeninteresse einen solchen Bewuβtseinswandel prämiieren.“ Habermas, 
Jürgen. Die postantionale Konstellation. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998, s. 88. Neschopnost takovéto 
reflexe (a její tragiku) ovšem pozoroval již Jaspers. V ,,Ustavení Evropy“ Habermas úměrně vývoji situace 
zdůraznil problém vztahu politické a ekonomické moci, jak v národním a evropském, tak globálním měřítku, a 
ovšem jejich relativizaci (globalizace individuálních zájmů/zisků, extrémní koncentrace kapitálu a jeho politické 
moci). Srov.: ,,Allen beteiligten Regierungen fehlt bislang der Mut, sie zappeln hilflos in der Zwickmühle 
zwischen den Imperativen von Groβbanken und Ratingagenturen auf der einen, ihrer Furcht vor dem 
drohenden Legitimationsverlust bei den eigenen frustrierten Bevölkerungen auf der anderen Seite. Der 
kofplose Inkrementalismus verrät das Fehlen einer weiter ausgreifenden Perspektive. (…) Ich hoffe, dass die 
neoliberale Agenda nicht mehr führ bare Münze genommen, sondern zur Disposition gestellt wird. Das ganze 
Programm einer hemmungslosen Unterwerfung der Lebenswelt unter Imperative des Marktes muss auf den 
Prüfstand.“ Habermas, Jürgen. Zur Verfassung Europas. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2011, s. 41, 100. 
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 Habermas, Jürgen. Technik und Wissenschaft als ,,Ideologie“. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1968, s. 117. 
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myšlení vůbec. Nesouhlas platí jak optimistické představě o přirozené konvergenci techniky a 

demokracie, tak té pesimistické o jejich neslučitelnosti. Přitom to, že technika se (dodali bychom: 

stejně jako ekonomie) nemůže řídit svými vlastními, ,,imanentními“ zákonitostmi, že jejich kladení 

jako vyvíjejích se autonomně, jak to v případě ekonomie dělají doktríny jako o neviditelné ruce trhu, 

se rozporuje už sociální závislostí, podmíněností sebereprodukce techniky i ekonomie: bez vkladů a 

mediace ze strany společnosti, státu, by technika ani hospodářská soutěž neobstála. Tato moderace 

státu, resp. společnosti, ve vztahu k technice a hospodářství však zároveň není bez soustavné 

hodnotové (filosofické) reflexe, jíž jsme začali. ,,Potřebujeme zřízení sféry svobody člověka 

v technickém světě, a potřebujeme humanizaci technického světa. Rozhodující by asi bylo, abychom 

dostali nějakou filosofii.“1156  
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 Jaspers, Karl. Provokationen: Gespräche und Interviews. Ed. Hans Saner. München: Piper, 1969, s. 58. 
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IV 

Filosofie v dějinách a dějiny ve filosofii 

 

IV/1 

Filosofická víra 

 

 Již ve spise o ,,Atomové bombě“, kde totiž uvažuje o rozumu jako fundamentu demokracie, a 

přitom o rozumném bytí jako cestě,1157 Jaspers rozpracovává dualitu filosofické a náboženské, 

zjevené, resp. církevní víry, vycházející z odlišnosti (míry) filosofické sebereflexe (náboženského) 

rozumu. Náboženství staví na víře, na dogmatech, kdežto filosofická víra je ústím, resp. rámcem, tím 

,,obemykajícím“ racionality. K filosofické víře dospívá rozum skrze uvědomování svých mezí a 

bytnosti pravdy jako přesahující parciální poznatky i reality. ,,Filosofickou“ se víra nazývá, nakolik je 

,,kritická“, nakolik si uvědomuje svou odlišnou povahu od teoretického myšlení, svůj nikoli 

předmětně analytický, spíše imaginativní pohyb vůči transcendenci, vlastní transcendování rozumu. 

Filosofická víra nastupuje tam, kde racionální poznání končí, a kde nahlíží oblast, kterou není možné 

poznávat jako oblast předmětných jsoucen, kterou je ale přece nutné myslet: oblast transcendence, 

která přesahuje empirické existenciální, kterou však rozumný subjekt existence, člověk, poznává jako 

vůči sobě konstitutivní, resp. – ,,kriticky“ – jako kantovskou ,,ideu“ (nikoli vnitřně určitý pojem).   

 K této sféře transcendentna se filosofická víra ovšem vztahuje s vědomím o své ,,pouhé“ 

,,konstruktivnosti“, jejím ,,dogmatem“ je toliko sebekritika na této cestě, její uvědomované 

perspektivnosti. Je důležité vidět, jak je to právě filosofická víra, co se spojuje s ideou demokracie, ba 

samotné racionality (tu zapovídá možnost hypostazování pouze subjektivních pojmů, zůstavuje 

svorník inteligibilních určení u jiného, ,,vyššího“ rozumu, než je ten lidský, který si tak uvědomuje, že 

nevychází pouze ze sebe a kognitivně ani existenciálně si sám se sebou nevystačí), kdežto náboženská 

víra, nadto stavějící na zjevení (nejen křesťanství), pluralitu vztahování konečných bytostí invertuje 

absolutností jediné pravdy (božství), která se také exkluzivním způsobem zprostředkovává (resp. 

právě zjevuje) v konkrétních formacích. Filosofická víra staví na ,,mnohoznačnosti“, kdežto ve 

zjeveném náboženství ,,šifry transcendence“ ve sféře konečného nabývají monosémantický charakter 
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 Esenciální určení (autonomie) člověka je úběžníkem lidského vztahování, ačkoli ontologicky základem 
(jednoty) reálné relativity, vztahovosti – tento ontologický vztah není u Jasperse systematicky promyšlen, 
zejména proto, že se pro něj jako kantovce vzpírá teoretickému poznání, je právě terénem víry a v principech 
závazných pro bytí, popř. i myšlení člověka, nahlížen skrze zásady vyplývající pro lidské bytí, pro mravnost. 
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a exkluzivní podobu zprostředkování individuálního vztahu k božství. Právě ,,mnohoznačnost (…) 

vyzývá naši svobodu“ (zvýraznil M. B.) a brání pádu do ,,protirozumností a nelidskostí“, jež se staly 

realitou ,,ve všech náboženstvích, nadto i v našich křesťanských“ (zvýraznil M. B., významná 

Jaspersova formulace, dotýkající se jeho identifikace s křesťanstvím a hned i s výrazem jeho dějinně-

pluralistického jevu). S odkazem na napomenutí člověka Bohem, že si nemá učinit ,,rytiny ani 

podobenství“ (Exod 20), zdůrazňuje Jaspers, že ,,nikde není Bůh sám“, ,,vždycky zůstává 

zodpovědnost rozumění na straně svobodného člověka“. Jak přitom pluralismus rozumění vychází 

z ,,filosoficky“ chápaného esencialismu, z ,,jednoty“ transcendence, vidíme hned v následujícím 

Jaspersově rozvedení, že ,,rozum je jeden“, avšak ,,nikdo jej nevlastní, nýbrž každý jej hledá“.1158 

Rozum, říká další pádná shrnující Jaspersova ,,definice“, ,,náboženství očišťuje, zatímco se jím 

živí“.1159  

 Mezi ,,Zápisky“ Josefa Jungmanna, představujícími českého obrozence jako ukázkového 

kritického racionalistu1160 (mj. jako ctitele Voltaira /ale i Herdera/), najdeme shrnutí nápadně shodné 

s jaspersovskou pozicí, na jejíž koncepční blízkost s racionalistickým theismem, ba i deismem (viděli 

jsme, že zejména na způsob kantovský a reimarovsko-lessingovský), se kupodivu docela málo 

poukazuje (též samotným Jaspersem). Jungmann k bohu mluví: ,,Že jsi, rozum dosvědčuje, co jsi, to 

nad rozum sahá.“1161 Stojí přitom za povšimnutí, že Jungmann píše ,,bůh“ s malým ,,b“, a přitom 

zrovna při tomto ,,oslovení“ mluví o ,,dobrém stvořiteli“. Jeho pozice se blíží reimarovskému 

přirozenému náboženství, resp. pojetí přirozeného jádra křesťanství, spočívajícího ve stvořitelství a 

dokonalosti Boha, které Boha vyšetřuje jako nejvyšší a prvotní bytnost, bez níž nelze myslet nic 

konečného, kterou však jako takovou nelze poznávat tak jako konečná jsoucna. Reimarovské a 

v tomto smyslu jaspersovské pak je důsledné držení těžiště ,,zbožnosti“ v mravním, tj. dokonalosti 

Boha se podobat snažícím jednání, které si zároveň, nemluvě o poznání, uvědomuje tento svůj 

závazek jako závazek ke stálému usilování, bytí ,,na cestě“, a které nahrazuje všechny formy 

dogmatismu – včetně reimarovsko-kantovsky kritické zápovědi ,,obrazů“/poznávacích pojmů Boha 

jinak než jako Stvořitele: tak dochází k inverzi i lutherských ,,antropomorfizujících“ interpretací podob 

Božího souzení lidských činů jako radost, hněv, spravedlnost na způsob odplaty, žádostivosti (být 
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 Jaspers, Karl. Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 
1961, s. 236. 
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 Tamtéž. 
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 Jungmann se nicméně tamtéž explicitně řadí mezi katolíky, jakkoli ,,historii papežství“ označuje za ,,nejhorší 
ze všech“, za historii, ,,za kterou se celé katolictvo styděti musí“, a ,,dvůr římský“ za ,,jednu z největších 
překážet rozvíjení se pěkného květu věd a umění“. Viz Jungmann, Josef. Zápisky. Ed. Zdeněk V. Tobolka. Praha: 
Jan Otto, 1907, s. 85. 
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 Tamtéž, s. 82. 
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slaven apod.) jako analogických lidským postojům.1162 Jaspers dodává, že ,,co je v náboženství 

rozumem, je už filosofií“.1163 Mezi hlavní rozpory biblického náboženství, jehož jednotlivé protipóly se 

vždy mají oč dostatečně opřít v samotné bibli, jakkoli protichůdné jsou, Jaspers počítá rozpor mezi 

přitakáním světu a negováním světa (Weltbejahung, Weltverneinung) a mezi ,,uskutečňováním“ světa 

a jeho ,,indiferencí“ (Weltverwirklichung, Weltindifferenz). Toto napětí je přitom opět zejména 

pokynem pro ,,filosofickou“, nedogmatickou víru: ,,Každý z obou pólů svádí, pokud člověk míní, že 

může Boží vůli všeobecně poznat.“1164     

 ,,Církve a theologové“ podle Jasperse tím, že ,,víru zvěstují dogmaticky a vylučují jinověrce, 

diskreditují samu pravdu víry vášní svých protikladů mezi sebou ve svém poznání víry. Pomáhají 

svému vždy omezenému okruhu, ne lidstvu.“ Církve nadto ,,mají sklon k tomu, považovat chod dějin 

posledních 500 let za jediný proces rozpadu. Proto jsou dosud nepřipravené se samy vložit do 

velikosti a osudovosti tohoto procesu – v němž věda a technika jsou jedním momentem. Bránily se 

radikalitě pravdy a svobody. Byly uklidňujícími, přistupujícími a zahalujícími silami, právě i tehdy, když 

spolu vstoupily do bojů na život a smrt, které jsou pro dějiny křesťanství a na bibli závislého islámu 

charakteristické. Dnes se lekají radikalismu rozumu, který ví: Je třeba více než přizpůsobujícího se 

myšlení a jednání církví a než dogmatizací a slepých zdánlivých radikalismů theologů, kteří by chtěli, 

ale neumějí být křesťanští-novozákonní.“1165 V Jaspersových očích jsou ale ,,církve samé věrohodné 

teprve, když umějí obsahem tradice v proměněné podobě uchopit současného člověka. Každá šifra 

není v každé době, a žádná není v nějaké době platná pro všechny.“1166 Klíčové je, že ,,zřeknutí se 

toho, v co se opravdu nevěří, je podmínkou pro to, aby mohla prorazit síla biblické víry: ve 

skutečnosti Ježíše, revolučního člověka, v deseti přikázáních a v šifře Sinaje, v nedohlédnutelných 

biblických šifrách, by s jejich osvojováním i odmítáním, ujišťováním, vyrostla nepodmíněnost a s ní 
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 ,,Nejzdravější obraz božstva jest žádný obraz; nébrž pomysl pouhý moci jeho neskončené. Ale jestliže duch 
jest, proč neustávají jej představovati vždy ještě v podobách nehodných: starce, holuba, žida s křížem? Jaká to 
zmatenost!! Dobrý stvořiteli! nestojíš o slávu červy tebou stvořenými tobě prokazovanou.“ Tamtéž, s. 81n. Tady 
zároveň vidíme i pro Reimara typickou ,,ukvapenost“, novou ,,dogmatičnost“ v nasazení racionalistickém, neboť 
na místo reduktivních tezí o tom, oč Bůh stojí ze strany stvořených bytostí, přichází po jejich o sobě náležité 
kritice nově reduktivní teze, že Bůh o ,,slávu“ domněle mu prokazovanou ze strany stvořených bytostí nestojí 
vůbec – o čemž racionalistický filosof z principu vlastní teorie ví zrovna tak málo jako dogmatik o opaku. 
K nesouměřitelnosti Boha, nadto jako dokonalého a tvůrčího, patří nesubsumovatelnost úradků jeho 
inteligibility, to, že v jeho perspektivě zároveň neplatí rozlišování na malé a velké, nepodstatné a podstatné, jak 
je chápe člověk, že mu cokoli, nadto jím stvořené, může být důležité, a to docela jinak než člověku. 
Racionalistická kritika se snažila Boha zbavit nánosu dogmatických obrazů, kontaminujících bytnost absolutního 
nahodilými, časovými, určitými (neřkuli člověku analogickými) činy a postoji, zapomněla však na neidentitu 
,,nutných pravd“ (lessingovsky řečeno) lidské racionality a – jak je nutné o ní mluvit – božské ,,racionality“.       
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1961, s. 237. 
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spolehlivost existence, zmizela nepoctivost, která se tak často, sotva zpozorována, zmocňuje našeho 

filosofického a theologického mluvení.“1167         

 Církve podle Jasperse ,,ještě nenacházejí slov a jednání, jež by mohlo přesvědčit a pomoci“. 

Za příklad nejnovější historické ,,krátkozrakosti“ stačí uvést konkordát s Hitlerem. Církve se ,,modlí, 

ale nechávají do značné míry slyšet už jen na tradice svých kultů a institucí a formulí. Dnes, zdá se, 

zahalují Boha, který byl Bohem proroků.“1168  Jaspers si také nově uvědomuje, že ,,budoucnost lidstva 

neleží jen na církvích biblického náboženství. Ty zahrnují jen zlomek lidstva.“1169 To také posiluje 

filosofičnost, nedogmatičnost Jaspersovy víry, smysl pro relativitu, ,,kulturnost“ jednotlivých 

náboženských formací. Rozsáhlé výklady k asijskému myšlení Jaspers podal mj. ve vydaných i 

nevydaných výkladech svých ,,Velkých filosofů“ (viz IV/2).  

 Svou filosofickou reflexi víry, náboženství i theologie v užším smyslu (akademicky pěstované) 

discipíny přitom Jaspers v Basileji podniká v ,,sousedství“ s dominantní osobností protestantské 

theologie tehdejšího Německa Karlem Barthem, jenž na basilejské univerzitě působil jako ordinář. 

Jejich osobní i myslitelský kontakt můžeme dnes lépe než dříve zhodnotit díky nově editované 

korespondenci vydané v souboru nakladatelství Wallstein. Barthův bratr Heinrich Barth byl na 

basilejské univerzitě druhým ordinariem filosofie a s tím Jaspersovým nejbližším kolegou. Jeho bratr 

theolog Karl Barth s Jaspersem udržoval příležitostný osobní a myslitelský kontakt.1170 Když mu 

gratuloval k jeho sedmdesátým narozeninám, psal mu: ,,Že jste tady v Basileji naším, pociťuji i já jako 

vyznamenání pro nás všechny.“1171 Zrovna tak Jaspers Barthovi vyjadřuje svou ,,úctu pro Vaše velké 

dílo, úctu a náklonnost k Vaší osobnosti“,1172 spojenou se vzájemným uznáním toho, že jsou zajedno 

v duchovním usilování a respektu k tomu druhého, jakkoli se jejich přístupy a náhledy zásadně liší. 

Barth v dopise Jaspersovi – zdá se, že s upřímným úsměvem a beze stopy zášti – naráží na to, že 

basilejští je už srovnávají s někdejším paralelním působením největšího filosofického a největšího 

theologického systematika epochy Hegela a Schleiermachera na berlínské univerzitě ve dvacátých 

letech 19. století: Jaspers přednáší ve vůbec největší místní posluchárně, a to přímo nad tou – jak on 

říká ,,skromnější“ – Barthovou; občas přednášky obou profesorů probíhaly dokonce současně. 

 Korespondence z roku 1949 přínáší střetnutí v návaznosti na diskuse na ženevské konferenci 

téhož roku. Barth nechápe, proč pro sebe Jaspers jasně neodmítne označení ,,křesťan“, a Jaspers 
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argumentuje, že toto označení chápe jako identitu spojenou s evropskou spirituální tradicí vůbec, 

,,duchovní moc dějinného světa Západu“, nesrovnatelnou s jednou z nauk, jako je karteziánství, 

kantovství a podobně.1173 Barth také Jaspersovi vytýká způsob jeho pojednávání křesťanské pozice, 

chápající ji v řadě, ,,pantheonu“ s jinými fenomény, ,,šiframi“. Ptá se ho, odkud ví, zda takováto 

interpretace křesťanské pozici odpovídá a jejím představitelům je dovolena. ,,Absolutistický 

relativismus“, který za ní Barth vidí, Jaspers odmítá stejně jako formulaci o její povolenosti.1174 Podle 

Jasperse ,,co se ve světě říká v lidské řeči, musí být i přezkušitelné, proto diskutovatelné“. Že 

interpretace jako šifer či symbolů nemusí křesťanské pozici odpovídat a být dovolena jejím 

představitelům, Jaspers uznává; o její náležitosti ,,samozřejmě neví, nýbrž chtěl by ji stále znovu 

dotazovat. Neboť se domnívám vědět, že přerušení komunikace, intolerance a válka jsou ve věcné 

konsekvenci nevyhnutelné, pokud pokus o takovou interpretaci – jako odrazu, zhruba jako 

v matematice neeukleidovského v eukleidovském – není pořád znovu činen a oběma stranami 

vyžadován. Ten totiv není racionální, nýbrž vědomí o Bohu a jeho požadavcích, na něž se filosof 

nemůže odvolávat, ale jimiž je nakonec přece možná tak jako theolog veden. Slovo: ,nepřišel jsem 

uvést pokoj, ale meč‘,1175 nemůže pocházet od Boha, snad ani od Ježíše ne,“ je přesvědčen 

Jaspers.1176  

 Jaspers opakovaně vyjadřuje Barthovi uznání a sympatii za to, jak dokáže ,,vyzařovat“, jak 

říká, pravou ,,vážnost“ (Ernst) své věci, theologie jako disciplíny a svého vlastního stanoviska zvlášť. 

,,Na univerzitě existuje fluidum,“ píše Jaspers, ,,jehož prostřednictvím má jistý objektivně 

nedokazatelný formát. V Basileji je za to, myslím, třeba děkovat především Vám, že toto napětí ve 

vzduchu leží a duchovně pohybuje a oživuje. (…) Vaše působení je nesrovnatelné s působení jiného 

žijícího protestantského theologa. Váš výkon je velkolepý i pro toho, kdo je zakořeněn v úplně jiném 

základu.“1177 ,,Přítomnost vážnosti“, ,,z níž“ Barth učí, ,,totiž že tato vážnost je vůbec tady“, je, říká 

Jaspers, ,,pro filosofického kolegu stálým povzbuzením“, ačkoli Barthem samým ,,nemůže být brána 

vážně filosofie“.1178 Proti tomu Barth dobrácky namítá, že existenci filosofie je vděčný, zvlášť filosofie 

existence, ,,jen právě jako princip a kritérium k založení theologii ji neumím, nesmím ,brát vážně‘, 

poté co jsem se domníval nahlédnout, jak nepříznivé jí to ve všech jejích proměnách bylo“.1179 To je 
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vskutku zásadní rozdíl mezi oběma mysliteli: Jaspersovi (a tomu se ovšem blížil i theolog 

Schleiermacher) je filosofie (Schleiermacherovi možná spíše: dialektika jako ,,metoda“) univerzální 

základnou a tím ,,obemykajícím“ jednotlivých věd včetně theologie, kdežto Barth považuje tento 

přístup zvláště v Jaspersově pojetí za reduktivní, neslučitelný s křesťanským pojetím Zjevení a učení o 

něm. ,,Univerzalita“ filosofického nahlížení a třídění fenoménů je neslučitelná s vůči člověku a jeho 

poznání inkomensurabilní univerzalitou Zjevení (ve věcech, resp. věcí samých), zapovídá úvodní 

rozlišení něčeho jako fenomenálního vůbec.   

 V dopise Gerhardu Krügerovi Jaspers o Zjevení roku 1951 píše: ,,To je podle mého názoru 

filosoficky rozhodující: že Bůh mluví jen na cestě přes lidskou svobodu a bytostně žádnou jinou 

cestou. Ono přímé Zjevení, redukováno v Kierkegaardovo absurdní nebo Bultmannovo zahaleně 

absurdní dění spásy, se nedá žádným způsobem uchopit, pouze pro toho, kdo stojí v kruhu toho, kde 

toto Zjevení se zvěstováním propůjčuje zároveň umění víry, pokud tato výpověď křesťansky věřící 

v jejich smyslu vystihuje. Pro filosofa je veskrze nepochopitelná, neverifikovatelná a ve světě ji lze 

ověřit jen na tom, co z ní vyplývá. Ale co z ní vyplývá, se dá vidět jen na dějinné skutečnosti.“1180 

V dopise Liselotte Richter v roce 1941 Jaspers zdůrazňuje, že mu je vítána a posilující víra jako taková, 

ale jen natolik (a natolik si cení i  křesťanství), nakolik si zakládá na lásce, posile vůle ke komunikaci a 

jednání, vystupování ze sebe, nelpění na ,,pravdách“, které si osvojuje subjektivní rozum, a zároveň 

(dogmaticky) klade jako absolutní. To znamená, je pro víru, pokud není netolerantní, nehlásá 

,,výlučnost“ a ,,absolutnost“.1181 To dle Jasperse patří k tradičnímu problému křesťanství: Jaspers 

neříká, že mu jen hrozí, nýbrž že ho principiálně charakterizuje. (V tom se blíží Voltairovi.) Podle 

Jasperse ,,je křesťanství netolerantní, považuje nevěřícího za věčně zavrženého, a používá, kde ve 

světě přichází k moci, tuto moc, aby nutila (coge intrare – Augustin), ničila, zabíjela z ,lásky‘ – jediné 

ze všech velkých náboženství, která to jinak dělají jen příležitostně, ne z principu.“ Oproti náboženství 

(křesťanství) Jaspers klade toleranci ,,filosofujících“ (jak mluví ne z pokory, nýbrž bytostné povahy 

filosofování jako o sobě kriticky vědoucí cesty rozumu/lidství); filosofujících, kteří si osvojují jen ty 

,,postoje víry“, které nejsou intolerantní, nýbrž spojené s tím, proč je víra pro lidskou racionalitu 

nepostradatelná, jak jsme viděli výše.1182 Jaspers dokonce řekne, že ,,věřící lidé jsou ti 

nejspolehlivější“.1183 
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 Zde mj. vidíme, jak Jaspers chápe pojem filosofování: je to životní postoj, způsob (sebe-

uvědomování) existence, ne profese nebo typ specializace. Člověk se filosofem vždy a pořád jen 

stává, totiž tím, že filosofuje, a filosofovat znamená uchopovat to, s čím se člověk jako existující a 

myslící setkává. Filosofujícím je člověk, který věnuje pozornost promýšlení struktur, v nichž se jeho 

bytí odehrává, a jenž takto myslí právě z ,,otevřenosti“ žitých relací (namísto vytyčování parciálních 

cílů nebo determinantních dogmat, autorit). Filosofie je spojena s otevřeností, existencí, tolerancí, 

komunikací, náboženství (Jaspers v knize ,,O pravdě“ v tomto obecném smyslu říká ,,katolicita“) spíše 

s dogmatem, esencí, autoritou.  

 Ve spise Die Frage der Entmythologisierung Jaspers deklaruje, že ,,se považuje za 

protestanta“: ,,patřím k obci a mám šťastnou protestantskou svobodu se sám, bez prostředníka, 

bezprostředně k transcendenci, s návodem bible a Kantem ujišťovat o víře, z níž se domnívám žít 

nebo bych chtěl žít“.1184 Necháme-li stranou Jaspersovo v naznačeném smyslu theologicky 

problematické ztotožňování transcendence s božstvím, nepromýšlení stvořitelské podstaty 

křesťanského Boha jako něčeho, co se jako vůči existenci konstitutivní nedá ani z její filosoficky 

kritické reflexe odmyslet (nepromýšlení této oblasti považujeme za možná největší Jaspersův čistě 

filosofický dluh a slabinu jeho odlišování filosofie a theologie, resp. víry), můžeme říci, že Jaspers se 

vztahuje k transcendenci, k obemykajícímu, skrze pouhý ,,princip“, bez jakéhokoli sakramentálního i 

testamentárního zprostředkování – vskutku na způsob revitalizace osvícenského přirozeného 

náboženství. Tím mu odpadá nejen Zjevení zvěstované skrze (jako) Písmo, nýbrž i Krista: Ježíšovo 

bohočlověctví a vzkříšení v Jaspersově pohledu náleží do oblasti mýtu, jeho jednorázovost je 

neslučitelná s jeho transcendentní (absolutní) platností. Obecně se Jaspers drží osvícenského 

(reimarovsko-lessingovského) důrazu na ducha namísto litery. Ve vztahu k Ježíši je podle Jasperse 

,,to, co je dochováno (die Überlieferung), příliš málo jednoznačné. Nepochopitelná pravda v Novém 

zákoně stojí vedle ohavností, jež filosofický člověk nemůže akceptovat.“1185 

 Vztahu Jaspersovy filosofie ke křesťanství a Ježíši věnoval podnětnou monografii (disertaci 

obhájenou na univerzitě v Řezně u Josepha Ratzingera) Josef Zöhrer.1186 Zabývá se také Jaspersovou 

polemikou s Robertem Bultmannem ve jmenované ,,Otázce demytologizace“. Rozdíl mezi nimi Zöhrer 

právem ukazuje spočívat ne v tom, ,,že by jeden dával nějaké šifře všeobecný význam a druhý ne. 

Oba trvají spíše na platnosti šifry ,Kristus ve mně‘. Skutečný rozdíl mezi oběma spočívá v otázce, zda 

šifra Krista, jež člověka vede k jeho vlastnímu určení, je příčinně svázána s nějakým historickým Co, 
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nebo jestli tato svázanost může být zrušena a jestli ji člověk může zakusit jako nehistorickou možnost, 

přičemž by podnět k tomu byl přijat z celku lidských dějin. Jaspers tedy odděluje christologii radikálně 

od historie a pozvedá ji v šifru generální možnosti člověka.“1187 To je vskutku lessingovský postoj. 

,,Nárok Zjevení je a zůstává dílem člověka a není založen na Bohu. Zůstává nárokem mezi vícero 

dalšími. Katolocita zůstává nadále vlastním protikladem filosofie.“1188 (Tento přístup zastával i 

Heidegger.) Jaspersovo protikladení katolicity a filosofie bylo kantovské, principiálně 

epistemologické. Vycházelo z omezenosti lidského poznání (resp. všeho bytí)1189 na fenomény a 

rozlišení empirického jako jevového a podstatného jako transcendentního, které se na úrovni 

empirické skutečnosti nezprostředkovává (natož dává) žádným identitním způsobem. Víra v Boží 

vtělení tak v Jaspersových očích, konstatuje právem Zöhrer, představuje ,,radikální případ záměny 

šifry a tělesnosti transcendence“,1190 který má (jak viděl opět již Reimarus) závažné etické následky: 

,,vpuštění“ absolutna do dějin ve smyslu revelace znemožňuje principiální, univerzální rovnocennost 

lidí a vlastně i nutnostní povahu vědeckých pravd jako zjištění o empirické skutečnosti. Jen díky 

inkomensurabilitě terénu světa/dějin a božství je možná principiálnost racionality a rovnost – rovnost 

před transcendencí bez exkluzivní světské autority, rovnost v rozumu a svobodě. Revelace u Jasperse 

stojí proti univerzalitě možností a závazků etiky i racionality. Problémem je naznačené vytěsnění 

Boha jako Stvořitele nejen ze sféry poznání, nýbrž i existence, které se rozchází s nepodmíněností a 

konstitutivností jeho působení, nemluvě o ,,uzávorkování“ nedělitelně teleologického rozměru tohoto 

(kreativního – milostivého) působení. Bůh se při odmítnutí revelace (a s tím teleologie a milosti jako 

fundamentů bytí), která přitom k pojmu jeho kreativní superiority patří, stává spíše pouhou 

hypostazí.1191 Na pozadí tohoto kantovsky školeného Jaspersova radikálního rozdělování sféry světa a 

božství je třeba rozumět také minimálnímu místu přírody, její účelovosti a estetické kvality, 

v Jaspersově díle i životě. 

 Otázky po jednotě, původu a cíli/smyslu dějin, člověku a božství, přesahují také k soustavným 

reflexím Jaspersova konceptu filosofické víry, jak jej podal ve spisech Der philosophische Glaube 

(1948) a – širším rozpracování téže látky – Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung 

(1962). K uvedeným úvahám o jednotě původu dějin ve smyslu Stvoření a/resp. jeho poznatelnosti se 

Jaspers obrací také v pojednání Der Weltschöpfungsgedanke z roku 1952. Také zde se setkáváme 

                                                           
1187

 Tamtéž, s. 104n. 
1188

 Tamtéž, s. 95n. 
1189

 Samo omezení pojmového poznání, ba dokonce reálného bytí, na sféru jevů přitom už u Kanta stálo 
v rozporu s kriticismem, jejž mělo založit, představovalo holistické určení, jaké kritický rozum, omezující se na 
pojímání názorné smyslové zkušenosti, měl znemožnit. Tento problém však postihoval celou sebekritiku čistého 
rozumu, stavějící na výkonu, který na základě jejích omezení neměl být možný. (Na to poukázal již Herder.)  
1190

 Tamtéž, s. 106. 
1191

 K Jaspersovi se v tomto ohledu kriticky vyjádřil i materialista Lukács: viz Die Eigenart des Ästhetischen II. 
Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 1981, s. 877. 



284 
 

s náhledem, že přijetí představy Stvoření by znamenalo ,,vědění završeného charakteru“, jaké se 

lidskému poznání vymyká. ,,Myšlenka stvoření světa nás probouzí právě tím, že v sobě nedovoluje 

žádné vědění. Odkazuje do hloubi, v níž zároveň skrývá náš původ (Herkunft). Vědění o tom, z čeho 

jsme povstali, spoluvědění s naší stvořeností, jako kdybychom byli u toho, by zničilo pohyb našeho 

lidství v čase. Vědění o průběhu Stvoření, jak to bylo a jak k tomu došlo, by bylo věděním završeného 

charakteru. Věděli bychom, co jsme, nepotřebovali bychom se tím nadále stát.“1192 Důležité je chápat 

pohyb Jaspersova myšlení mezi teorií poznání a existence, nesený dějinností jako svorníkem obou 

sfér: nejde jen o to, že ,,vědění o postupu Stvoření, jak to bylo a jak se to stalo“, tedy jako o něčem 

absolutním, a přece okamžikovém, fixovaném a myšlenkově fixovatelném, přesahuje imanentní 

partikulárnost vědění (poznatků – a o vědění, ne pouze myšlení, by se v takovém případě jednalo), 

nýbrž také o to, že jako takové by bylo věděním o ontologickém faktu, který odporuje povaze bytí, jak 

je – ovšem znovu – myšlení chápe. Jaspers přitom uplatňuje jednu z vágních figur svého myšlení, 

kterou jako takovou by každý myslitel Zjevení, a zároveň historičnosti lidské kultury, jako byl Herder a 

jiní osvícenci, musel snadno odmítnout, neboť ,,myšlenka Stvoření“ v sobě nijak neobsahuje, že 

,,všechno by bylo zjevné“, jak Jaspers říká, že ,,už bychom nežili v možnostech své situace, nýbrž 

obzírali bychom ji, ovládali a s tím přiváděli ke konci.“1193 Samotný fakt, že i v nejdogmatičtějším 

pojetí Stvoření nemůže být než Stvoření života, a tak (individualizovaného a arci ,,situačního“) vývoje, 

a totiž Stvoření stvořeného Tvořicím, tedy vztahem/aktem, jehož relata jsou inkomensurabilní, 

rozporuje jakoukoli plnost vědění na straně stvořeného. Jaspers zde vůbec zaměňuje myšlenku 

Stvoření za Zjevení, přičemž ani Zjevení nemíní zjevenost ve smyslu absolutní zřejmosti všeho a všem: 

to je již o sobě nelogická, rozporná představa při prioritě, a totiž jinosti toho, kdo zjevuje (tvoří), vůči 

tomu, komu je zjevováno, která přitom podmiňuje samotnou možnost (a také důvod) zjevování.      

 Podle Jasperse to, že jsme lidmi, znamená, že jsme ,,na cestě uskutečnění“, na níž ,,teprve 

zakoušíme, co vlastně jsme“. Tak je člověku třeba a přiměřené postupovat ,,do nekonečna“ v bádání, 

nikoli svět obzírat z hotového jednoho stanoviska totálního vědění, a s tím se pojí ,,spokojování se 

s naším historickým uskutečněním v tady a teď“, kdy objektivací ,,orientace“ v ,,situaci“ dějinného 

bytí člověka je strukturace jeho vlastního dění, tedy konkrétní žití, jinak řečeno morálka.1194  Jaspers 

mluví o ,,našem lidském společenství v hloubce nevědění“.1195 Pro Jasperse je nejen kognitivní a 

teoreticky zdůvodněnou premisou, nýbrž především etickou instancí uznání hranic našeho poznání, 

totiž rezignace na jeho absolutní nárok, jenž by se taky mohl chtít autoritativně uplatňovat na úrovni 

politické. Jaspers považuje za nezbytné se držet Kantova náhledu, že ,,svět v celku se vůbec nemůže 
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stát předmětem“ pro naše myšlení jako jiné, totiž partikulární předměty.1196 Na druhé straně 

upozorňuje na to, že i při nepoznatelnosti celku přece nelze základní fakta existence, existenci života 

stejně jako vědomí, myšlení, vysvětlovat z jednotlivostí, jež se poznávat dají. Poznávající nemá svůj 

vlastní zdroj a základ v poznatelném, nýbrž v živlu plnosti, jež vůči němu vystupuje jako ,,obemykající“ 

a podmiňující, jež však o sobě není poznávána právě proto, že naše poznání je omezené.1197 Tento 

poměr otevřenosti a zároveň závazku vůči tomu, co nemůžeme poznat, avšak musíme podržet jako 

prioritní a superioritní vůči relativitě našeho bytí a vědění, patří k hlavním rysům Jaspersova 

filosofického postoje, určujícím také pro jeho přístup k (vědeckému) poznávání a jednání člověka jako 

dějinné bytosti. Uznávaná sdílená omezenost, a zároveň vztaženost k čemusi vyššímu, co 

nepoznáváme jako jiné jednotlivosti, co však přijímáme jako podmínku možnosti, nutný zdroj 

vysvětlení jednotlivostí, patří k fundamentům Jaspersova pojetí mezilidské vzájemnosti v etickém a 

kognitivním rozměru její komunikativnosti. ,,Pro nás neuzavřený svět překračujeme ve vědomí naší 

svobody, která je ze světa nepochopitelná.“1198 Tak i myšlenka Stvoření má svou platnost toliko jako 

,,symbol“, nikoli ,,vědění“, a totiž, nakolik se jako takto chápaná osvědčuje coby regulativ k jednání, 

jež uskutečňuje právě svobodu v uvedeném významu. Přijímat myšlenku Stvoření jako faktum vědění 

pracuje s pojmem ,,ničeho“, z nějž mělo ,,něco“ být stvořeno, jako by samo bylo ,,něčím“, co může 

být myšleno (ba dokonce věděno), aniž by pro to člověk disponoval byť představou. ,,Rozhodující 

význam“ myšlence Stvoření přichází jen a právě jako symbolu, jako symbolu původu člověka u Boha, 

mimo svět, kdežto alternativní základní  myšlenka věčnosti světa považuje člověka za produkt světa. 

V tomto ohledu i pro Jaspersovu ,,filosofickou víru“ je božský původ člověka důležitý z hlediska jeho 

metafyzické dignity, jako – kantovsky řečeno – ,,homo noumenon“, jenž svou rozumností a svobodou 

rozhodujícím způsobem přesahuje vše ostatní ve světě a má neredukovatelnou cenu.  

 Jaspers se po válce snažil svůj filosofický koncept, jenž je jako mezi dvěma – též navzájem pro 

vysvětlení každého z nich – nepominutelnými oblastmi rozepjat mezi sférou existence a 

transcendence, také rozumu a víry, co nejpřístupněji zprostředkovat co nejširšímu množství publika. 

Začal vystupovat veřejně nejen s politickými či společenskými projevy, nýbrž i soustavnými 

filosofickými výklady, a totiž pro to, co se dále pokusíme nastínit a co je pro pochopení jeho 

veřejného působení nezbytné, pro ně samé konstitutivní, totiž že pouze s některými základními 

(filosofickými) reflexemi ,,conditio humana“ člověk může nově a udržitelně realizovat demokracii, 

svobodný svět, spolubytí. Jaspersovi nejde o vykládání parciálního, vlastního konceptu, nýbrž o 

,,zácvik“ v myšlení vůbec, o provedení určitých myšlenkových kroků, jež ukazuje jako elementární, 

nezbytné, a klíčové v jejich dosazích, rezultátech. Už proto je jeho myšlení maximálně plasubilní a 
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transparentní, ruku v ruce s konsekventností. Pokusíme se ukázat, jak u povíálečného Jasperse posílí 

vědomí o rámci rozumu, filosofického myšlení i bytí (v onom Jaspersem proponovaném univerzálně 

lidském smyslu ,,filosofičnosti“ jako sebe-vědomé, reflektující se lidskosti vůbec), ve víře a zkoumání 

poměru ,,filosofické“ víry s vírou zjevenou, též v historickém vztahu ke zjevenému a církevnímu 

náboženství (náboženstvím). Podle Jasperse se ,,dá říci“, že ,,jakého Boha člověk v šifrách vidí, 

takovým se stane člověk sám. Zápolení člověka o sebe se uskutečňuje v jeho zápolení o božství.“1199 

Jako si tedy podle Fichta člověk volí takovou filosofii, jakým je člověkem, tak se podle Jaspersova 

příměru člověk vztahuje k božství, představuje si Boha tak, jaký je člověk.1200     

 ,,Návodem“ a východiskem myšlení je Jaspersovi skutečnost, resp. existence sama, která je 

bytostně spjata s transcendencí. Jde mu o nově plausibilní a obecně platné objasnění tohoto poměru 

a sahá ke konceptu ,,šifer“, ,,sémantiky“ toho, co je (náš pojem). Cestu k tomu vidíme nejprve 

v přednáškových cyklech ,,Filosofická víra“ v Basileji 1947 (knižní vydání 1948) a (pro rozhlas) ,,Úvod 

do filosofie“ (1950), závěrem zase v posledním basilejském přednáškovém cyklu v letním semestru 

1961 ,,Šifry transcendence“ (vyšlo 1970 jako zápisy nahrávek: samo svědčí o ,,druckreife Form“ jeho 

přednášek). V roce 1964 pronáší v Bavorském rozhlase a následujícího roku vydává veřejné 

přednášky ,,Malá škola filosofického myšlení“. Jaspers nedělá nějakou ,,popularizaci“ filosofie, spíše 

takříkajíc ,,filosofizaci populu“, zaškolování ve filosofickém, tj. specificky kultivovaném, kritickém, 

metodickém1201 a abstrahujícím myšlení, zaškolování, které posluchače přivádí k jejich nejvlastnějším, 

pouze neaktivovaným mohutnostem a charakteristikám. ,,Smyslem filosofování je,“ říká Jaspers, 

,,současnost (Gegenwärtigkeit)“. ,,Proviňujeme se na svém úkolu, ztrácíme-li se v minulosti nebo 

budoucnosti. Jen skrze současnou skutečnost je to nadčasové přístupné, jen skrze uchopování času 

se dostáváme tam, kde je všechen čas odstraněn.“1202 

 Návodným obrazem Jaspersova myšlení ,,in nuce“, maximálně stručným a jasným výkladem 

základů jeho konceptu včetně rozvádění, navádění ke koncepčnosti myšlenkového, filosofujícího 

procesu jako takového, je struktura přednášek ,,Úvodu do filosofie“. Začíná sebereflexí toho, co je (a 

co není) filosofie, její časové a univerzální dimenze, jejího poměru k vědě, a pokračuje 

k systematickým a historickým zdrojům filosofického myšlení. Východiskem ukazuje samozřejmě 

existenci, lidské bytí, a to v jeho ontologické pozicionalitě. Od existence a základní zkušenosti 

,,rozštěpu na subjekt a objekt“ dospívá k ,,obemykajícímu“, rozlišuje jeho druhy a metafyziku jako 

,,písmo šifer“, následně přechází k myšlence Boha, rozlišení filosofického a náboženského 
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 Jaspers, Karl. Chiffren der Transzendenz. München: R. Piper & Co. Verlag, 1977, s. 44. 
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(theologického) vztahování k ní a důkazům Boží existence. Pak k otázce nepodmíněnosti, víry, smrti, 

dobra a zla, svobody a transcendence, jimiž se dostává k filosofickému výkladu lidství člověka. Ten jej 

vede k výkladu světa, povahy a mezí jeho poznávání, ,,jevovosti jeho bytí zde“ a dějin. Pak už se 

takříkajíc otevírají výhledy elementárně filosoficky uvědomělého člověka, jednak směrem k víře a 

,,osvícení“ (z nichž obé, správně chápano, má svou nezastupitelnou úlohu a nevylučuje se), jednak 

směrem k historii lidstva od ,,osové doby“ až k současnému věku, s ohledem na ,,jednotu lidstva“, 

jednak směrem k ,,nezávislosti filosofujícího člověka“ a povaze ,,filosofického vedení života“ (k němuž 

patří meditace a komunikace). Jaspers uzavírá výkladem o dějinách filosofie – ne schematickým 

brožurovým historickým přehledem, nýbrž úvahou o jejích strukturach, k níž připojuje vpravdě 

didaktické, nicméně opět hluboce ukotvené a platné návody ,,O studiu filosofie“, ,,O filosofické 

četbě“, ,,Znázorněních dějin filosofie“ a výběr doporučených základních textů.   

 Pro náš výklad Jaspersova politického myšlení v jeho strukturách a důsledcích, a tak nutně i 

systematických a historických východiscích a působeních, politického myšlení jako političnosti 

myšlení v Jaspersově koncepci, je důležitá zejména další Jaspersova reflexe o ,,filosofickém vedení 

života“. Již zkraje Jaspers řekne, že ,,ve filosofii se jedná o celek bytí“ a že ,,člověk jako takový 

původně filosofuje“, nakolik myslí, totiž snaží se chápat, abstrahuje (s filosofováním je spojen 

Vernunft, ne pouhý Verstand); tak také ,,filosofické myšlení musí vždycky být původní“, ,,každý člověk 

je musí vykonávat sám“.1203 Seberealizace člověka jako člověka, jako ,,nehotové“, nýbrž právě ,,na 

cestě jsoucí“, vyvíjející se bytosti,1204 je dílem (,,realizující se“) ,,filosofie“ a ,,každá filosofie se definuje 

skrze své uskutečnění“.1205 Filosofie také vede k soustavnému uvědomění, že člověk se sám sebou 

právě teprve stává, a totiž tím, že se ,,stává účastným na skutečnosti“, že je ve světě, s jinými, 

komunikuje. Filosofie je v tomto procesu tím ,,koncentrujícím“,1206 jednotícím; přesahujícím 

subjektivní sklony či představy, a zároveň zcela původním, protikladným řízení se pouze přejímanými 

pokyny myšlení nějaké autoritativní ,,vnější“ instance; nejvlastnějším, konaným z hloubi jednotlivce, 

avšak nelibovolným, vědoucím o své autonomii při své neizolovanosti. ,,Tak platí:  původ filosofie leží 

sice v divení se, v pochybnosti, ve zkušenosti mezních situací, ale naposledy, to vše v sobě zahrnuje, 

ve vůli k opravdové komunikaci. (…) Teprve v komunikaci se dosahuje účelu filosofie, v němž je 

vposled založen smysl všech účelů: osvojování bytí, objasňování lásky, završení klidu.“1207  Tak také 

platí, co Jaspers rozvedl už ve své ,,Filosofii“, totiž že ,,filosofie existence je na základě osvojené 

tradice vždy současným promýšlením možností transcendentně vztaženého lidského bytí“, 
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 Tamtéž, s. 10. Srov. dále: ,,Im Philosophieren handelt es sich um das Unbedingte, Eigentliche, das 
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,,posledním smyslem všeho filosofického myšlení je ale filosofický život jako konání jednotlivce ve 

vnitřním jednání, jímž se stává sebou samým. (…) Filosování jako pouhé myšlení a sledování 

myšleného není ještě u sebe. Jde o to, aby se filosofické myšlení stalo nepodmíněným jednáním. 

Naplnění myšlenky, její pravda a chápavost, je pouze jedním s tímto vnitřním sebe sama plodícím 

konáním.“ Jde tedy o (pravdu) filosofování jako ,,denního sebezkoušení“. ,,Myšlenka je osten; působí 

ve své zjevnosti jako apel; ve sklouzávání se stává opěrou (Halt); přináší zapřísahajíc transcendenci 

k přítomnosti.“1208   

 V ,,Úvodu do filosofie“ Jaspers rozvádí svou po válce prohlubovanou teorii (čtení) ,,šifer“, 

kterou na konci svého basilejského univerzitního působení shrne ve zmíněném samostatném cyklu 

přednášek. ,,Jako existence jsme vztaženi k Bohu – transcendenci – a to skrze řeč věcí, jež je nechává 

stávat se šiframi nebo symboly. (…) Prostřednictvím metafyziky slyšíme to obemykající 

transcendence. Rozumíme této metafyzice jako písmu šifer.“1209 Jaspers dospívá ve svém výkladu 

(který zde nemáme místo celý sledovat, viz v jiných kapitolách) k důležité tezi, že ,,Boží existence 

může být dokázána stejně málo jako jeho neexistence. Důkazy a jejich popření ukazují jen: dokázaný 

Bůh není Bůh, nýbrž byl by pouze věcí ve světě.“1210 Pozoruhodné a zaznamenáníhodné je, že Jaspers 

zde k ,,argumentu“ (,,šifer“) pro Boží existenci pro sebe jinak nezvykle uvede teleologičnost přírody 

(kterou jinak – včetně v souvislosti s Kantem jako jejím kritikem, jakkoli často se s ním myslitelsky 

konfrontuje – v celém svém díle tematizuje jen minimálně): ,,Všechno, co je ve světě krásné, účelové, 

uspořádané a v řádu má jistou završenost – všechno, co v bezprostředním nazírání přírody s dojetím 

zakoušíme v nevyčerpatelné plnosti, to se nedá pochopit z radikálně poznatelného bytí světa, 

z takové matérie. Účelovost živoucího, krása přírody ve všech tvarech, řád světa vůbec se s mírou 

postupu faktického poznání stává pořád tajuplnější.“1211 Svět – stejně jako člověk – není podle 

Jasperse ,,pochopitelný ze sebe sama“.1212 ,,Člověk, který si skutečně uvědomuje svou svobodu, 

zároveň nabývá jistoty o Bohu. Svoboda a Bůh jsou neoddělitelní. (…) Nejvyšší svoboda se ví ve 

svobodě od světa zároveň jako nejhlubší svázanost s transcendencí.“1213 Jaspers ale, jako filosof, a tak 

antidogmatik, vidí nejen ,,mimořádnost (…) účelovosti živoucího“, nýbrž i ,,velké protiúčelné 

(zweckwidrige) jevy v přírodě“, přírodní katastrofy, postižení a podobně, přičemž ,,tato bezútšenost 
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přírody je ještě překonávána tam, kde lidem působí hrozné věci lidé“.1214 Tato podvojnost brání 

jakékoli harmonizující interpretaci přírody jako absolutně, ,,lineárně“ účelové, upevňuje to, že zdroj 

její existence a určitosti v konkrétních formacích a dějích není konečnému rozumu vyčerpatelně 

poznatelný. 

 Jaspers rozlišuje ,,fenomény reality“ (v přírodě, společnosti, dějinách atd.), ,,signa existence“ 

(komunikace, svoboda, rozhodnutí atd.) a ,,šifry transcendence“ (= ,,představy, obrazy, myšlenky 

v médiu vědomí vůbec, v nichž jako možná existence slyším řeč transcendence“). Tato rozlišení se 

týkají způsobů našeho myšlení ,,nepředmětného“ v ,,předmětnostech“.1215 Podle Jasperse ,,můžeme 

myslet jen v předmětnostech. Nepředmětné mluvení a myšlení neexistuje. Ale v předmětném a 

v subjektu se ozývá (mitschwingen) nepředmětné a nadsubjektivní.“1216 

 Víra tak pro Jasperse nevystupuje rozhodně jako iracionálno,1217 naopak je tím 

,,obemykajícím“ poznání, vztahuje se, jak řečeno, k tomu, co je třeba (jako jsoucí, resp. působné, 

konstitutivní pro konečná jsoucna) myslet, ale nedá se poznat na způsob analytického předmětného 

poznání. Podstatu filosofické víry jako víry ,,myslícího člověka“, vyznačující se tím, že ,,je jen ve svazku 

s věděním“ (aniž by se s ním ztotožňovala),1218 že je nesena rozlišením mezi věděním a vírou, 

poznáváním hranic lidského poznání ve smyslu uchopování nepodmíněného, Jaspers poprvé 

soustavně rozvedl v uvedených přednáškách roku 1947 (Der philosophische Glaube) a v široké 

syntéze ,,s ohledem na Zjevení“ rozvedl v knize Der philosophische Glaube angesichts der 

Offenbarung o patnáct let později. Víra se vztahuje k tomu, co ,,obemyká subjekt a objekt“;1219 jako 

taková není (filosofická víra) bezprostředním prožíváním či poznáváním bytnosti tohoto 

obemykajícího (jako identitní báze, ontologického svorníku), nýbrž vztahováním uvědomujícím si 

svou dějinnost.1220 Lidské vědomí je fixováno na subjekt-objektovou relaci a uvědomuje se jako 

,,možná existence“: ,,Žijeme z původu, který leží nad empiricky objektivovaným bytím, nad vědomím 

a duchem.“1221 Polarita subjektu a objektu, omezenost subjektivně sebe-vědomé existence, upevňuje 

nejednotu (lidského) ducha vztaženého ke konečnému světu a spirituálního živlu, ,,z nějž“ jako 

,,původu“ (Ursprung) konečná jsoucna čerpají svou existenci (a kvalitativní určitost). ,,Víru 
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v nejzazším smyslu“ Jaspers přímo definuje jako ,,bytí přítomným v těchto polaritách“1222 (tzn. 

bytostně vztah, mezi existencemi a mezi existencí a transcendencí, žádná dogmatická identifikace 

s transcendencí). Víra jako vztahování ze sféry existence, podmíněného, k nepodmíněnému, 

transcendenci, ,,obemykajícímu“, je vztahováním lidského ducha, jehož vnitřním určením je rozum 

(Vernunft), jehož ,,práva“ se ohlašují již v uvědomění, že rozum je ,,tím obemykajícím“ v nás.1223 A 

rozum žádá ,,neomezenou komunikaci, je sám totální vůlí ke komunikaci. Protože v čase nemůžeme 

věčnou pravdu mít v objektivním vlastnictví, a protože bytí zde je možné jen s jiným bytím, existence 

přichází k sobě jen s jinou existencí, je komunikace podobou zjevování pravdy v čase.“1224  

 Komunikaivnost jako základní výkon rozumnosti je také bází soužití lidí: na jednu stranu 

,,zjevuje“ pravdu v čase (transcendentní bytnost, ,,zdroj“ jsoucího), na druhou stranu zjevuje pravdu 

v čase (fixaci existence na rozštěp na subjekt a objekt, ,,spolu-bytí“ jednotlivých existencí). Pravý 

vztah k transcendenci není bez porozumění své ,,pozicionalitě“ existenciální a pravý vztah k existenci 

bez porozumění své ,,pozicionalitě“ transcendentální, vůči ,,obemykajícímu“.1225 Tak také platí: žádná 

rozumná existence bez (patřičně ,,filosofické“) víry, žádná rozumná víra bez (patřičně ,,filosofické“) 

existence. Spojovníkem transcendence ,,v nás“ a ,,o sobě“, realizovaným výkonem rozumu, je 

svoboda. Filosofická víra se ukazuje jako základ demokracie a demokracie jako osvědčování opravdu 

filosofické víry. ,,Skrze svobodu sice dosahuji bodu nezávislosti na světě, ale právě skrze vědomí 

radikální svázanosti s transcendencí. Neboť nejsem skrze sebe sama.“1226 (Tu opět vidíme Jaspersovo 

stýkání s postojem Schleiermacherovým, se Schleiermacherovým – osvícensko-idealisticky školeným 

– konceptem svobody člověka a jeho pocitem ,,naprosté závislosti“, totiž na božství.) Fixovanost na 

konečnou existenci a dějinnost každého vztahování, ačkoli z nepodmíněného živlu rozumu/svobody a 

k nepodmíněnému, znemožňuje totalitární uzurpaci moci, identifikaci svého slova/jednání s pravdou, 

každou představu o úplném završení, dosažení ideálního stavu světa, lidství. ,,Jsou-li dějny 

zjevováním bytí, pak je pravda v dějinách vždy a nikdy, stále v pohybu, a nikdy ztracena, kde se zdá 

být dosažena jako definitivní vlastnictví.“1227 Jaspers si přes důraz na filosofickou víru uvědomuje 

důležitost ,,autority“1228 pro člověka, lidskou potřebu personifikovat si své ideály, následovat některé 

                                                           
1222

 Tamtéž, s. 19. 
1223

 ,,Vernunft ist das Umgreifende in uns, das keinen eigentlichen Ursprung hat, sondern Werkzeug der 
Existenz ist. Sie ist von der Existenz her das Unbedingte, um den Ursprung in der Verwirklichung zu weitester 
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1224

 Tamtéž, s. 40. 
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 Resp. Jaspers nazývá transcendenci ,,das Umgreifende alles Umgreifenden“. Jaspers, Karl. Der 
philosophische Glaube angesichts der Offenbarung. Zürich: Ex Libris, 1984, s. 122. 
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 Jaspers, Karl. Der philosophische Glaube. München: R. Piper & Co. Verlag, 1988, s. 53. Existence ,,není 
svobodou bez transcendence, skrze niž se ví jako sobě darovaná“. Jaspers, Karl. Der philosophische Glaube 
angesichts der Offenbarung. Zürich: Ex Libris, 1984, s. 118. 
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 Jaspers, Karl. Der philosophische Glaube. München: R. Piper & Co. Verlag, 1988, s. 118. 
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 Dokonce říká, že ,,bez autority není život lidí možný“. Tamtéž, s. 87. 
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jedince a podobně. Uvědomuje si také, že ,,filosofie nemůže vykonat, co člověku dává 

náboženství.“1229 Důležité pro něj je bránit zapomenutí na to, že jde o persofnikace lidských ideálů, 

jejich nehypostazování, jež by mohlo mít totalitární důsledky pro (takto falešně legitimovanou) 

mocenskou autoritu. Uvědomuje si podíl kultury a tradice na náboženství. 

 Ve spise ,,Filosofická víra s ohledem na Zjevení“ Jaspers vychází z otázek rozvržených ve 

starších přednáškách s lapidárním základem ve zjištění, že ,,nejsem skrze sebe sama“,1230 přenáší však 

svou pozornost zejména na to, co nazývá ,,šifry transcendence“: na ,,formy tohoto světa“, s nimiž 

ukázal člověka svázaného jako konečnou bytost, existenci, jako ,,šifry“. Otázkou knihy je, ,,jak mluví 

ve formách bytí světa, v řeči tohoto světa to, co je před světem a nad světem“, a v jakém vztahu stojí 

ke Zjevení.1231 Jaspers zároveň vzápětí řekne (a s neobvyklou osobní notou –, že ,,nevěří na Zjevení a 

nikdy tak, pokud si vzpomíná(m), ani co do možnosti nečinil“. Nicméně je zjevenou víru třeba ,,brát 

vážně“, a to ,,už kvůli skutečnosti jejího mocného působení v dějinách a kvůli vysoké mravní a 

duchovní úrovně mnoha lidí věřících na Zjevení. (…) Na půdě zjevené víry vyrostly obsahy, podněty, 

díla, jednání, jež jsou pak ve své pravdě lidsky dostupné i bez ní.“1232 Filosofická víra, jakou razí a sám 

drží Jaspers, je podle jeho slov ,,jiného původu“ než zjevená víra, ,,ale nechává platit Zjevení jako 

možnost pro jiné, ačkoli je nemůže pochopit“. Jaspers se s Kantem domnívá, že kdyby bylo Zjevení 

realitou, bylo by pro svobodu člověka neštěstím (Unheil).1233 

 ,,Víra není nadále věděním o něčem, co mám, nýbrž jistotou, která mě vede. Prostřednictvím 

víry žiju z původu, jenž ke mně mluví v myšlených obsazích víry.“ Ve víře se přitom subjekt a objekt 

víry stávají jedním.1234 Úlohou rozumu je udržovat vědomí jejich reálné neidentičnosti, ačkoli, na 

druhou stranu, je to on, kdo nahlíží, že ,,vztah k transcendenci je tím, z čeho žijeme“.1235 Pro 

filosofickou víru je nicméně klíčové, že ,,se musí zříci reálného zjevení ve prospěch šifer v pohybu 

jejich víceznačnosti. Tato filosofická víra, vystupující v mnoha podobách, se nestává autoritou, ne 

dogmatem, zůstává odkázána na komunikaci mezi lidmi, kteří spolu nutně mluví, ale nemusí se spolu 

nutně modlit.“1236 Samo ,,Kristovo náboženství obsahuje pravdu, že Bůh mluví skrze člověka, ale Bůh 

mluví skrze mnoho lidí, v bibli skrze řadu proroků, v níž stojí jako poslední Ježíš; žádný člověk nemůže 

být Bohem; Bůh nemluví skrze žádného člověka výlučně, skrze každého ještě také mnohoznačně.“1237 
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 Tamtéž, s. 85. 
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 Jaspers, Karl. Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung. Zürich: Ex Libris, 1984, s. 32. 
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1232

 Tamtéž, s. 35. 
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To byl také přístup Herderův (pluralita rozumění z univerzality božského základu). ,,Specificky 

křesťanským rozporem“ však dle Jasperse je, že ,,Bůh zůstává skryt, ačkoli se zjevuje“.1238 Rozpor 

mezi absolutností Boží milosti a nutnosti lidského ,,snažení“, vysloužení si milosti (ať už ,,pouhou 

vírou“, nebo naopak zbožným životem ve smyslu praxe), mezi hodnotou a bezvýznamností světa a 

počínání v něm. Jaspers se specificky vyrovnává s problémem Božího zjevení, na jednu stranu jeho 

naprosté inkomensurability, na druhou stranu zjevení, jež mělo být identitním ,,vtělením“ v Kristu. 

Jaspers explicitně popírá možnost vtělení jak Boha, tak ďábla v ,,jednom člověku“. Nepřijímá zjevení 

(ani myšlenku pekla/ďábla) jako dogma, nýbrž s ním spojené transcendentní obsahy a formy jejich 

zprostředkování stejně jako uchopování, prožívání, jako ,,šifry“; s eventuálně mravně podstatným 

významem, nikoli však kognitivní, neřkuli ontologickou platností.1239 

 To se týká též Jaspersova filosofického ukotvení zla. Původ zla podle Jasperse leží ,,v 

člověku“, totiž ve vůli. ,,Zlo nespočívá v přírodní danosti (zde je jen neštěstí /Unheil/), nýbrž ve 

svobodném přitakání. Co mě pudí, mé sklony, není o sobě ani dobré, ani zlé. Teprve jejich 

uskutečnění prostřednictvím svobody je činí zlými nebo dobrými. Zlo začíná s pouhou slabostí 

poddajnosti vůči popudům. (…) Jen vůle může být dobrá nebo zlá.“1240 Může být i zlá proto, že člověk 

není jen ,,ideálním“ orgánem svobody, nýbrž též součástí přírody, bytostí smyslovou.1241  

 Filosofická víra se snaží překonat problém, jímž jsou ,,zvrácení k jedné pravdě“, absolutizace 

jednoho z druhů obemykajícího, zapomenutí na víceznačnost (čtení) každé ,,šifry“, sémantičnosti 

fenoménů (a s tím na dějinnost jejich stejně jako vztahování k nim). ,,Bytí zde je absolutizováno 

v takzvaném pragmatismu, biologismu, psychologismu a sociologismu, vědomí vůbec v racionalismu, 

duch ve ,vzdělání‘, existence v existencialismu (který se stává nihilismem; – významné Jaspersovo 

,oborové‘ vymezení!, M. B.), svět v materialismu, naturalismu, idealismu, panteismu, transcendence 

v akosmismu.“ Naproti tomu: ,,Jen rozum se nedá absolutizovat. Pouze pro sebe není ničím. Ve svém 

pohybu skrze všechny způsoby obemykajícího se nedá přehnat.“1242 ,,Pravdivost“ (pořebující 

svobodný rozum) také Jaspers spojuje s Bohem, nikoli ,,slepou poslušnost“; ,,svobodu, ne 

bezpodmínečné odevzdání“.1243 ,,Každá objektivace Boha v nějakém myšleném nechává Boha 

samého myšlení zmizet.“1244 Oproti Božímu ,,personalismu“ zjeveného náboženství ,,filosofická víra 
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1242

 Jaspers, Karl. Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung. Zürich: Ex Libris, 1984, s. 141. 
1243

 Tamtéž, s. 344. 
1244

 Tamtéž, s. 389. 



293 
 

zná osobnost Boha jen jako šifru toho, co je původ osobnosti v člověku, ale samo nekonečně více než 

osobnost, jejíž tvar by jej omezoval“. Je to ,,filosofické vědomí o skutečnosti transcendence“, co se 

,,staví proti realitě Zjevení“;1245 jak z hlediska nahlédnuté bytnosti transcendence, tak existence. 

Obojímu odpovídá pouze víceznačné a dějinné pojímání. Tento přístup, stavějící se proti 

dogmatickému pojetí Zjevení, resp. (ježíšovského) vtělení (v jeho ,,jednorázovosti“), a přitom ,,ve 

prospěch“ esenciality mravního ,,obsahu“ vlastní zbožnosti,1246 se blíží osvícenskému ,,přirozenému 

náboženství“ s jeho antitrinitarismem a historickou kritikou již v samotné emancipaci, primátu kritiky 

a hermeneutiky a suverenitě mravního kritéria,1247 domnívá se však překonávat jeho zůstávající 

metafyzický, resp. racionalistický formát a pokračovat ještě spíše ve stopách kantovských. Jaspers 

zdůrazňuje rozdíl mezi ,,kvalitativně jedním“, ,,ideou jednoho“, a ,,numericky jedním“, k jejichž 

konfuzi dochází i v ,,dogmatické“ kritice náboženství, banalizaci víry v boha. ,,Kvalitativně jedno drží 

ve vzduchu a vede na cestě, numericky jedno fixuje a znásilňuje a přetrhává cestu. (…) Jedno se tedy 

v okamžiku, kdy je učiněno numericky jedním a dává si zvláštní podobu ve světě, stává 

fanatismem.“1248   

  ,,Vůle k čtení šifer je vůle k existenci ve světě.“1249 Je specifickým Jaspersovým východiskem 

(životodárné) napětí mezi tím, že ,,pro člověka neexistuje žádná jediná absolutní pravda pro 

všechny“, že ,,člověk je a zůstává na cestě“, a že na druhou stranu je ,,namáhat se bez omezení o 

pravdu podmínka smyslu života“.1250 A totiž právě ,,bez omezení“: dějiny jsou spojeny se svobodou, 

ba ,,dějiny člověka jsou dějinami jeho svobody“.1251 Filosofie je přitom – jako myšlení (se) člověka 

vůbec, něco neoddělitelného od lidského vědomí vůbec – ,,starší“ než zjevené náboženství, je ,,za 

všech dob“. ,,Není nepřítelem náboženského, mnohem spíše s ním spojena. Ale naprosto není 

sekularizací náboženství, nýbrž vlastní původ s původem lidského bytí samotného.“1252,,Filosofie je 

časově dřívější než biblické Zjevení, je existenciálně původnější, protože je přístupná každému 

člověku jako člověku, je schopná slyšet a osvojovat si pravdu i v bibli.“1253 Bibli chápe Jaspers jako 

,,depozitum náboženských, mytických, dějinných, existenciálních zkušeností jednoho tisíciletí. Její 

v literární formě neobyčejně rozličné spisy byly v průběhu časů vybrány z mnohem rozsáhlejší 
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1246

 Srov.: ,,Zusammengefaβt: Unser Verhalten zur Gottheit ist möglich unter den Forderungen: ,kein Bildnis 
und Gleichnis‘ – ,der eine Gott‘ – in der Hingabe: ,dein Wille geschehe‘.“Jaspers, Karl. Einführung in die 
Philosophie. München: R. Piper & Co. Verlag, 1971, s. 40.  
1247

 Srov. Bojda, Martin. Theodicea přirozenosti. Praha: Togga, 2017, zejm. s. 155n. 
1248

 Jaspers, Karl. Chiffren der Transzendenz. München: R. Piper & Co. Verlag, 1977, s. 58. K tomuto rozlišení viz 
již Jaspers, Karl. Philosophie III. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer-Verlag, 1956, s. 119nn. 
1249

 Jaspers, Karl. Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung. Zürich: Ex Libris, 1984, s. 425. 
1250

 Tamtéž, s. 471. 
1251

 Tamtéž, s. 429. 
1252

 Tamtéž, s. 476. Srov.: ,,Die Philosophie ist so alt wie die Religion und älter als alle Kirchen.“ Jaspers, Karl. 
Einführung in die Philosophie. München: R. Piper & Co. Verlag, 1971, s. 101. 
1253

 Jaspers, Karl. Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung. Zürich: Ex Libris, 1984, s. 500. 



294 
 

literatury a nakonec se uzavřely jako celek vyhlášený za kánon.“1254 Historickému poznání bible nejde 

o relativizaci či destrukci bible, nýbrž o ,,cestu k historicky správnému a pravému zpřítomnění oněch 

náboženských zkušeností, jež pro nás vlastní smysl naleznou teprve tehdy, když nás osloví, jsou námi 

osvojeny nebo odraženy“.1255 Již z této formulace vidíme i tak vytušitelný Jaspersův přístup 

k biblickým líčením, jež coby ,,šifry“ chápe jako líčení ,,čtení šifer“ jinými, jako zprávu o náboženských 

zkušenostech předchozích osob, resp. kolektivů a epoch, a povahách jejich identifikací a ,,inscenací“. 

Také Ježíš je Jaspersovi ,,šifrou“, totiž ,,šifrou lidského bytí, jež říká: Kdo žije jako on a je pravdivý bez 

omezení, musí zemřít prostřednictvím člověka, protože realita nepravdivého lidství jej nesnese.“1256  

 O vytěžení lidských, mravních obsahů samotných z (dějin) náboženství podle Jasperse jde a 

kryje se s emancipací rozumnosti (v náboženství), takříkajíc s ,,filosofizací“ víry, jež zároveň – což je 

specifická dialektická valence – znamená vracení se k ,,původnímu“, ,,pravému“, totiž ze zbytnělého, 

dogmatizovaného a ritualizovaného náboženství. ,,Poslední velký pokus“ o takovýto průlom, návrat 

k původnímu ,,z nepravdy“, v níž ulpěl katolicismus, představuje pro Jasperse protestantismus. 

Jaspers se ovšem zároveň domnívá, že katolíci mají pravdu, domnívají-li se, že ,,protestantismus musí 

na konci dospět k popření vtělení (Menschwerdung) Boha v Ježíši Kristu“ (jako popřel sakramentum 

kněžského svěcení, a tak identitní ,,tělesnost“ přítomnosti Boží vůle, autority) – k čemuž ovšem 

protestantismus ve skutečnosti nedospěl, naopak spíše ulpěl v závislosti na ,,katolickém principu 

víry“.1257 (Také to mu vyčítala osvícenská kritika myslitelů jako Brockes, Reimarus a Lessing, ba i 

Herder.) Jaspers podobně jako ve starších přednáškách o ,,Filosofické víře“ uzavírá odkazem ke 

Kierkegaardově díle a působení (a Nietzscheově) jako rozhodující lekci současné náboženské a 

círklevní sebereflexi. Kierkegaardův ,,Okamžik“ považuje za ,,nejdůležitější dílo našeho věku k otázce 

církve“. ,,Kierkegaard sice nepomáhá na cestu biblické víry, ale snad k čistějšímu, rozlišujícímu 

vědomí“, k nové a nezbytné konfrontaci individuální existence s božstvím a mravními nároky, jež 

s sebou zbožnost, pravá křesťanskost, má nést, k ,,neviditelné“ církvi.1258 Přes pro křesťanství dle 

Jasperse vlastně destruktivní přepjatost svého pojetí křesťanství jako ,,víry absurdna, negativního 

rozhodnutí“, jež křesťanské bytí činí univerzálně nekompatibilním s občanským životem v současné 

civilizaci a kryje se s martyrským bytím, Kierkegaard ale, stejně jako (jakkoli jinak) Nietzsche, přinesl 

intenzitu, opravdovost prožitku základních existenciálních a náboženských otázek, jedněch skrze 
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druhé, jíž ztělesnil pravý, pro pravé (totiž hledající, nedogmatické) myšlení a bytí nezbytný ,,neklid“ 

proti ,,falešnému klidu“ domnělého, dogmatického či vyprázdněného vědění.1259   

 Jaspers se tedy vymezuje vůči theologii a theologickým formám chápání Ježíše, aniž by se 

vzdával náboženství či Boha (jakkoli Ježíše chápe ,,jen“ v uvedeném smyslu ,,šifry“). ,,A přece tvrdím,“ 

říká v ,,Šifrách transcendence“, ,,že jsem dobrý protestant v jediném smyslu slova“.1260 Pro Jasperse 

z pečlivého rozlišení víry a filosofie vyšla nezbytnost víry a Boha, a přitom i ,,kritičnosti“ vztahování 

k nim. Lapidární shrnutí, že ,,pokud je Bůh, nejsou žádní démoni“,1261 ukazuje i k elementárním 

poznávacím, resp. mravním důsledkům přijetí vize neimanentnosti bytí, a tak účelnosti, 

vysvětlitelnosti jednotlivých dějů světa. Proti tomu stojí imanentistické obrazy světa, mezi nimiž 

v moderní době dominuje vedle nihilismu falešně, domněle vědecký ,,marxismus“. Jejich kritice 

oproti filosoficky integrované vědě i víře se Jaspers věnuje i v ,,Malé škole filosofického myšlení“, o 

níž psal Hannah Arendt jako ,,svého druhu televizní univerzitě“, ,,pokusu zasáhnout s podstatnými 

body jednotlivce v mase“.1262 Velká část sociologie a psychologie se podle Jasperse pod vlivem Marxe 

a Freuda (jimž jako takovým, hlavně Marxovi, myslitelský přínos neupírá, pouze jejich profetismus)1263  

stala náhražkovitým módním náboženstvím, sugerujícím možnost absolutního poznání lidské 

osobnosti a světa domněle exaktními metodami. Tyto metody podle Jasperse nejsou než 

ideologizované deterministické redukcionismy neschopné dostát skutečné velikosti, neredukovatelné 

volnosti a tvořivosti lidského ducha. Zvláštní étos, prostupující Jaspersův výklad, se všude vztahuje na 

tuto ,,nepodmíněnost“ inteligibilní a mravní bytnosti člověka, a jeho evidentním a více či méně 

nepřímo dovolávaným vzorem je Kant.  

 Jaspers nezpochybňuje, jak by se snad mohlo někomu zdát, význam psychologie a sociologie 

jako takových, nýbrž hodnotu jak filosofické, tak vědecké relevance ,,pseudovědeckého profétství“ 

,,pověry vědy“. ,,My lidé jsme více než psychologií a sociologií probádatelný předmět,“ opakuje.1264 

Filosofie postihující člověka jako bytost, která je víc než mechanicky určenou a určující se, jejíž 

duchovní bytnost má nepodmíněnou povahu, se ani nemá odvolávat na vědu. Filosofie je ,,metodicky 

přísné myšlení“, ale ,,žádná věda“. Považovat člověka za oběť mechanických psychologických, 
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 Jaspers, Karl. Der philosophische Glaube. München: R. Piper & Co. Verlag, 1988, s. 128. 
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 Jaspers, Karl. Chiffren der Transzendenz. München: R. Piper & Co. Verlag, 1977, s. 19.  
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 Jaspers, Karl. Einführung in die Philosophie. München: R. Piper & Co. Verlag, 1971, s. 56. 
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Piper, 1985,, s. 569, 591. Podle Arendt je ,,Malá škola“ ,,… von einer unglaublichen Reinheit“ (tamtéž, s. 627). 
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Wissenschaftsaberglauben ein Prestige gegeben.“ Jaspers, Karl. Kleine Schule des philosophischen Denkens. 
München a Zürich: Piper, 2012, s. 102. 
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sociálních nebo rasových determinací je dle Jasperse jeho skutečné bytnosti nehodné. Psychologii a 

sociologii Jaspers na jednu stranu uznává za ,,univerzální vědy“, schopné totiž uchopit cokoli 

z určitých pro jejich zkoumání podstatných aspektů, souvislostí, na druhou stranu varuje před 

záměnou ,,univerzální vědy“ a ,,totální vědy“, možnosti vysvětlit cokoli též sociologicky či 

psychologicky a vírou, pověrou moci vysvětlit všechno sociologicky či psychologicky. Obě vědy 

uchopují věci z určitých aspektů, nemají samy o sobě ,,vlastní oborově vědecký fundament“ na rozdíl 

od filologie, historie, práva, medicíny, theologie a jiných.1265 

 Ještě mnohem obecnější platnost než jen ve smyslu kritiky monismu (jakkoli fundamentálně 

dosažné vzhledem k jeho expanzi v pohegelovském myšlení) má vyjádření, v němž můžeme vidět i 

základní element existenciálně-filosofické sebekritiky racionalismu u Jasperse; vyjádření ohledně 

neidentity mezi bytím a myšlením, určitostí věcí samých a určeními lidských pojmů. ,,Neštěstí (Unheil) 

lidské existence začíná,“ říká Jaspers, ,,když se vědecky věděné považuje za bytí samo, a když všechno 

co se nedá vědecky vědět, platí za neexistující. Věda se stává pověrou vědy, a ta staví v rouše zdánlivé 

vědy hromadu hloupostí, v nichž není ani věda, ani filosofie, ani víra. Rozlišení vědy a filosofie nebylo 

ještě nikdy tak zřetelně třeba vykonávat a ještě nikdy pravdou tak naléhavě vyžadováno jako dnes, 

kdy se pověra vědy zdá mít tak šedý květ, filosofie odcházet. (…) Svět nelze pochopit z něj samého, ne 

z matérie, ne ze života, ne z ducha. Skutečnost, kterou nelze vědět, předchází poznatelnosti a není 

poznáním dosahována.“1266    

 

IV/2 

Dějiny filosofie jako dějiny velikosti (myšlení) člověka 

 

 Jaspers jako nikoli akademicky studovaný a v úzce oborovém smyslu se uplatňující filosof, 

nýbrž člověk dospívající k filosofii ústrojně jako k základu a rámci singulárního vědění, k filosofování 

jako dotazování podstaty a možností myšlení a bytí samotného, byl na jednu stranu bytostný 

systematik, myslitel sledující základní otázky a usilující je zprostředkovat co nejširší veřejnosti (s tím – 

též jako psycholog a lékař a komunikativně myslící člověk – bytostný pedagog), na druhou stranu jej 

tato jeho zainteresovanost a povaha jeho filosofie ústrojně vedla k soustavnému studiu a 

představování dějin filosofie. Ukazujeme v této práci, jak se historické a politické (sebe)vědomí jeho 

filosofování v průběhu života a událostí prohlubuje, jak se Jaspers stává veřejným, angažovaným 
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intelektuálem ne ve smyslu opuštění původního ,,čistého“ systematického zájmu a stanoviska, nýbrž 

ve smyslu jeho uskutečňování jako nedělitelně historického, jako zavázaného reflexi toho, co je, 

v konkrétnosti politické skutečnosti, situací, v nichž se člověk a svět pohybuje. Viděli jsme ruku v ruce 

s usoustavňováním Jaspersovy filosofické systematiky od ,,Psychologie světonázorů“ přes ,,Filosofii“ 

po spisy ,,O pravdě“, ,,Filosofická víra“ a ,,O původu a cíli dějin“ teoretickou artikulaci i snahu o 

praktickou realizaci Jaspersových postojů k aktuální historické situaci, od reflexe podstaty a časových 

proměn ,,ideje univerzity“ přes širší celospolečenskou problematiku ,,duchovní situace doby“ po 

reflexe a angažmá ve vztahu k poválečné společenské a akademické obnově. Prohlubovalo se jak 

teoretické založení, tak praktické, historické uvědomění a uplatnění Jaspersova myšlení. Po druhé 

světové válce Jaspers vinou objektivních i subjektivních důvodů, kvůli nabyté autoritě a očekáváními 

s ní spojenými i kvůli konsekvencím vlastních myšlenkových konceptů, již nemůže zůstat 

,,uzavřeným“ učencem obracejícím se nanejvýš k oborovým posluchačům a kolegům, tím méně 

k svému oboru jako takovému jako abstraktní svébytné instanci, nýbrž stává se vědomě myslitelem 

ovlivňujícím (akademické či šíře společenské) události nebo přinejmenším diskuse. Každé jeho knižní 

dílo i veřejné vystoupení napříště nese pečeť vědomí o své zodpovědnosti a možné dalekosáhlé 

rezonanci. Důležité je zohledňovat každý aspekt, a totiž v Jaspersově působení jejich živoucí jednotu: 

vzájemné potencování neodmyslitelné ,,intimnosti“, subjektivnosti, a veřejnosti filosofického 

myšlení, jeho systematické a historické, teoretické a praktické, úžeji oborové i otevřené, speciální a 

,,popularizační“ roviny.  

 Jaspers se – jako každý opravdu velký filosof – celý život intenzívně zabývá dějinami filosofie a 

jejími velkými postavami. Osobní preference v tom zákonitě jde ruku v ruce s přesvědčením o její 

systematicko-teoretické platnosti a s historickou komponentou se vyrovnává jako s prostředím 

formování a působení té které koncepce a osobnosti. Systematická nosnost a historická působnost se 

vzájemně konfrontují, aniž by jedno bylo o sobě nutným či výhradním kritériem druhého. U Jasperse 

je důležité (tak jsou také koncipovány) číst jeho historicko-filosofické studie v širším smyslu než jako 

speciální pojednání relevantní pouze oborově, a jejich širší význam nespočívá zase pouze v jejich 

relevanci pro kultivování vlastních Jaspersových pozic či jako popularizací ,,klasiků“. Již z předchozího 

výkladu by mělo být zřejmé, nakolik pro Jasperse při jeho pojetí filosofie a jejího vztahu 

k sebeuvědomění a ,,původnímu“, vlastními, resp. obecně humánními hodnotami se řídícímu bytí 

člověka dějiny filosofie představují takříkajíc ,,odysseu“ lidského ducha a čtení a konstruování ,,šifer“. 

Zároveň, že Jaspers dějiny filosofie (podobně jako dějiny lidstva vůbec) nepojímá ani jako množinu, 

sled různorodých projektů, ani naopak jako jednotný proces směřující přes nutná stadia k nutným 
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koncům.1267 Zvlášť důležité však je a pro nás v této knize bude to, že Jaspers se dějinám filosofie, ba 

dokonce specificky dějinám ,,velkých filosofů“, které sám jako tvůrce dějin filosofie chápe, věnuje též 

obecně filosoficky, a to ne v rámci filosofie dějin, nýbrž spíše filosofické antropologie, filosofie člověka 

a – takříkajíc – filosofie samotné filosofie. Viděli jsme, jakým způsobem Jaspers filosofii v její roli pro 

člověka vůbec, mezi jinými duchovními výkony, v rámci akademického provozu i ve společnosti. 

V jeho spisech k dějinám filosofie a filosofii dějin filosofie samé se pokusíme ukázat, jak se v nich 

projevují a rozvíjejí některé stěžejní prvky jeho pojetí filosofie a lidskosti jako takového, a to zvlášť ve 

vztahu k historii, resp. s ohledem na dějinnost filosofického myšlení a (filosofického) bytí. Z těchto 

spisů se dá odvodit také Jaspersův přístup k dějinám v užším smyslu filosofického i historiografického 

zpracování dějin. Zvláště druhá oblast, Jaspersův přístup k dějepisectví v užším oborovém smyslu, 

zůstává nedostatečně zohledňován, nakolik je také třeba jej rekonstruovat, někdy i z drobnějších 

reflexí.       

 Jaspersův přístup k dějinám a jejich ať už filosofickému, nebo historiografickému zachycování 

se nabízí – a je zajisté třeba – rekonstruovat jednak z velkých monografických děl o filosofii dějin a 

dějinách filosofie, jednak z analýz politických problémů, totiž: historických situací. Ze spisů o situaci 

Německa od počátku třicátých do konce šedesátých let je zajisté možné – a nutné – rekonstruovat jak 

to ,,teoretické“, s čím Jaspers k historické skutečnosti přistupuje, jeho hodnoty a kritéria, tak jeho 

přístup k historické skutečnosti v její konkrétnosti. Že se obojí ústrojně protíná, je výrazem právě 

filosofičnosti přístupu, jak v žití přítomného, tak znázornění minulého: filosofující člověk věci v životě i 

znázornění chápe v jejich konkrétnosti, a současně je chápe, tzn. pojímá kriticky reflektivně, v reálné i 

své osobní hodnotové souvislosti. Za instruktivní příklad si můžeme vzít Jaspersovy poznámky o 

historiografických pracích Golo Manna, jež si činil v rámci příprav knihy o Hannah Arendt. ,,Jeho (Golo 

Manna, M. B.) mistrovskými díly jsou asi jeho malá pojednání,“ všímá si Jaspers. ,,Od prvních 

publikací se Golo Mann ukazuje na výši spisovatelského umění a ve svém pojetí – a myšlení, pod něž 

jen vzácně klesá zpět. Jeho rozsáhlá díla se čtou jako řada esejů, mezi sebou ne stejné hodnoty, 

někdy jasné a jednoduché zprávy, jindy kresby velkých linií, charakteristiky osobností, obecně 

politické reflexe. Pointovaně vyjádřeno se jedná o literarizaci dějin. To není žádné znehodnocení, úkol 

je to totiž legitimní. Kdyby takováto znázornění neexistovala, nestalo by se historické vědomí 

vzděláním lidu.“  Přitom ovšem Jaspers zejména Mannově znázornění německých dějin vyčítá, že mu 

chybí ,,apel na dnes možné, na obrat“: Mann sice na rozdíl od mnoha jiných zdaleka nepřínáší 
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299 
 

pouhou ,,montáž vždy nějak senzačních věcí bez opravdového zamyšlení“, ,,spíše (…) vyprávění a 

reflexi z humanistického hlediska“, nicméně ,,člověk čte více pro pobavení, příjemně a nezávazně 

upoután, ale sotva k oživení myšlení a k prohloubení vhledu“. Tak Mann nenaplňuje to, co Jaspers 

považuje pro znázornění německých dějin posledních tisíce let za klíčové, totiž znázornění dějin 

svobody v Německu (,,Geschichte der Freiheit in Deutschland“). To je prizma čtení dějin, nejen 

německých, nýbrž lidských vůbec, dějin lidstva jako dějin lidství, lidskosti. Toto prizma se – můžeme 

vyčíst – stává (lidsky, a tak i vědecky) podstatným přímo úměrně relativizaci, kontaminaci vědomí a 

reality svobody a lidskosti, v německé současnosti nadto v užším slova smyslu v nutnosti reagovat na 

kontaminaci samotné historiografie nacionální propagandou. Mannovy Deutsche Geschichte des 19. 

und 20. Jahrhunderts (1958) Jaspers oceňuje jako podnětné a záslužné, ale jako spíš impulz než 

důkladné provedení toho, čeho by bylo třeba: ,,Německé dějiny Golo Manna nepůsobí z obratu a pro 

obrat, jenž je dnes nutný, pokud nechceme zcela zaniknout.“1268 

 Tak si můžeme již z těchto vyjádření odnést leccos z toho, co v soustavné podobě uvidíme 

rozvedeno v syntéze o ,,Velkých filosofech“, resp. ,,Směrodatných lidech“: jak je pro Jaspersovo 

pojetí dějepisectví jeho tematické zamíření a hodnotové zázemí neoddělitelné od metody zkoumání, 

resp. znázornění. Prvořadým hlediskem a zároveň (a totiž) hodnotovým horizontem, posláním, ba 

v užším smyslu interpretačním klíčem dějepisného zkoumání je svoboda (humanita), dějiny se 

zkoumají jako fenomenologie svobody. Jak jsme viděli, svoboda je neoddělitelně spojena s pravdou. 

Svobodný je člověk jen jako jsoucí/rozumějící si na cestě k pravdě, a na této cestě je, nakolik je 

svobodný. Platí zde jednota volnosti a zodpovědnosti sebestrukturace dějinného, dějinotvorného 

subjektu. Metodologie je aplikací, ,,objektivací“ (realizací) interpretace, resp. ideové orientace. To 

znamená jakousi ,,univerzální před-pojatost“ vlastní každému humanistovi, totiž nazírat věci sub 

specie lidskosti. Viděli jsme, že v tomto ohledu je třeba vnímat spor (a tak do jisté míry 

nedorozumění) mezi ,,neutralistickým“ a ,,stranickým“, ,,ideologickým“ přístupem k univerzitě mezi 

Jaspersem a marxisty, typicky Blochem. Marxistická kritika neutralismu vědeckého zkoumání a 

univerzitního provozu (necháme-li pochopitelně stranou pervertované podoby ideologie jako 

utilitární propagandy) nemířila proti ideálu pravdy, univerzálních hodnot a nedeformovaných, 

nezkreslujících přístupů, nýbrž proti hrozbě zkreslování v domněle, naivně nezkreslujících, totiž 

nezkreslených přístupech. Šlo jí o to, že každý výkon je již zkreslený, nejen potenciálně zkreslující, 

totiž objektivně i subjektivně determinovaný (v pojetí determinací a jejich historičnosti by bylo 

možné rozlišit a kritizovat různé dílčí koncepty), a tak je cestou k opravdu osvobodivému a 

pravdivému vztahování nejspíše takový provoz, který si determinantní (zájmovou) strukturu 

uvědomuje a kriticky osvojuje/podmaňuje v přístupu, jehož ,,stranictví“ se stává nadřazeným tím, že 
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není orientováno ne jednotlivou třídní a ideologickou formací, nýbrž překonáváním všech 

partikularizujících a odcizujících formací. Problémem bylo vzájemné teoretické neporozumění, 

zadruhé obtížná obhajitelnost, hodnověrnost marxovského přístupu v uvedené podobě tváří v tvář 

reálným podobám ideologických redukcí a represálií v univerzitním provozu zemíc východního bloku 

(včetně NDR), jež Bloch i Lukács dlouho proti provozu západnímu obhajovali. Bloch ovšem razil 

explicitně ,,stranictví“ ne konkrétní společenské či ideologické formace, nýbrž ,,toho, co ještě není“, 

utopie, naděje. Pro Jasperse platí podobně jako pro Blocha, jen v docela odlišném založení, integrální 

spojitost dějepisectví, a zejména dějepisectví soudobých dějin, s politologií, a to v tomtéž smyslu, 

v jakém jsme viděli u Jasperse (v marxismu – v jiném smyslu – bytostně) filosofii uvědomovat se jako 

neoddělitelně politickou, filosofii bytí člověka jako subjektu historických a politických situací = jako 

subjektu poměrů, a zároveň subjektu (suveréna, tvůrce) poměrů. Filosofie se osvědčuje tím, jak je 

žita, je určitou ,,politikou ducha“, resp. existence, a tak se nutně i dějepisectví jako postihování dějin, 

dějů, jehož prizmatem je člověk (jehož humánno vždy zůstává unikajícím), vztahuje na realitu 

dějinného bytí člověka právě v jeho ,,dění“, činné vztaženosti vůči jiným, v jeho ,,političnu“, sociálnu. 

Takovéto spojení politického, historického a filosofického, jak je Jaspers sám ,,aplikovaně“ rozvíjel 

zejména ve svých politických spisech, bylo nejnápadnější a jako takové jím tolik oceňované u Hannah 

Arendt. Její spisy Jaspersovi představují aplikovanou (a tím se jako pravdivá osvědčující) 

humanistickou ,,práci“. 

 V poznámkách o Golo Mannovi nacházíme (v úplnějším strojopisném vypracování) kromě 

úvah o dějepisném přístupu v jeho díle též pojednání o Mannově ,,filosofii“, o (filosofických) 

hlediscích, jež stojí v základu Mannovy historiografické práce. Tak vidíme Jasperse ve čtení historika 

prozrazovat, ,,ilustrovat“ celý jeho přístup k dějinám, dějepisectví a singulárnímu (myšlenkovému) 

počínání vůbec, jeho tah k analýze (kritice, v dalším kroku kvalitativní proměně, vývoji) určujících 

prizmat, hodnot. V nich se zase projevuje celý člověk. Řeč není, podotýká sám Jaspers, ,,o odborné 

filosofii (Fachphilosophie) (…), nýbrž o filosofickém vědomí, jež, ať už jakýmkoli způsobem, je 

každému člověku vlastní a určuje jeho vnitřní jednání.“ To opět platí obecně: Jaspers ví, že každému 

lidskému jednání a uvažování v konkrétních věcech, tak i v historiografii, leží v základu určitá 

,,filosofie“, ba v jistém smyslu o to silněji, oč je nereflektovanější, intuitivnější, automatičtěji 

uplatňovaná. Pokud se ale soustavně nekultivuje, hrozí být pouhou reprodukcí naučených 

stereotypů, zvlášť nebezpečně v historickém zkoumání. Jaspers podotýká: ,,Bez důvěry a naděje 

člověk nemůže žít. Ale kde je důvěra odůvodněna a naděje není prázdná, jen tam platí nezávislost, 
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láska k pravdě ve všem, ne jen v oblasti resortu, a otevřenosti pro možné, a vyslovování hrozícího a 

poznávaného jako realita nyní, a toho, co je pro rozum možné myslet, plánovat, chtít.“1269  

 ,,Filosofování je svázáno se svou minulostí a zároveň původně sebou samým, protože 

vystupuje z vlastního základu ze své doby v bezčasí,“ říká Jaspers ve ,,Filosofii“. ,,To je dějinnost 

filosofování. (…) Filosofové, kteří se nejrozhodněji domnívali začínat znovu a teprve opravdu – 

Descartes a Kant –, jsou proniknuti proměněnou tradicí. Ti, kteří začali skutečně bez znalosti tradice, 

tak učinili na základě kalných a roztříštěných přítoků z ní a nemohli dojít k nějaké podstatné jasnosti. 

Proměna v probuzení se ale jako časová forma filosofování samého nedá objasnit, je spíše hádankou 

dějinnosti všeho našeho bytí, v němž pro nás leží původ.“1270 Filosofie se rozvíjí v komunikaci se svou 

minulostí, avšak v tvůrčí komunikaci, ve filosofickém dialogu, ne pouhém historickém memorování, 

rozšiřování a reprodukování poznatků. ,,V pravém filosofování jsou jen původně sebou jsoucí lidé, 

kteří se ve filosofování potkávají a spojují.“1271 (A tak i napříč časem.) V tom se filosofie odlišuje od 

náboženství, jež není založeno na komunikaci, nýbrž přijímání a oddávání se, autoritě, hierarchii, 

kultu, ritu, objektivitě, jakou filosofie nezná, staví do uvozovek; náboženství znamená přijetí nějakého 

stanoviska, náhledu, kdežto filosofie zůstává otevřenou cestou. Bylo by vhodné doplnit, že námitky 

některých moderních theologických přístupů, odvolávajících se také na své (popř. Kristovo) bytí 

,,cestou“, ,,dialogem“ a podobně, se z Jaspersova hlediska ve skutečnosti dovolávají rozměru, který je 

v theologii/víře tím ,,filosofickým“ a historicky se na té které platformě etablují ve vzájemně kritické 

pozici s ortodoxií, dogmatem. Samotný pojem dogmatu je pro Jasperse antifilosofický. Nicméně 

podle Jasperse ,,existují původní, tvůrčí theologové stejně jako filosofové“. Ne náhodou ale zrovna 

Kant jako představitel radikální ,,nezávislosti“ myšlení byl theology ,,tak plísněn“ jako žádný jiný 

německý filosof.1272  

 Filosofie a náboženství se zde podle Jaspersovy definice ,,vylučují“, zatímco – jinde Jaspersem 

nerozpracovávané rozlišení1273 – filosofie a umění se (jakkoli člověk může být ,,cele“ jen buď 
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 Tamtéž: Bedna 48, DLA MArbach – A: Jaspers. 
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 Jaspers, Karl. Philosophie I. Berlin: Springer, 1956, s. 282. 
1271

 Tamtéž, s. 290. 
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 Tamtéž, s. 314 
1273

 Viz celou kapitolu ,,Philosophie und Kunst“ tamtéž, s. 330-340 a dále výklad umění jako ,,řeči z četby písma 
šifer“ (Kunst als Sprache aus dem Lesen der Chiffreschrift), kapitolu ve třetím svazku cit. vyd. ,,Filosofie“ – 
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Gedanken erfolgt. (…) Die Chiffre kommt in der Kunst als transzendente Vision zur Anschauung oder wird als 
immanente Transzendenz in der Wirklichkeit als solcher sichtbar. (…) Die bisher gröβten Künstler (…) lieβen die 
mythischen Inhalte nicht fallen, sondern nahmen sie hinein in die Wirklichkeit, welche sie als solche aus ihrer 
eigenen Freiheit in der Transzendenz neu entdeckten: so Äschylus, Michelangelo, Shakespeare, Rembrandt. Die 
ursprüngliche Zueinandergehörigkeit des Mythischen und der Wirklichkeit wird ihnen zu gesteigerter 
Wirklichkeit, wie sie jeweils nur einmal so gesehen und gestaltet werden konnte.“ Jaspers, Karl. Philosophie III. 
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filosofem, nebo umělcem, ne něčím napůl) spíše pronikají, ,,skrývají“ jedno v druhém.1274 ,,Je-li ve 

filosofování bytí uchopováno jako myslitelnost, pak v umění jako znázornitelnost… (…) Umění je tak 

jako filosofie v osvojování, ve vytváření, v trvajícím díle.“1275 Velké umění při autonomii svého média, 

své formy, je přece proniknuto ,,sdělením“, neseným nějakou filosofií: ,,… hudba, vycházejíc nad 

všechno sdělitelné, nakonec přece tíhne ke slovu, všechno umělecké nazírání k myšlence. (…ú Umění 

se stává samo existenciální funkcí. Místo aby se uzavíralo ve zvláštní svět vedle bytí zde, stává se 

faktorem objasňující se nepodmíněnosti ve světě lidské otevřenosti.“1276 Filosofie a umění mají podle 

Jasperse ,,společné, že jsou pokaždé pravdami jako celostmi, jež mají svou hodnotu jako celek, anebo 

vůbec ne. Každý člověk se jako filosof snaží uskutečnit celek jako celek, jakkoli mu vychází pokřiveně, 

fragmentárně nebo nejasně.“1277 

 Zvláštní význam Jaspers v dějinách – v tomto specifickém smyslu ve vývoji – moderní filosofie 

přikládá Kierkegaardovi a Nietzscheovi (v jiném smyslu ještě hlavně Kantovi). Jsou podle něj ,,ještě 

dnes nepostradatelní pro naše základní zkušenosti“. Nevytvořili totiž ,,pouze“ další z řady různých 

obrazů světa, nýbrž zosobnili, prožili novou skutečnost filosofování, filosofického života, radikálně 

odlišné podoby filosofického tázání bez ohledů na jejích dogmatické či sociální konsekvence, 

neorientováni ničím než snahou o pravdu a její žití, ať znamená pro jednotlivce cokoli. Jejich základní 

náhledy jsou neslučitelné s etablovanými formami společenství, v němž žijí. Jsou tragickými, 

fatalistickými postavy a nejde o to, přejímat a jako nová dogmata brát jejich učení, nýbrž osvojovat si 

cesty, jež ukázali, právě jako cesty, v jejich otevřenosti a alternativnosti a opravdovosti jejich 

nastoupení. Podle Jasperse dokonce ,,nebude žádného pravdivého vývoje filosofie v budoucnosti, jež 

                                                                                                                                                                                     
Berlin: Springer, 1956, s. 192, 195, 196n. Ve spise ,,O pravdě“ Jaspers bytnost umění označuje jako ,,die 
Wahrheit durch den Willen zum Schein zu erspüren“. Jaspers, Karl. Von der Wahrheit. München, Zürich: Piper, 
1991, s. 595. ,,Das Kunstwerk ist Führung durch Anschauung, erweckt und schenkt durch das Äuβere das 
innerlich Bereitliegende in bestimmten prägnanten Artikulationen.“ Tamtéž, s. 1040. A protože se lidské 
myšlení vyvíjelo ve smyslu racionalizace, smyslu pro kategorii zprostředkování, kdežto původně myslelo 
indiferentisticky, v jednotě smyslového a smyslu-plného, imaginativisticky, ,,vystupuje první filosofie ve formě 
básnictví“. Tamtéž, s. 917.  
1274

 Jaspers, Karl. Philosophie I. Berlin: Springer, 1956, s. 294. 
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 Tamtéž, s. 331. 
1276

 Tamtéž, s. 340. 
1277

 Jaspers, Karl. Weltgeschichte der Philosophie. Ed. Hans Saner. München, Zürich: Piper, 1982, s. 63. 
Zkoumáním vztahu umění a filosofie na příkladu renesančního hledání univerzální harmonie a reprezentace se 
Jaspers zabývá ve vynikající studii Lionardo als Philosoph, kterou v roce 1953 proslovil jako přednášku 
v Kunsthistorickém semináři basilejské univerzity. Roku 1958 vyšlo v rámci souboru Jaspers, Karl. Philosophie 
und Welt. Reden und Aufsätze. München: Piper, 1958, s. 211-272. Jaspers ukazuje, že umění (jako jakákoli sféra 
lidské tvořivosti) může (a při snaze o uchopení jejího lidského vyznámu, sdělení jako tvorby samotné, má) být 
vnímáno jako genuinní ,,filosofická“ výpověď, jako ,,organon“ toho, co skrze jeho estetickou formu mluví 
(tamtéž, s. 271). Leonardo da Vinci se Jaspersovi jeví být (na rozdíl od oblasti poezie, kde existovalo vícero 
básnických filosofů) ,,jediným uměleckým filosofem velkého stylu“ (tamtéž, s. 258). Proti sobě zde klade 
Leonardovu ,,jasnost rozumu“, takřka znázornění ,,tajemství rozumu samého“, vyrovnaný klid a řád, a 
Michelangelovu pohnutost, dynamickou živoucnost, která je sice stravující, znepokojivá, ,,krizová“, avšak v tom 
též lidsky pravdivá (viz tamtéž, s. 269n.). 
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by nepodnikla k původu jdoucí obou těchto velikánů. Neboť oni nám v rozpadu svého vkladního díla a 

v oběti svého vlastního života zjevili něco nenahraditelného. Zůstávají nepominutelnými dárci neklidu 

(Unruhestifter), dokud ještě máme falešný klid.“1278  

 Podobnou důležitost má pro Jasperse osobně a z jeho pohledu i systematicky Spinoza a 

podobnou signikanci jeho vyjádření o něm v dopisech Hannah Arendt jen zhruba rok poté. ,,Spinoza, 

tato ryzí duše, tento velký realista, první pokus člověka, jenž se stává světoobčanem, jako ještě dnes 

jsou sotva kteří, tato střízlivá vášeň, – chtěl bych jej před Vámi nejen hájit, nýbrž oslavovat jako 

jednoho z mála lidí a myslitelů, jejichž bytí zde je jako garance, že to s člověkem má na sobě něco 

dobrého. (…) Spinozova vnitřní rovnováha se mi zdá návodná. Miluji jej s úctou pro muže, který bez 

sebeklamu věděl o Bohu – přičemž se lze racionálně vzdát všech jeho pojmů a důkazů jako hry, 

osvojíme-li si z toho obsah.“1279 Spinoza Jasperse systematicky, ještě více však (totiž: právě) osobně 

lidsky přesvědčuje svou ,,vnitřní rovnováhou“ podobně jako Goetha. Spinoza Jaspersovi dle jeho slov 

,,platí víc než většina filosofů“, a je to právě ,,jedinečný impetus“, který spočívá v jeho ,,tichu“ 

(Stille).1280 Vidíme zde kromě jiného nanejvýš instruktivně i uvedený stěžejní rys Jaspersova přístupu 

k dějinám filosofie vůbec, ke studiu ,,velkých filosofů“: ne jako přejímání ,,dogmatických“ koncepcí, 

nýbrž osvojování jejich výkonů jako orientací, jako ukazatelů cest, jež jde a má jít každý sám. V dopise 

Heideggerovi z prosince 1931 Jaspers píše, že se ,,tak jako on“ (Heidegger) ,,cítí ve službě velkým. Má 

filosofie chce, jak jsem někde řekl, být organonem osvojení těchto velkých, ničím víc. To víc je pro nás 

oba smysl a uvědomělost tohoto osvojování, proto možnost nové kritiky a komunikace.“1281 

 Nejen Jaspers psal o dějepisectví a filosofii svého někdejšího žáka Golo Manna, nýbrž Golo 

Mann zase pro sborník k Jaspersovým osmdesátinám Werk und Wirkung (1963) napsal pojednání 

,,Jaspers jako dějinný myslitel“.1282 Domnívá se (poněkud zjednodušeně), že Jaspersův spis ,,Velcí 

filosofové“, k němuž se záhy dostaneme, je ,,nejnehistoričtější učebnice dějin filosofie, jaká kdy byla 

napsána“, že Jaspers se zde stejně jako ve své vlastní filosofii věnuje bytí, nikoli nastávání (Werden), a 

že na rozdíl od takového Hegela by mu historismus (,,Weltgeschichte“) jako ,,teze“ jeho myšlení byl 

tím nejvzdálenějším. Na druhou stranu vzpomíná, že když roku 1931 odcházel z prvního Jaspersova 

kolegia (nazvaného příznačně ,,Úvod do filosofie“, ač se z něj stal základ knihy ,,Duchovní situace 
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 Jaspers, Karl. Der philosophische Glaube. München: Fischer Bücherei, 1960, s. 143n. 
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 Arendt, Hannah a Karl Jaspers. Briefwechsel 1926-1969. Ed. Lotte Köhler a Hans Saner. München a Zürich: 
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 Heidegger, Martin a Karl Jaspers. Briefwechsel 1920-1963. Ed. Walter Biemel a Hans Saner. München: 
Piper/Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1992, s. 147. 
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 Jaspers na ně reaguje s velkým potěšením a uznáním – viz dopis Mannovi z 9. 3. 1963 in Jaspers, Karl. 
Korrespondenzen: Politik, Universität. Ed. Carsten Dutt a Eike Wolgast. Göttingen: Wallstein Verlag, 2016, s. 
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doby“), ,,podnícen a, chtěl bych říci, znepokojený jako ještě nikdy po přednášce nějakého 

akademického učitele“, byla řeč o – ,,našich dějinách a našem nyní“. ,,Jaspers, přibližně jako 

Tocqueville, přišel k dějinám od prožívání přítomnosti, od starosti o budoucnost.“1283 Jaspers vskutku 

sleduje historické fenomény systematicky – patří však zároveň k podstatě jeho systematiky, že vidí 

fenomény jako historické. Jaspers je přesvědčen o to, že každý filosof vyžaduje zvláštní, sobě 

přiměřený způsob čtení, a jeho přístup ke každému autoru i fenoménu vůbec sleduje jemu vlastní 

dynamiku. To jej ovšem specificky imanentně aktualizuje, historizuje. Podle Manna ale Jaspers ovšem 

,,je Jaspersovo dějinné vědomí přece především vyostřeno prožitkem krize našeho století“ a ta ho 

dovedla přece ,,k pojmu celkových dějin“, ,,jenž mu byl původně cizí“. Dovedla ho totiž ,,k pojmu o 

člověku vůbec, protože v naší době se politika poprvé stala planetární, dějiny poprvé světovými 

dějinami“.1284 S ,,planetarizací“ (dnes bychom řekli ,,globalizací“) politické stejně jako hospodářské 

správy, jen tak málo správy, záruk práv lidské důstojnosti, sociální spravedlnosti, solidarity, 

s masovými zločiny režimů, které, jak to Jaspers rozlišoval, se nedopouštěly ,,jen“ ,,také“ zločinů, 

nýbrž které jako takové byly totalitárními, zločinnými režimy, došlo k nastolení otázky po pojmu 

lidství vůbec, nedotknutelných základních práv a standardů v oné planetární výměně, která spojuje, 

co je na druhou stranu rozděleno tolika odlišnostmi. Tak Jaspers spisy ,,Duchovní situace doby“, ,,O 

původu a cíli dějin“ a ,,Atomová bomba a budoucnost lidstva“ vytvořil určitý dějinně-filosofický 

koncept, který od analýzy disparit aktuálního směřuje přes syntézu celkového k angažovanému 

rozvrhu dostávání výzvám, hrozbám vzhledem k budoucnu. ,,Obecná“ otázka po bytí, člověku, 

zůstává, jako taková ale nesměřuje jinak než k živoucímu, a tedy k dnešku, a tak se nutně stává i 

,,politickou“. ,,K objasnění krize člověka v našem století Jaspers přispěl především,“ domnívá se Golo 

Mann.1285  

 Jaspers v dopise Ernstu Robertu Curtiovi 15. dubna 1941 píše, že ,,nevěří, že nějaká filosofie 

může být v jádru historicky relativizována, i když řeč, forma sdělení, všechy reálie, podoby, názory 

jsou historicky relativní. Filosofia perennis neexistuje objektivně jako nauka (jak se domnívali 

scholastici), ale snad fakticky v mnohotvárnosti historických myšlenkových útvarů, sotva jinak než 

jedno náboženství – una religio in rituum varitate (Cusanus). Způsob dějinného osvojení se mění: ale 

dělo se vždy. Historickým a objektivizujícím se stalo teprve od 18. století.“ A klíčové ovšem pro 

Jaspersův přístup je, že ,,všichni filosofové jsou naši současníci. Kvůli tomuto základnímu náhledu,“ 
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 Jaspers, Karl. Werk und Wirkung. Ed. Klaus Piper. München: Piper 1963, s. 142n.  
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podotýká Jaspers, ,,mi je lidmi vždycky čilé vůle k přehlížejícímu a posuzujícímu informování 

(Bescheidwissen) v celku upírán historický smysl (u příležitosti mého Descarta).“1286  

 Jaspers rozvíjí jak koncept teorie a dějin myšlení a bytí, tak teorie a dějin poznávání vazby 

mezi nimi, mezi bytím a vědomím i mezi teorií a historií. Kdežto jeho metafyziku a teorii poznání 

známe ze soustavných spisů v čele s Von der Wahrheit či Philosophie, jeho pojetí dějin teorie, dějin 

filosofie (ovšem v širším smyslu než úzce vymezené akademické disciplíny), rekonstruujeme z jeho 

spisů o jednotlivých velkých myslitelích, jež monograficky pojednal, a především ze spisu Die groβen 

Philosophen, jehož první svazek – a za svého života jediný – vydal Jaspers roku 1957. Monumentální 

projekt světových dějin filosofie opatřil Jaspers fundující teoretickou bází: ve ,,Velkých filosofech“ 

obecným úvodem a reflexemi o lidské velikosti, jinak a zejména v ,,Úvodu k univerzálním dějinám 

filosofie“, resp. ,,Světovým dějinám filosofie“, jak říkával. Tento obsáhlý úvod z pozůstalosti jako 

samostatnou knihu vydal roku 1982 Hans Saner. Podle něj vznikl ,,zřejmě 1951/52, určitě ale před 

,Velkými filosofy‘“.1287 Čtenář, který měl před sebou tento úvod, nemluvě o výboru z dalších 

přípravných prací a celém korpusu Jaspersova díla, po Jaspersově smrti mohl daleko lépe pochopit i 

samotný spis ,,Velcí filosofové“, který ve své době zmátl – jak jsme viděli u Golo Manna – svou 

zdánlivou ahistoričností. (Ta také mohla přidávat výhodnou zbraň marxistické kritice Jasperse.) 

Jaspers dává dohromady myslitele různých epoch a kultur. Nesleduje totiž časovou, nýbrž 

myslitelskou příbuznost, blízkost ve způsobu přístupu ke světu, kladení otázek, resp. v zásadnosti 

proměny přístupů, v bytí ,,mezníkem“. Jaspers komunikuje s mysliteli nezávisle na čase a místě a 

nechává je jakoby komunikovat spolu i ve své knize. 

 Hans Saner v přehledu o Jaspersově pozůstalosti upozorňuje, o čem se můžeme přesvědčit 

nahlédnutím do ní v marbašském archivu, totiž že prvý a jediný za Jaspersova života vydaný svazek 

,,Velkých filosofů“, resp. ,,Světových dějin filosofie“, byl prvním z celkem šesti plánovaných. Další dva 

vydal z pozůstalosti Saner.1288 Jaspers si byl vědom, že projekt nebude pro jeho rozměr schopen 

dokončit. Celkem se podle Sanera v Jaspersově pozůstalosti nalézá na 22 000 listů poznámek 

k dějinám filosofie všeho druhu, včetně příprav k přednáškám.1289 Přitom první svazek chystaného 

cyklu měl obsahovat ,,Úvod“, jako jeden z mála dokončený, jejž Saner vydal (170 strojopisných 

stran).1290 Jaspers rozvrhuje dějiny filosofie, totiž vlastně sebe-vědomí lidstva v jeho humanitě vůbec, 
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jako dějiny osobností, velkých filosofů, tzn. jednotlivců, které ale činí velkými sdílená vazba na (teprve 

integrující) humanitní měřítka. ,,Světové dějiny filosofických osobností se ve své výstavbě formují do 

typologie ,velkých filosofů‘“.1291 V této ambiguitě se zračí specifika Jaspersova přístupu k člověku 

vůbec: neredukovatelnost individuality1292 výkonu myšlení a mravního jednání v určitosti žité 

situace,1293 a objektivnost jejich sdílení. Jaspers se neupíná ke konstrukcím nepersonálních dějinně 

působných hnutí či tendencí, spíše k síle osobně dosahovaného stanoviska. Říká, že hledá v 

,,univerzalitě dějin filosofie“ ,,tu jednu filosofii, filosofii perennis“.1294  

 V ,,Úvodu“ Jaspers odlišuje dějiny od pouhého přírodního dění (Naturgeschehen), a to zde 

s pozoruhodně radikální nedůvěrou k jakkoli teleologickému charakteru organických procesů. 

,,Přírodní dění je nevědomé dění, stávání se jiným bez záměru a vědění.“ Naproti tomu: ,,Element 

dějin je budování ve vědomí, vědění a plánování, paměť a rostoucí racionalita.“1295 Kdežto přírodní 

dění se člověku toliko jeví, je zakoušeno ve svých pro-jevech, v jednotlivostech, a na celek a strukturu 

organického procesu se usuzuje, dějiny jsou člověkem uchopovány, jsou mu přístupny ,,zevnitř‘‘, 

neboť v nich se člověk nevztahuje pouze na způsobené, nýbrž reflektuje samo působení, souvislosti. 

Dějiny, tedy vždy lidské dějiny, jsou přirozeně zaklíněny do dění přírody, a to je zase uchopováno 

teprve v dějinách jako kvalitativně rozlišený proces. ,,Přírodní dění je uchopováno dějinami, pojímáno 

v mýtech a ve vědě. Jen skrze své působení na dějiny a své bytí v dějinách se přírodní dění samo stává 

elementem dějin.“1296 Všimněme si přitom, jak je ostří Jaspersova neteleologického pojetí v těchto 

výměrech přítomno: Jaspers neříká pouze, že přírodní dění je člověkem osvojováno v dějinách, že je 

rekonstruováno jako smyslu-plný proces, nýbrž považuje je za smyslu-plné děje právě a teprve 

v lidských dějinách, v lidském rozumění. Dějiny jsou terénem člověka, tj. takového sebe-vědomého 

bytí, jež se pozvedá z nezáměrnosti, nevědomosti dění a je schopno reflexe sebe i celku. Dějiny jsou 

,,pomíjivým jevením věčna“.1297 Spojitost vztaženosti člověka k ontologické dimenzi temporálního 

bytí a, ano ,,a v tom“ ,,obemykající“ transcendenci je lapidárně určována ze zjištění, že ,,nejsem 
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 Tamtéž, s. 18.  
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 Srov.: ,,Aber der Gedanke ist uns ganz lebendig nur zusammen mit dem Menschen, der ihn dachte. Im 
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Landschaft und Natur, in den Arbeitsweisen und soziologischen Verhältnissen, in der gesellschaftlichen Lage 
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1294
 Tamtéž, s. 53. 

1295
 Tamtéž, s. 23. 

1296
 Tamtéž. 

1297
 Tamtéž, s. 29.  



307 
 

jednoduše bytí, nýbrž bytí, jež se na sebe a v tom na svou transcendenci vztahuje“.1298 Bezprostřední 

spojení sebereflexe temporality a transcendentality je nejvlastnějším projevem filosofie existence 

nejen u Jasperse, nýbrž i, jak se vyvíjela ve Francii zejména u Gabriela Marcela. (Těmito souvislostmi 

se zabýval Paul Ricœur.) 

 Z partikularity reprodukované přírodními procesy se člověk pozvedá k vědomí jich samých, 

tzn. tematizuje ,,celek“ (svého) bytí, vztah subjektivní časovosti a věčnosti, jednotlivého a celkového. 

,,Faktické filosofování se děje pořád,“ říká Jaspers. ,,Neboť člověk jako člověk, ať už vědomě, nebo ne, 

vytváří myšlenky, jejichž smysl je filosofický. Být člověkem je být myslícím. Mysle rozumí člověk 

svému světu a sobě samému: je probuzen. – Mysle je člověk spojen se svým původem a celkem bytí: 

je probuzen v jádru bytí. – Filosofie je způsob, jak si člověk uvědomuje bytí světa a sebe sama a jak 

z tohoto vědomí v celku žije. Proto je filosofie tak stará jako člověk.“1299 Jaspers shrnuje ve třech 

základních výměrech, čím je filosofie: ,,zřejmost věčné přítomnosti toho, co zůstává stejným“, 

,,děním myšlenky z původu ve stále proměňovaném tvaru“ a ,,zvnitřňování bytí, velký klid“.1300 

Vědění ,,osvobozuje“, uvolňuje člověka z područí dění jako samočinného fata. ,,Dějiny filosofie jsou 

nastáváním rozumnosti.“1301 Dějiny jsou terénem možnosti, ne nutnosti. Neproblematická, 

předkritická jednota člověka a přírody vyznačuje mytické stadium, kdežto rozum dějiny. 

,,Primitivnímu člověku je magická identita mezi činem a bytím člověka a děním přírody 

neproblematicky zde.“1302      

 Přes odkaz k velikosti individuálního výkonu myšlení se podle Jasperse nemají dějiny filosofie 

soustředit na ,,události“ (Ereignisse), nýbrž na ,,pomalé, neznatelné změny“.1303 Přítomnost totiž (to 

je jiný významný Jaspersův výměr) ,,není ze sebe sama, nýbrž z minulosti“.1304 Dějiny nejen nejsou 

než jako uvědomované, skrze lidské vědomí o časové struktuře nastávání a traktování trvání, nýbrž 

jsou právě tímto: ,,Dějiny jsou v tom kterém výkladu přítomnou skutečností.“1305 V tom se Jaspers 

blíží Heideggerovi: dějiny stojí a padají s uvědoměním časové struktury dějů, temporality skutečnosti 

jako fenoménu rozvrhovaného do trvání, tzn. přítomného z minulosti, ale do budoucnosti, jako 

,,proces“ uskutečňování (odněkud a někam).  

 S ,,poosvícenským“ kriticisimem se již Jaspers domnívá, že dějiny nejsou následností vzestupu 

nových a stále dokonalejších vztahů k pravdě, nýbrž ,,pokrokem v nabývání a hromadění správného 

                                                           
1298

 Tamtéž, s. 68.   
1299

 Tamtéž, s. 29.  
1300

 Tamtéž, s. 30n. 
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poznání“, totiž skrze překonávání omylů.1306 Dějiny filosofie Jaspers považuje samy za filosofii.1307 

,,Dějiny filosofie jsou znovupoznáváním a sebeubezpečováním současné filosofie.“1308 Totiž jako 

dějiny lidského myšlení, dějiny toho, oč jde v samotném filosofování: v dějinách filosofie se člověk 

jakoby dívá do zrcadla, aby v rozmanitých podobách viděl to, oč se sám snaží, tj. filosofování, a tento 

pohled nejen umocňuje, kultivuje, nýbrž spíše podmiňuje, teprve zprostředkovává jeho původní 

filosofování, totiž právě jako historické a komunikativní, nemonologické (a tak kromě jiného 

neopakující staré, již překonané chyby). ,,Myšlenka je filosofická tím, jak člověk s ní a v ní skutečně 

je.“1309 Jaspers si uvědomuje, že tomu, že ,,filosofie je komunikací, se zdá odporovat, že se tolik 

velkých filosofů uchýlilo do samoty, že hledali a domnívali se nacházet pravdu v samotě. Ale tato 

samota byla vždycky hlubokým rozhovorem s duchy minulosti nebo přijímala podobu komunikace 

s osobním božstvím. Byl to pohyb individua k individuu, ne odloučené myšlení jako pouhé 

myšlení.“1310 V tomto smyslu psal Stefan Zweig o Romainu Rollandovi, že ,,nic neukazuje lépe sílu 

jeho živoucí dobroty, než že se namísto zahořklým stával zkušenostmi jen více věřícím v této nejtěžší 

zkoušce. Neboť nejhlubší samota mezi lidmi je pravým společenstvím s lidstvem.“1311 

 V roce 1956 vydává Jaspers ,,Velké filosofy“ jako první svazek nakonec nedokončeného díla, 

z přípravných prací k němuž roku 1981 u Pipera vyšly další dva svazky. Dílo se dělí na tři hlavní části, 

které vyšly také samostatně: Die maβgebenden Menschen, Die fortzeugenden Gründer des 

Philosophierens a Aus dem Ursprung denkende Metaphysiker. První část tvoří významný rozsáhlý 

úvod o ,,lidské velikosti vůbec“, ,,rozlišení filosofů od jiných podob lidské velikosti“, o ,,kritériích 

velikosti filosofů“ a zacházení s nimi v předložené knize, a výklad o ,,Míru udávajících lidech“, mezi 

nimiž Jaspers rozebírá Sókrata, Buddhu, Konfucia a Ježíše. Tyto vstupní partie mají velký význam pro 

pochopení Jaspersova pojetí člověka, (,,velikosti“) jeho duchovního výkonu a jeho dějin. Jako ,,plodící 

zakladatelé filosofování“ jsou obsáhle zpracováni Platón, Augustinus a Kant, jako ,,z původu myslící 

metafyzikové“ Anaximandros, Hérakleitos, Parmenidés, Plótín, Anselm, Spinoza, Lao-c´ a Nagarjuna. 

Jaspersovou snahou je vyložit myšlenkové koncepty jednotlivých osobností co nejplausibilněji a 

nejpřístupněji každému, i filosoficky neškolenému, ovšem metodicky myslet připravenému a 

pozornému čtenáři. Píše bez poznámkového aparátu, a přece naprosto přesně, s obdivuhodnou 

transparentností a jasností, a přitom vzdáleností jakékoli simplifikaci. Jeho práce vychází 

z přesvědčení (které se snaží historicky a s tím i systematicky demonstrovat), že ,,nejhlubší filosofické 
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myšlenky se mají stát všeobecně sdělitelnými. Jen pak mají trvání, když si je národy (Völker) 

osvojí.“1312 

 Jaspers k ,,Velkým filosofům“ shromažďoval a sepisoval literární materiál kontinuálně od 

poválečné doby až do konce života, šlo pro něj o vyrovnávání s dějinami filosofie, které přitom pro 

něj nemají význam pouze jako dějiny jedné speciální oboru, nýbrž právě jako vývoj lidského myšlení o 

sobě a světu vůbec. Jak jsme již viděli, chápe Jaspers filosofii jako nejvlastnější terén sebereflexe 

člověka, jeho bytostnou potřebu a duchovní skutečnost, a v tomto smyslu také čte dějiny filosofie. Ta 

je pro něj tak specificky spojena s ,,velkými filosofy“, tj. myslitelskými osobnostmi, které se vymkly 

,,původností“, hloubkou tázání, jež otevírala nové cesty k uchopování toho opravdu podstatného.  

Chápat dějiny filosofie skrze velké filosofy není pro Jasperse výrazem nějakého elitářství ,,veleduchů“, 

nýbrž výrazem univerzalismu, smyslu pro individualitu duchovního výkonu a pokroku, jež spočívá 

nedělitelně u jednotlivce, a to potenciálně u každého jednotlivce. ,,Původní skutečností dějin filosofie 

jsou velcí filosofové“ a ,,řeč filosofických děl se dá slyšet jako řeč lidských existencí“.1313 ,,Co kdy bylo 

duchovně stvořeno, ať technické vynálezy, ať eposy, písně, stavby, ať myšlenky, symboly, ideály, 

všechno jde zpátky na jednotlivé osobnosti a na následky jednání jiných jednotlivců. Oni měli nápad, 

nebo vizi, nebo zachvácenost nebo vášeň.“1314 K pochopení filosofie jako produktu filosofování, a tak 

myšlení člověka, který se jím stává velkým, je personální rozměr ,,velkých filosofů“ při studiu (dějin) 

filosofie důležitý a neodbývá se biografickým či povahopisným portrétem ani historiografickým 

zkoumáním, nýbrž směřuje ke komunikací s osobností druhého člověka a jeho velikostí, která 

v konkrétní postavě jiného má svou živoucnost. Oddělování člověka a výkonu může platit v technice a 

výzkumu, ale ne ve filosofii, kde ,,skutečnost lidského bytí je prostorem v myšlení si rozumějící 

existence“, ,,myšlení bytí, božstva, věci je jedním s faktičnem vedení života, se soudem v konkrétních 

situacích, s rozhodováním se a odhodlávání se.1315 Filosofie nikdy nebyla pravdou jako pouhé dílo 

jako vědecké poznání. K pravdě díla patří pravda člověka, který je myslí. V díle samém je 

rozpoznatelný. Bez vazby na člověka je dílo artistickou hrou a projeví se jako takové. (…) Ve filosofii 

patří bytí ji myslícího člověka k věci.“1316  

 Ve vztahu k historickým myslitelským osobnostem platí, že ,,velký filosof je nenahraditelný 

nejen v estetickém smyslu krásného zjevu, nýbrž podstatně jako původ procitání věčné pravdy 

v každém, jenž se s ním ve svých myšlenkách setkává. (…) Osvojení se neděje v pouze nacionálním, 
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 Jaspers, Karl. Die groβen Philosophen. München, Zürich: Piper, 2012, s. 615. 
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nýbrž s jeho pomocí teprve ve styku s velkými samotnými.“1317 Jako takoví jsou velcí filosofové tak 

jako samotné filosofické otázky osvojováni též každým jedincem a v každé době nově a jinak, v jejich 

chápání ani historické souvislosti nepanuje žádná mechanická následnost a určitost, nýbrž 

opravdovost a originálnost, a s tím genuinní ,,završenost“, ,,univerzálnost“ toho každého výkonu 

v jeho specifičnosti a vztahování. Současně se Jaspers brání obdivnému, ,,absolutistickému“ přístupu 

k ,,velkým filosofům“ jako jakýmsi ,,orákulům“ filosofie či pravdy, a zdůrazňuje kritickou analytičnost 

jejich pojednávání stejně jako smysl pro historické souvislosti.1318 Důležité je pro něj vyhnout se 

sociologizujícím či historicky deskriptivním obrazům dějin filosofie, důraz na neredukovatelnost 

individuálního myšlenkového výkonu v nepodmíněnosti jeho i toho, nač se vztahuje, v historii i jejím 

dnešním osvojování, tedy antideskriptivismus a antideterminismus v každém smyslu, na druhou 

stranu též snaha vyhnout se zase ahistorickému čtení jednotlivých filosofických konceptů, které 

znemožňují jejich adekvátní porozumění už hermeneuticky.1319 A ze všeho nejdůležitější je vzájemné 

potencování se samostatného filosofického myšlení a poznání dějin filosofie, filosofie jiných, zvláště 

velkých filosofů. ,,Styk s mrtvými je zdrojem pravdy naší vlastní bytnosti,“1320 a historické znázornění 

je sice vázáno na to, co bylo pojednávaným filosofem míněno, neobejde se však bez vlastní filosofické 

reflexe. Je tedy, správně chápáno a prováděno, genuinním polem filosofování samého.1321  

 Jaspersův výběr ,,velkých filosofů“ se rozchází s běžným členěním významných představitelů 

jednotlivých epoch a směrů a tím se dále odlišuje od školského členění dějin filosofie. Jaspers si 

vybírá myslitele, kteří podle něj prokázali a v evropské myšlenkové tradici usadili zvláštní smysl pro 

blízkost myšlenkové práce tomu, co a jak má být myšleno. To byli podle něj zejména Platón, Augustin 

a Kant. Ne Aristoteles nebo Tomáš Akvinský, jakkoli větší systematikové, nýbrž Platón a Augustin jako 

,,zakladatelé filosofování“. A konečně Jaspersovo čtení dějin filosofie je právě čtením, osvojováním 

velkých filosofů, dialogem s nimi, výkonem vlastní filosofické práce, součástí ,,systematické“ reflexe 

jako školení jejími dějinami, jejím ,,děním“ u jiných, ne samoúčelným přehledem uzavřených 

historických výkonů. ,,Současné myšlení se nalézá ve své minulosti. Jak se vztahuje k minulosti, 

vyjadřuje jeho vlastní bytnost.“ A ,,dějiny filosofie“ zároveň ,,nejsou možné nez vlastního filosofování. 

Neboť vnější orientace o skutečnostech a textech ještě nevede ke skutečné filosofii.“1322 Tento 

způsob pojetí dějin filosofie naznačuje, že ,,Velcí filosofové“ i další Jaspersovy studie k dějinám 

filosofie mají integrální relevanci pro pochopení Jaspersova pojetí dějin a myšlení vůbec, a sice 
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myšlení právě jako sebeuvědomování lidského bytí samotného, a musíme jim věnovat alespoň 

stručnou pozornost. Na podrobný rozbor Jaspersovy interpretace jednotlivých filosofů, jimž věnoval 

větší pozornost, v této práci nezbývá prostor, v jednotlivostech se některým věnujeme v jiných 

knihách. 

  Z Jaspersových monografií k osobnostem z dějin filosofie v tuto chvíli uveďme alespoň 

přehledově knihy Max Weber (1932), Nietzsche. Einführung in das Verständnis seines Philosophierens 

(1936), Descartes und die Philosophie (1937), Schelling. Gröβe und Verhängnis (1955) a Nicolaus 

Cusanus (1964). O výkladu Maxe Webera jsme už slyšeli, zanedlouho se zaměříme na Jaspersovo 

vyrovnávání s německou filosofickou tradicí vůbec a také na výsledky knihy o Descartovi, která – jak 

naznačuje již název – představuje přezkum (descartovského) založení (novověkého) filosofování jako 

takového, reflexi metody filosofie vůbec. V Nietzscheovi představuje Jaspers radikálně, nezávisle na 

jakýchkoli etablovaných systémech či metodách myslícího filosofa, pro nějž ,,už nebyla možná žádná 

naivně dogmatická metafyzika“, ba který ,,chce překonat (…) prastaré rozlišení v základu ležícího a 

pouze jevového světa (pravého a zdánlivého světa)“: pro Nietzscheho ,,existuje jen bytí světa 

samotné, náš svět jako vůle k moci ve všech svých podobách“ a ,,nic mimo to“. Nietzscheho 

metafyzika chápe bytí světa jako ,,čistou imanenci“.1323 Pro Nietzscheho je podle Jasperse ,,na rozdíl 

od největších filosofů minulosti příznačné, že působí pravdivěji skrze své negace než skrze své 

pozice“. Nietzsche ,,učí zpochybňovat (in Frage stellen) a Jaspers i přesto, že s ním v mnohém 

nesouhlasí, ukazuje inspirativnost jeho přístupu k člověku jako bytosti, která ,,sebe sama vytváří 

(hervorbringen)“. To byl základ Nietzscheho morálky.1324 Jaspers zdůrazňuje Nietzscheho ,,velkolepou 

psychologii“, ,,odhalující“ psychologii.1325 Jaspers se snaží ukázat, že v rozporu se čtením řady kritiků 

,,Nietzscheho transcendence prostá svoboda v žádném případě nechce zpátky do pouhého života, 

nýbrž vzhůru k vlastě tvořivému životu“. ,,Popření morálky neznamená zrušení vší morality, nýbrž 

uchopení něčeho víc než morálky“.1326 Pojetí bytí jako nastávání oproti jeho inteligibilnímu založení 

(jako u Hegela) u Nietzscheho znamená ,,věčný návrat téhož“, jehož smyslem jako života, jako ,,vůle 

k moci“, je ovšem sebepřekračování ,,absolutizované imanence“ tvůrčí vůlí, která je takříkajíc 

eschatonem i sebepřekračováním, ,,sebetranscendencí“ imanence. Tak je třeba podle Jasperse 

neulpívat na doslovném významu nietzscheovské ,,pozemskosti“ a ,,bezbožnosti“: ve skutečnosti je 
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 Jaspers, Karl. Nietzsche. Einführung in das Verständnis seines Philosophierens. Berlin: Walter de Gruyter, 
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s transcendencí neodmyslitelně spojena.1327 Pro Jaspersovu interpretaci je charakteristické, že 

myšlení Nietzscheho, jejž označuje za ,,proniknutého, ba přemoženého hudbou v míře, v jaké nebyl 

žádný filosof“, a jenž ,,téměř nikdy důkladně nestudoval velké filosofy“,1328 považuje za ,,o to 

filosofičtější, oč méně muzikální je“ (zvýraznil M. B.). ,,Hudba je v něm takřka protihráčem filosofie. 

(…) Co Nietzsche filosofoval, je vyvzdorováno na muzikálním, dobyto proti němu. Jeho vlastní myšlení 

stejně jako jím zakušené mystické zjevnosti bytí (Seinsoffenbarkeiten) jsou proti hudbě a bez 

hudby.“1329 Podle Jasperse je ovšem ,,základním rysem Nietzscheho myšlení odporování si (das 

Sichwidersprechen)“,1330 které je v interpretaci vlastního jádra a smyslu jeho filosofie třeba citlivě 

rozlišit a překročit. Nietzscheho filosofické dílo je plné rozporů, nedůsledností a nejasností, 

nemetodičnosti, spojené s jeho vzdáleností systematickému i historicko-filosofickému ujasnění. 

,,Nedostatek metodického filosofování v popředí Nietzscheho vytváří zdánlivě snadnou přístupnost 

rozvažovací formy jeho myšlení. Je stejně podmínkou jeho velkého rozšíření jako důvodem jeho 

dezinterpretovatelnosti. Pravá Nietzscheho filosofie je naproti tomu chápána stejně vzácně jako 

filosofie všech jiných filosofů.“1331 Nicméně je Jaspers k Nietzschemu vstřícný, jako k jiným, kterým 

ani nevěnoval tolik (a zaslouženější) pozornosti, zdaleka není; je totiž přesvědčen o jeho 

,,neslýchaném instinktu pro pravdu“.1332   

  Pokud v Descartovi se Jaspers vyrovnává se založením novověké filosofie a v Nietzscheovi 

s jejím radikálním přehodnocením (resp. s ,,přehodnocením všech hodnot“, najmě křesťanské tradice 

Západu),1333 v Mikuláši Kusánském, o němž vydal uvedenou důkladnou monografii ještě po 

osmdesátce, se Jaspers zabývá filosofem stojícím na konci středověku, který se zabýval tím, co je 

významnou otázkou i pro moderního myslitele: vztahem filosofie, (zjeveného) náboženství a vědy. 

Kusánský vychází z radikálního rozdílu mezi konečným a nekonečným a z toho, že naše poznání je 

omezeno na konečné. Nekonečno božství se nepoznává kategoriemi (vědeckého) rozumu, nýbrž v 

,,učené nevědomosti“, kterou si jako své hranice, a přece nikoli završenost v nich, nýbrž odkázanost 

na zdroj vší existence i významových platností v Bohu, rozum uvědomuje.1334 Bytí je strukturováno 

v odrazech (Abbild) a myšlení postupuje v obrazech (Bilder, ,,Rätselbilder“) ,,praobrazu“ božství jako 
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toho, co je vůči konkrétním jsoucnům tím konstitutivním, a přece o sobě nepoznatelným pouze z nich 

v jejich partikularitě.1335 ,,Svět je věčně přítomnou řečí věčného nekonečného bytí božství. Konečný 

lidský duch je odrazem nekonečného božského ducha.“1336 ,,Pro Kusánského nemůže existovat 

uzavřený systém bytí a existence. Pro jeho filosofování je mnohem spíše podstatné, že každý pokus 

tvoří jen obrazy a podobenství, jde po cestách a vykonává myšlenkové operace naplňující se 

v nevědění.“1337 Nemyslí a nepíše, na rozdíl od takového Tomáše Akvinského, systematicky, a tak se 

také vzpírá systematickému znázornění. Kusánský přitom ,,nechce nic nového, nýbrž obnovené 

znovupřiblížení praobrazu (Wiederannäherung an das Urbild)“.1338 Z toho už vidíme, v čem se 

takováto podoba křesťanského myšlení může blížit Jaspersovu ,,čtení šifer“ – a v čem musí narážet na 

jeho kritiku, pokud na neúplnost svého vědění, a s tím autority, zapomíná a vytváří jakoukoli 

dogmatiku, neřkuli represi jinak myslících. To ovšem byla druhá strana Kusánského, kterou Jaspers 

kritizuje. Vyčítá Kusánskému, že jej exkluzivistické myšlení ze Zjevení vede namísto k ,,vůli ke 

komunikaci“ a k mírovému pluralismu k ,,doktrinářství církevní víry“, ,,fakticky k cestě násilí“ světské 

moci, domněle identicky reprezentující církevní pravdu. ,,Kusánský je filosoficky uznalejší, hlubší, 

komunikativnější, než dovede být v praxi,“1339 jeho ,,hloubka leží v jeho metafyzice“,1340 ačkoli ji přes 

promýšlení hranic poznání a jeho obraznosti zásadně neodlišoval od theologie. Cestu k Bohu sice 

zprostředkovává víra a s ní spojená láska, avšak víra získává svou jasnost teprve skrze myšlení.1341 Pro 

Jasperse je ale důležité samo uvědomění o tom, že ,,smysl vědy a všeho poznání se nedá myslivě 

uvědomit bez filosofie“;1342 uvědomění, které se v moderní době právě ztratilo. Jaspers zdůrazňuje, 

že ,,pravá, svých hranic si vědomá a je nepřekračující věda neodkouzluje svět. Vytváří předpoklady 

pro nové šifry a neničí ty staré, když je zbavuje jejich nároku na vtěleně reálné vědění, a neničí zázrak, 
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jenž leží nade vším, co nazýváme ,smysl‘.“ Pro moderní svět je ovšem typická a nutná ,,svobodná 

věda a svobodná filosofie“ jako ,,na Zjevení nezávislé zdroje“ (zvýraznil M. B.).1343     

 ,,Světové dějiny filosofie“ podle Jasperse v duchovní jednotě jejich mnohosti a vývoji, jako 

jednu Weltgeschichte, poprvé uchopil Hegel, ,,dnes se ale zcela jinak než tehdy staly elementem 

přítomného filosofování“. V moderní době neustále stoupá šíře i podrobnost speciálního, a tak též 

historického vědění, a přitom se ,,navzdory mocnému zvětšování našeho historického poznání zdál 

být sotva kdy rozpad působné tradice opravdové filosofie zde tak jako dnes“.1344 Změnit se to dá 

pouze opravdovým myšlenkovým osvojováním, absorbováním tradice, jež se děje přirozeně výběrově 

a interpretačně, pojímaje, a zároveň překračuje, měně minulé přístupy. ,,Neboť přehlédnout dějiny je 

nemožné. Jsme v nich. Vidíme je jen v bytí přitom, ne z nějakého bodu vně.“1345 Šíře historického 

poznání ve filosofii tak jako jiných oblastech v moderní době neobyčejně narostla a stále narůstá, 

s tím však i problém ztrácení se v pouhé šíři, deskriptivním přístupu k ní a ztrácení kvalitativního a 

myslitelského přístupu, schopnosti rozlišovat a samostatně původně myslet.1346      

  Lidská velikost je podle Jasperse pro člověka v dějinách orientujícím bodem, je tím, co 

historický terén v totalitě jeho mnohosti jako pouhé různosti kvalitativně člení. Velikost sice ,,není 

změřitelná“, platí však, že ,,jen co se vztahuje k celku našeho bytí zde, na celek světa, na 

transcendenci, může získat velikost. Užitečné výkonu se stává velkým teprve, když svůj smysl obdrží 

odtud, od obemykajícího. Velikost je, kde se reálno, jež pro naši zkušenost jedině vytváří skutečnost 

ve světě, skrze onen odraz stává symbolem celku.“1347 Velký člověk tak vystupuje jako jakýsi ,,odraz 

(Widerschein) celku bytí, nekonečně vysvětlitelný. Je jeho zrcadlem nebo zástupcem.“1348 Totiž 

takříkajíc ztělesněním, konkrétní postavou (vědomí) mnohoznačnosti, mnohovýznamovosti bytí toho, 

co je, v jeho nepodmíněnosti, transcendentním živlu ,,obemykajícího“. Velikost je spojena – ba podle 

Jasperse ,,výhradně“, vždy – s ,,nenahraditelností“, která získává ,,objektivní charakter v médiu 

výkonu, díla, činu, tvorbě“ a genuinně jejich singularitu překonává univerzalitou toho, čeho se 

dotýká, resp. tím, jak se jí dotýká. Jedná se o druh kvintesence. ,,Velikost předpokládá, že něco 

obecně platné přijímá dějinně osobní podobu. Teprve jednota osobního individua s obecností věci 

propůjčuje velikost.“1349 Zacházení s velikostí zprostředkovává přicházení jednotlivce k sobě samému 
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a ukazuje jeho povahu.1350 Na způsobu chápání velikosti se školí a projevuje jednotlivý duch a 

charakter, a pravá velikost náleží duchu právě jako duchu charakteru, jak se osvědčuje v úrovni 

poznání a jednání. Velikost je spojena s možnostmi, náležejícími lidskému duchu a také lidské vůli; jak 

naznačeno, neodvíjí se od pouhé šíře či mohutnosti výkonu, nýbrž od jeho stýkání s pravdou lidství a 

bytí. (O jejich výměrech u Jasperse jsme mluvili již u jeho systematických děl.) Vědomí a rozvíjení 

bytostných možností člověka v jejich sepětí s tím, co jeho individuální bytí zde přesahuje a vztahuje 

k podstatě, je cestou k velikosti nikoli na způsob horizontály, nýbrž vertikály, uskutečňování pravé 

podstaty člověka, jeho přesahování spoutanosti partikularitou výhledů, zájmů a konání. Neznamená 

žádné megalomanství, nýbrž nezapomíná na jednotu nepodmíněnosti a podmíněnosti lidského bytí a 

jeho možností.  

 Velikost filosofa se odvíjí od míry jeho pochopení a zachycení podstatných výměrů člověka a 

světa. Patří k ní tedy i opravdovost myšlenkového nasazení a celého života. Velcí filosofové stojí 

uvnitř své doby, ,,v čase“, ale nad svou dobou, ,,nad časem“. Jsou, jako každý, neodmyslitelně 

poznamenání historickou situací, v níž se nacházejí, z níž a k níž mluví, jejich velikost se ale týká jejich 

přesahování této historické určitosti, je novým otevíráním historické podmíněnosti směrem 

k tematizaci obecných charakteristik.1351 Ty se nevyhýbají historické konkrétnosti, nýbrž ji nově – a 

teprve náležitě – osvětlují právě reflexí její historičnosti. Jaspers se zde znovu zabývá vztahem 

filosofie k vědám, který jsme již nastínili a který se pojí s povahou lidského poznání a bytí samou. 

Hlavní rozdíl spočívá ve speciálnosti, singulárnosti vědeckého poznávání a univerzálnosti filosofického 

myšlení; ,,… ve filosofování je nárokováno bytí sebou (Selbstsein) člověka, ve vědách pouhý rozmysl 

vědomí vůbec“.1352    

 Jaspersovo rozlišování filosofů ne pouze podle příslušnosti k historické epoše a vývojové 

myšlenkové linii, nýbrž podle genuinní povahy jejich tázání, jak se v Úvodu k ,,Velkým filosofům“ po 

uvedeném základním rozdělení rozvíjí ve skicování a následném uplatňování dalších ,,podskupin“, je 

o sobě problematické přinejmenším subjektivitou takové klasifikace. V rámci ,,hlavních skupin“ jsou 

rozlišeni nejprve ,,lidé, kteří svou existencí a podstatou (Dasein und Wesen) jako žádní jiní lidé 

dějinně určovali lidské bytí (Menschsein)“ a ,,stojí před a mimo všechny ostatní“, již jsou nazýváni 

filosofové. Do této skupiny patří Sókratés, Buddha, Konfucius a Ježíš. Druhou hlavní skupinu tvoří 

,,velcí myslitelé“ a dělí se do čtyř ,,podskupin“. První tvoří ,,svou tvorbou plodící myslitele“, ti, ,,jejichž 

studium jako studium žádného jiného filosofa vede k vlastnímu myšlení. Nevylučují, nýbrž stávají se 

svým dílem zdrojem nevyčerpatelných myšlenkových možností“ a ,,jejich soupatřičnost spočívá v této 
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síle jejich díla, přivádět k sobě jiné myšlení.“ K takovým myslitelům se podle Jasperse řadí jen Platón, 

Augustin a Kant. Druhou podskupinu tvoří nejprve ,,původní, ke klidu došedší a ke klidu přivádějící 

metafyzikové“ Parmenidés, Hérakleitos, Plótín, Anselm, Cusanus, Spinoza, Lao-c´ a Nagarjuna, poté 

,,zbožní světa“ (die Weltfrommen) Xenofanés, Empedoklés, Anaxagorás, Démokritos, Poseidonós a 

Bruno, dále ,,gnostičtí snílci o pravdě a přeludech“ (die gnostischen Wahr- und Wahnträumer) 

Órigenés, Böhme, Schelling, a nakonec ,,konstruktivní hlavy“ jako Hobbes, Leibniz, Fichte. Třetí 

podskupinu tvoří ,,velcí uvolňující (Auflockernden), a sice pronikavě negativní (Abélard, Descartes, 

Hume) a radikální buditelé (Pascal, Lessing, Kierkegaard, Nietzsche)“. Poslední podskupinu tvoří 

,,stavby tvůrčích pořadačů (Ordner)“ jako Aristotelés, Tomáš AKvinský, Hegel, Šankara a Ču Si, 

představující ,,koruny dlouhých vývojů ve velkých systémech“. Tato rozlišení by se dala provést 

veskrze jinak, ale to by vydalo na obšírný filosofický výklad jednotlivých myslitelů a jejich srovnání. 

Není například jasné (resp. jednoznačné, s definitivní platností obhajitelné) uvedené odlišení 

myšlenkového typu Schellinga a Fichta, už vůbec ne pominutí dalších velkých myslitelů německého 

idealismu, nemluvě o osvícenství (Wolff, Reimarus, Herder…). Do třetí hlavní skupiny Jaspers řadí 

,,filosofické myšlení v prostoru básnictví, bádání, spisovatelství, životní praxe a ve výuce filosofie“. 

Představitelé této skupiny působí jako filosofové ,,filosofičností“ svého působení na jiných než 

v užším slova smyslu filosofických, systematicko-teoretických platformách. Nejsou tvůrci originálních 

filosofických konceptů, avšak ,,působí na myšlení skrze něco, co je více než filosofie“, co filosofii 

osvědčuje, ,,realizuje“ a specificky potencuje a přesahuje jako jiný výkon než ,,čistě“ spekulativní 

reflexívní operace.1353 To je výraz Jaspersova širokého chápání filosofie, podle nějž ,,nemá být 

filosofie pojímána příliš úzce a nakonec upadat k pouhému resortu racionality“.1354  

 První svazek ,,Velkých filosofů“, jako jediný Jaspersem vydaný za jeho života, měl tedy 

obsahovat představitele první hlavní skupiny a druhé hlavní skupiny v rozsahu její první podskupiny a 

části druhé podskupiny (,,z původu myslících metafyziků“ po Nagarjunu). Druhý svazek měl 

obsahovat zbývající představitele druhé hlavní skupiny a třetí svazek představitele třetí hlavní 

skupiny. V náčrtu v rámci úvodu k prvnímu svazku uvádí v rámci této extenzívní skupiny pro filosofii v 

básnictví řecké tragiky, Danta, Shakespeara, Goetha, Hölderlina a Dostojevského, v bádání mezi 

přírodovědci Keplera, Galileiho, Darwina, von Baera a Einsteina a mezi historiky Rankeho, 

Burckhardta a Maxe Webera, v politickém myšlení Macchiavelliho, Thomas Mora, Locka, 

Montesquieua, Burkeho a Tocquevilla, k nimž (značně zjednodušeně) přidává jako představitele 

,,politické kritiky jako základu nekritické utopie“ Rousseaua a Marxe, ve ,,vzdělávací vůli“ 

(Bildungswillen) a literární kritice Cicerona, Erasma, Voltaira, Shaftesburyho, Vica, Hamanna, 
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Herdera, Schillera, Humboldta, Bacona, Bayla, Schopenhauera a Heina, v ,,životní moudrosti“ podle 

vícero typů Epiktéta, Boëthia, Senecu, Čuang-c´, Epikura, Lucretia a Montaigna, v ,,praxi“ Echnatona, 

Asoku, Marka Aurelia, Friedricha Velikého, Františka z Assisi, Hippokrata a Paracelsa, v theologii 

Mocia, Mencia, Pavla, Tertulliana, Malebranche a Berkeleye, a nakonec v ,,učení filosofie“ Prokla, 

Scota Eriugenu, Wolffa a Erdmanna.1355 Relativnost Jaspersova členění zde opět vystupuje jednak 

významnými postavami, jež jsou zcela opominuty (z německého prostředí Reimarus či 

Schleiermacher, typicky filosofové slovanského světa v čele s ruským prostředím, specificky 

Komenský), jednak zařazením do té které kategorie, které se totiž u řady osobností (Rousseau, Marx, 

Herder, Malebranche, Wolff, Schopenhauer a další) extrémně rozchází s výkonem i nasazením, 

záměrem jejich myslitelského projektu, a není udržitelné oproti klasifikaci jiných. Už subordinace čtyř 

námi uvedených myslitelů se jeví jako silně reduktivní a nedostatečně pochopivá vůči jejich výkonu. 

Ze všeho nejvíc je Jaspersova klasifikace svědectvím o jeho perspektivě a preferencích, tak 

v rozlišování antických, středověkých i novověkých ,,klasiků“, zvlášť nápadně (a nejméně obhajitelně) 

v rámci filosofie 18. a 19. století. Jaspers sice sám a pochopitelně právem uvádí přirozenou 

omezenost vlastního rozhledu co do šíře i poznání jednotlivých osobností ,,dovnitř“, v rámci jejich 

díla, to však nic nemění na povaze jeho selekce a její signifikance pro Jasperse. Jaspers také ani do 

poslední skupiny nezařazuje ,,filosofy“ v umění, ač napsal výbornou studii o ,,Leonardovi jako 

filosofovi“ (opominout by se v takovém pohledu rozhodně nedal Richard Wagner).    

 V Sókratovi vidí Jaspers rozhodující obrat oproti předchozí řecké metafyzice: na jednu stranu 

konec s každou poznávací naivitou i pověrečnou vírou (stejně jako sofismem), na druhou stranu 

specifické ,,přetavení a ospravedlnění“ metafyzického myšlení, nově se ovšem zakládajícího na tom, 

že člověk přijímá vedení jej přesahující pravdou, s níž se však setkává jen ve ,,formách vědoucího 

nevědění“.1356 Sókratés představuje zápověď falešného holismu a jeho přiznávané nevědění mělo 

rozhodující poznávací i etické důsledky. Znamenalo ,,důvod a konec všeho mluvení o smrti“, upevnilo 

stálé ,,myslivé hledání pravdy“, opírající se o nejistotu o své pravdě, avšak o jistotu o existenci 

,,obemykající“ pravdy jako takové a o ni se opírající nesmrtelnost duše.1357 Sókratés je vskutku 

zosobněním jaspersovského přístupu k filosofii jako zápovědi víry v něco namísto myšlení a důrazu na 

víru v možnost a nutnost rozvíjení duchovních a mravních mohutností člověka. Usiluje o rozumové 

tázání a přesvědčování (se) namísto vyznání a nehledá následovníky, nýbrž učí samostatně myslet, 

vede k myslivé sebevýchově člověka a dialogickému, komunikativnímu a veřejnému pojetí myšlení; 

myšlení, které není monologické a uzavřené, nýbrž otevřené a otevírající. ,,Myšlení je pravdou jen, 

když v sobě skrývá, co se skrze ně stává přítomným, ale je více než myšlení. (…) Skrze Sókrata vyšlo 
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najevo myšlení s nejvyšším nárokem a nejvyšším nebezpečím.“1358 Dialog se stává kritériem 

filosofického myšlení a jeho živoucí skutečnost kritériem jeho filosofičnosti. Dialog jako ,,základní 

skutečnost života“ charakterizoval i život samotného Sókrata.1359 Život není ,,životem k smrti, nýbrž k 

dobru“.1360  

 Jako byl Sókratés zakladatelem ,,veřejného“ života a oddělení filosofického tázání od 

náboženského vyznání, tak Buddha, resp. buddhismus, představuje učení, v němž ,,rozkol mezi 

filosofií a theologií, mezi svobodou rozumu a náboženskou autoritou nikdy nevystoupil“ a v němž 

,,filosofie je sama náboženským činem“, ,,vědění je samo už osvobozením a vykoupením“.1361 

Z náhledu podstaty bytí jako ,,proudu nastávání, jenž který nikdy není bytím“ jako takovým, nýbrž 

míjením ,,momentálních existencí“, jejichž ,,já“ je pouhým zdáním, kterému stejně jako samotnému 

proudu nastávání ,,neleží nic jiného v základu“, se dospívá k ztotožnění pravého života se zapíráním 

života v této jeho objektivní i subjektivní zajatostí prchavým a zdánlivým, o sobě bezhodnotným, 

s meditací, která odvede od každého chtění a singulárního zaměření a otevře cestu k osvobození 

v nirváně.1362 Buddha nevystupuje jako učitel nějakého vědění, nýbrž jako zvěstovatel stezky 

spásy.“1363 Popírá existenci osobní identity a překonává všechno osobní usilování ve prospěch 

,,oddávání“ se do indiference se světem a obrací se na všechny (v tom Jaspers vidí světodějnou 

radikalitu) s požadavkem absolutního sebepřekonávání. V Buddhovi ,,byla poprvé v dějinách 

skutečnou myšlenka lidstva a světového náboženství“.1364 Jeho ,,indiference světa“ (Weltindifferenz) 

je ,,povznešena“ nad ,,nenávist světa“ (Welthaβ) i ,,lásku světa“ (Weltliebe), znamená ,,nezasahování, 

nelpění, neodporování“, úplné ,,osvobození od světa“ a své (zdánlivé, nepravé) bytosti.1365 ,,Buddha 

je uskutečněním lidského bytí, jež ve světě neuznává žádné závazky ve vztahu ke světu, nýbrž svět ve 

světě opouští. Nebojuje, neodporuje. Chce pouze jako toto nevěděním uskutečněné bytí vyhasnout, 

ale chce tak radikálně vyhasnout, že netouží ani po smrti, protože našlo místo věčnosti mimo život a 

smrt.“1366 Jaspers vidí nejhlubší povahu a zřídlo, východisko a motivaci Buddhova myšlení jako pro 

západního člověka náležitě nepochopitelné, fixované na nekonečně vzdálenou tradici a duchovnost. 

Důležitá pro něj je ovšem opravdovost tohoto učení, jednota jeho filosofie s životní praxí, její 

univerzalismus a (západním pojmem řečeno) ,,humanismus“ ve smyslu radikálního pacifismu a 

solidarismu se vším živoucím (jakkoli motivovaná jinak než v křesťanství). ,,Buddhismus se stal 
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jediným světovým náboženstvím, které nezná násilí, pronásledování kacířů, inkvizici, čarodějnické 

procesy, křížové války.“1367    

 Konfuciova ,,základní myšlenka“ podle Jasperse představovala ,,záchranu člověka skrze 

obnovu dávnověku (Altertum)“, ,,sklánění se před starým“, jež znemožňuje propadnout zpupnosti a 

egoismu. Jeho ,,základní náladou“ je ,,pieta“ a s tím preference učení před (vy)myšlením, tradice před 

– v jakémkoli slova smyslu – bez-ohlednou a smír rušící tvorbou nového.1368 Jde o ctění a obnovu 

starého v tom, co z něj bylo ryzí, zároveň o poučení z ,,odstrašujících příkladů“, a učení tak má 

povahu osvojování toho, co se v historické a společenské realitě prokazuje jako dobré; osvojování, jež 

se opět mravně osvědčuje. ,,Smyslem všeho učení je praxe.“1369 Nejde o pouhé učení, nýbrž o 

vzdělávání (k správnému životu).1370 Jejím nosným modelem je právě model člověka jako učícího se, 

v každém ohledu zodpovědného, odpovídajícího, nesebestředného. Cílem je mravnost a harmonie, 

která od individua proniká celou společnost a stabilizuje ji uvnitř stejně jako v jejím vztahu ke světu, 

přírodě, bytí vůbec. Konfucius hlásá sebepřekonávání, ale ne askezi; vůči přirozenému (přírodnímu) 

stojí v ,,přitakávajícím“, ne zavrhujícím vztahu, jde mu o řád a míru, jež má člověk nacházet a 

zjednávat. ,,Skrze formování se příroda stává dobrou, skrze znásilňování povstává zlo.“1371 Člověk je 

sám sobě ,,úkolem“, musí uskutečňovat svou přirozenost, totiž směrem harmonie, ,,míry a středu“, 

skromnosti, a to ve spolubytí s ostatními, totiž pro ně, skrze mravní práci pro celek, a jde o to, aby 

výkonnou moc ve společnosti zastávali v tomto smyslu mravně nejvyspělejší osobnosti.1372 Konfucius 

není metafyzik, netematizuje nepoznatelné a bezmezné, avšak představuje jakousi ,,přítomnost 

posledních věcí ve zbožném výkonu (Ausübung) zvyklostí a v replikách, jež k nim ukazují v tísnivých 

situacích, aniž by mnoho říkaly výslovně“.1373 Není mystikem, nezná Zjevení ani nějakou iniciační 

náboženskou zkušenost, nýbrž ,,jeho vášní je krása, řád, pravdivost a štěstí ve světě“, a jeho 

,,omezení na možnosti ve světě“ způsobuje jeho ,,střízlivost“; tak se bránil i zbošťování své osoby.1374 

Jako hlavního rival a protipól Konfucia zkoumá Jaspers Lao-c´, který morální hodnoty a apely odmítal 

,,hypostazovat“ jako takové, vyvozoval je z ,,tao“ a to spojoval s nejednáním.1375 Přeměna Konfuciova 

myšlení a způsobu života v ,,systematické“ učení formující státní život, s bohatstvím vnitřního vývoje, 
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štěpení a podobně, Jaspers připodobňuje k buddhismu či křesťanství a zdůrazňuje neidentitu 

konfucianismu s myšlením a příkladem Konfucia samého.  

 Jako o tom ,,nejjistějším, co víme o Ježíši“, Jaspers mluví o jeho ,,zvěstování“ přicházející říše 

Boží, ,,étosu k přípravě na tuto říši“ a ,,víře jako spáse“. Konec světa je spojen s Božím soudem, 

v němž lidé budou souzeni podle úměrnosti svého života s uvedeným obsahem zvěstování, jímž Ježíš 

vystupuje jako prostředník mezi bytím světa a říší Boží. Ve zbožnén životě nejde o ,,vnějškové 

skutky“, nýbrž o způsob bytí jako takového, z nějž mohou dílčí skutky povstávat, bytí, jež je neseno 

láskou k Bohu a k bližnímu.1376 Život prodchnutý láskou Bohu a jejím šířením relativizuje všechny 

světské vazby a zájmy. ,,Boží láska k člověku a člověka k bližnímu jsou neoddělitelné. Jen jako milující 

nás postihuje Boží láska;“ láska je esenciálním principem, jíž se člověk stýká s Bohem a jež ho 

osvobozuje od světských a egoistických účelů a formací. Je zároveň nepodmíněná, založená na 

svobodě, nikoli zákonitosti, na sebepřekračování, na milosti, nikoli nutnosti, a spojená právě 

s bližním, konkrétně konavá, ne abstraktně obecná. K následování Ježíšova zvěstování ovšem 

současně patří bezpodmínečné přimknutí k Ježíši.1377 Ten se ukazuje jako živoucí představitel 

božského principu lásky, milosti, jako vykupující vtělení Boha samého. K jednotě s jeho zvěstováním 

patří bezvýhradná víra. ,,Víra je slovem pro biblický vztah k Bohu“, ,,víra má pronikat bytnost 

člověka“ a ,,pro víru je Bůh vše ve všem“.1378 Pravou skutečností a říší Boží je přitom ryzost nitra, 

srdce, o níž víra nabývá jistotu a jež posvěcuje životní praxi, která se Bohu věnuje.1379 ,,Radikalita 

jistoty o Bohu dosáhla Ježíšem do té doby neslýchaného vzestupu“ a jejím podstatným projevem bylo 

bezvýhradné snášení utrpení, nové posvěcení bolesti a každého nedostatku.1380 ,,Ježíš je vrcholem 

schopnosti trpět“, a to ne pasívně, nýbrž vědomě si přivádět svým jednáním, totiž ve jménu Boha, 

utrpení, zkázu. Tím se osvědčuje opravdovost jeho víry, a sice před Bohem, ne před světskými 

instancemi, které tím jsou právě relativizovány. ,,V kříži je nahlížena základní skutečnost věčného 

v čase.“ Podle Jasperse je to myšlenka jediného Boha, jak ji zastává Ježíš jako ,,poslední postava 

židovské ideje trpícího otroka Božího“, a jeho oběť na kříži pro ni, co je ,,společné“ biblickému 
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náboženství.1381 I zde Jaspers (inspirován mj. kierkegaardovsky a osvícensky) rozebírá neidentitu 

Ježíše s Kristem, jak začal být chápán s vírou v obětivost jeho smrti a v jeho vzkříšení po ní, 

,,sakramentalizován“. Podle Jasperse ,,Ježíš zůstává mocnou silou proti křesťanství, jež jej učinilo 

svým základem. (…) S úspěchem, a přece i marně se církevní vůle ke světu a k pořádku snažila utlumit 

tuto explozivní sílu Ježíše…“1382 Jaspersovi ovšem jde o to, že ,,pojetí Ježíšovy osobnosti a jeho 

zvěstování je stejně určováno a omezováno rebelskými i dogmaticko-církevními zájmy“ a její 

filosofická, obecně lidská platnost tak, jak k ní míří Jaspersovo myšlení lidství a lidské velikosti, 

opomíjena i v skeptickém, racionalisticky historicistickém, tak v dogmatickém, ahistorickém přístupu 

k Ježíši (popř. Písmu vůbec). V dějinách filosofie má ,,tak velký význam“ ,,dějinná skutečnost Ježíše“ 

samotného, takříkajíc lidského (a zároveň svou velikostí ,,transcendujícího“) ,,substrátu“ jeho 

historické i theologické skutečnosti.1383  

 Tímto směrem Jaspers v závěrečném oddílu ,,Směrodatných lidí“ interpretuje filosofický 

význam všech čtyř pojednaných osobností a kriticky se vyhraňuje vůči náboženskému dogmatismu 

stejně jako vůči historicistickému skepticismu.1384 Historická kritika vykonala významné a 

nepominutelné, patřičně rozlišující čtení podmiňující činy, končí-li však u pouhé relativizace toho, co 

dogmatika nekriticky přijímá a zahrnuje do božského plánu, ztrácí právě onu ,,čistě lidskou“ 

skutečnost, o niž Jaspersovi jde – a jež je podle něj právě tím, z čeho je možné vysvětlit 

dehistorizující, sakrametalizující přístupy k ,,směrodatným osobnostem“ jejich následovníky s 

organizací jejich společenství a věrouky. Je to pouze ,,bezprostřední působení jeho (Ježíšovy, M. B.) 

osobnosti na jej vnímající“, co vysvětluje, že ,,učedníci po jeho smrti ve své prvotní bezradnosti 

provedli onu grandiózní reinterpretaci (Umdeutung) jim nejprve nepochopitelné popravy, jež založila 

křesťanství“.1385 Pro historickou kritiku nelze přehlédnout to, k čemu se jako zbožšťovanému obrací: 

terénem filosofie je právě osvojení výjimečné, na historické souvislosti neredukovatelné povahy jeho 

lidství a jeho působení. Znázorněným čtyřem osobnostem bylo společné základní vědomí, že ,,svět 
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není v pořádku“, zkušenost a vyžadování radikální změny lidského bytí. Hlásají, a ovšem ztělesňují 

proměnu (Umwandlung) a tím podstatným je právě nikoli vytváření uzavřené soustavy učení, nýbrž 

,,životní skutečnost“, opravdovost vlastního příkladu, který kýženou proměnu zosobňuje. Tato 

opravdovost je tím, co zakládá velikost, ,,směrodatnost“ uvedených osobností a jejich vlivu, o niž 

Jaspersovi jde.1386 Ježíš a Sókrates poskytli ,,způsobem své vyzývavé smrti a svého umírání“ odpověď 

na otázku po smrti. ,,Pro Buddhu a Ježíše jsou utrpení a smrt vlastní skutečností tohoto bytí ve 

světě“, ,,věčná je jen nirvána a říše Boží“. Konfucius a Sókrates zase ,,hleděli smrti do očí tak, že 

ztratila svou podstatnost“.1387 Všem čtyřem se pak ukazuje ,,univerzální láska k člověku bez 

omezení“.1388 ,,Oni všichni chtějí překonat svět, jedni skrze zřeknutí se světa, druzí skrze uspořádání 

světa z jeho anarchie v pravý svět.“1389 Všichni čtyři vystupují jako hlasatelé a zodpovědná zosobnění 

nadsvětského věčného řádu, ztělesňují univerzální étos, aniž by byli proroky prodělavšími 

,,jednorázové“ Zjevení jako v předchozí a jiné tradici. Všechny čtyři přitom vyznačuje právě důraz na 

životní opravdovost a vzdálenost od metafyzické spekulace, od pouhé teorie, schopnost mlčet, 

zkušenost toho, že ,,nejhlubší pravda se dá sdělit jen nepřímo“, vyjadřování v podobenstvích (a právě 

činech).1390 Filosoficky a (tak) obecně lidsky inspirativní a světodějně ,,směrodatné“ je na Sókratovi, 

Buddhovi, Kunfuciovi a Ježíši jejich ,,původnost a život na vlastní nebezpečí bez stávajícího 

společenství pro to, co činí“, převedení pravé spirituality do životní skutečnosti, mimo ,,kultickou a 

církevní skutečnost víry určitých společenství“, uskutečnění ,,posledních lidských možností“, a sice 

posledních možností každého člověka, člověka jako takového. Tím nám ,,nemohou zůstávat 

lhostejnými“, ,,každý je jako klid nepřipouštějící otázka na nás“. Zároveň je (zpravidla) nejsme schopni 

plně následovat; směrodatní jsou pro nás jako ,,orientace, ne vzor k napodobování“. Jejich osvojování 

má podobu ,,zasaženosti výzvou jejich vážnosti“.1391         

 Platóna, Augustina a Kanta Jaspers dále zkoumá jako jedinečně vlivné, v různých epochách 

pro jistý základní typ myšlenkového přístupu zakladatelské osobnosti filosofování, filosofického 

myšlení jako takového, ne určité soustavy. Proto zde nemluví o Aristotelovi ve starověku, Tomáši 

Akvinském pro středověk či o Hegelovi pro novověk. (Na druhou stranu by se dalo čekat, že bude 

stejným způsobem mluvit přinejmenším o Descartovi pro novověk; jeho opomíjení ve ,,Velkých 

filosofech“ jistě vycházelo i z předchozího samostatného monografického pojednání.) U Platóna, 

Augustina a Kanta není dle Jasperse ,,nic hotové, nakolik se v myšlení postupuje dále, a kdykoli je 

všechno hotové v možnosti přítomnosti toho podstatného“; ,,v jejich způsobu myšlení spočívá 
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nevyčerpatelnost“, ,,otevírají světy, které se sami zdají nevyměřit“, ,,jsou dalecí jako skutečnost a 

jako duše člověka“. ,,Platón je vrchol řeckého myšlení v nejvyšší zralosti a nejširším pohledu. Augustin 

je nejpůvodnější podoba křesťanského myšlení, jeho západní působení je všeobsahující. Kant je 

vrchol a zároveň založení moderního myšlení.“1392 Spojuje je ,,svoboda niternosti z nepostižitelného 

zdroje“, ,,nezávislost ujišťujícího se rozumu“, nutkaného k nabývání jistoty, poznání.1393 Platóna 

Jaspers ukazuje jako ,,zakladatele toho, co teprve od něj s plnou vážností smyslu nese název 

filosofie“,1394 jako myslitele, který po celý život do šíře i hloubky rozvíjel uchopení základních 

filosofických otázek a filosofie jako takové. Nárok myšlení u něj tvoří jedno s návodem ke správnému 

životu a filosofie se ukazuje ne jako získávání poznatků o něčem jiném, nýbrž jako sebeuvědomování 

člověka, jako ,,vzestup v sebemyšlení díky vedení tím, co se v sebemyšlení činí pocítitelným“. To se od 

Platóna stává ,,základním rysem filosofického myšlení až po Kantovu formulaci osvícenství jako 

,východu ze sebou samým zaviněné nesvéprávnosti‘“.1395  

 Augustin představuje ,,proměnu svébytných filosofických myšlenek v elementy myšlení 

zjeveného náboženství“, ,,filosofické vášně“ ve ,,vášeň víry“, kterou zprostředkovává obrácení jako 

rozhodná událost ve vývoji myšlení i života člověka. Obrácení, jež zažil sám Augustin a jež u něj platí 

jako východisko (nové jednoty) myšlení a bytí člověka, nemá povahu výsledku, natož pouhého stadia 

filosofické reflexe, nýbrž radikálního průlomu kvalitativně vyššího uvědomění zjevené víry, 

,,biograficky datovatelného okamžiku“. Člověk se nově pociťuje ne jako jednotlivec a obyvatel světa, 

nýbrž (prostřednictvím Krista)1396 jako člen církevní obce a Boží obce. Filosofické poznání se mění 

v náboženské poznání, které ,,nemá konce“, přechází v theologickou spekulaci a spojuje poznávání 

obsahu víry s poznáváním církevní víry.1397 ,,Pohyb Augustinova názoru Boha znamenal osvojení 

biblické myšlenky Boha filosofií, která se tím sama stala jinou filosofií,“ stejně jako ,,v této 

metamorfóze biblický Bůh sám ve světle filosofování nezůstal, čím byl v podobách Písma“.1398 

S augustinovským obratem od filosofické racionality k revelačnímu přijetí Krista jako jediné cesty 

k blaženosti, tj. ,,milujícímu poznání Boha“, ,,přestala platnost filosofie. Biblicko-theologické myšlení 

zůstává tím jedině podstatným.“1399 Jeho platformou přitom je sebezpyt lidského nitra, ,,původních 

zkušeností duše“. ,,Augustinovo zkoumání duše je zkoumáním Boha, jeho zkoumání Boha je 

zkoumáním duše. Vidí Boha v základu duše, duši ve vztahu k Bohu.“1400 Toto nové východisko 
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v sebezkoumání duše a jejího bezprostředního spojení s Bohem, filosofie (popřípadě psychologie) 

s theologií, zjeveným náboženstvím, Jaspers vykládá jako specifický Augustinův přínos, průlom 

nového způsobu filosofování. Je to specifická syntéza revelačního ,,objektivismu“ a Boží superiority 

vůči individuálně zakoušené skutečnosti a objevu lidského nitra. ,,Nikdy dříve člověk takto nestál před 

svou vlastní duší,“ nestal se takto sám sobě ,,otázkou“, jako u Augustina, míní Jaspers.1401 Je to právě 

sebepoznávání člověka, co vede k Bohu jako jeho nutnému a zjevenému základu. Jaspers uzavírá 

s tím, že ,,Augustinův duchovní vývoj získal pro Západ (Abendland) vzorový charakter. Vykonává 

v osobní podobě, co bylo duchovním procesem staletí: přechod od filosofie svébytného původu ke 

křesťanské filosofii. V Augustinovi jsou osvojeny myšlenkové formy antických filosofů ke zbožnému 

myšlení s ohledem na Zjevení. (…) Augustin stvořil křesťanskou filosofii v její nepřekonatelné latinské 

podobě.“1402  

 Kanta, jemuž věnuje zdaleka nejobsáhlejší výklad, Jaspers chápe, jak řečeno, jako zakladatele 

moderního myšlení, totiž Kanta ,,kritických“ spisů, kriticismu. Obsáhle ovšem rozebírá Kantův 

myšlenkový vývoj od počátku jeho působení, přes přednáškovou činnost a ,,Kritiku čistého rozumu“ 

po pozdní spisy o náboženství a politice. Jako stěžejní právem vidí již ranou kritiku směšování 

logických a reálných vztahů a vycházení z principu sporu v teorii poznání;1403 tato kritika měla být 

cestou k překonání racionalistické a vůbec dosavadní evropské metafyziky. Kant vede k rozlišení 

empirické skutečnosti jako ,,jevu“ a jejího inteligibilního základu jako ,,věci o sobě“ a ke zcela nové 

koncepci možností a struktur lidského poznávání obou, opírající se o transcendentální (apriorně 

fundovanou) strukturu subjektivních duchovních výkonů.1404 Aprioristicky je založen také 

imperativismus etický, v mravním jednání jako vlastním poli seberealizace člověka jako noumenální 

bytnosti. Jaspers si spolu s Nietzschem (již Herderovu ,,Metakritiku“ nikdy nezmiňuje, zřejmě 

dostatečně nezná) uvědomuje ,,tautologičnost“, ,,cirkularitu“ apriorismu Kantova – přinejmenším 

gnoseologického – myšlení, vidí v něm však ,,metodu skrze transcendování se objasňujícího 

filosofování“.1405 Podle Jasperse oba velké proudy osvojování Kanta, idealismus a novokantovství, 

,,lze dnes přehlédnout jako neporozumění Kantovi“.1406 Kant je pro Jasperse ,,veskrze nepominutelný. 

Bez něj zůstává člověk ve filosofii nekritický. Ale v žádném případě není Kant celou filosofií. Otevírá 

možná v neobraznosti a nenázornosti nejzazší oblasi, ale nenaplňuje je.“1407 Po Kantově kritické 

reformě a ve světle moderní vědy není metafyzika starého střihu podle Jasperse možná; není, jak už 

                                                           
1401

 Tamtéž, s. 322. 
1402

 Tamtéž, s. 385. 
1403

 Tamtéž, s. 399, 402, 459. 
1404

 Transcendentální dedukce; viz zejm. tamtéž, s. 431nn. (K její metakritice společně s Herderem viz Bojda, 
Martin. Herderova filosofe kultury. Praha: Togga, 2015.)   
1405

 Tamtéž, s. 443. 
1406

 Tamtéž, s. 614; viz také s. 436n. 
1407

 Tamtéž, s. 616. 



325 
 

jsme ostatně viděli z jeho vlastní ,,Filosofie“, mrtvá, avšak musí se pěstovat na základě osvojení, ne 

vytěsnění impulzů kantovského a vědeckého kriticismu. Zrovna tak nestačí starou metafyziku pouze 

zavrhovat; metafyzické obrazy, které lidé ,,od nepaměti“ konstruovali, je třeba chápat v tom, že a jak 

byly konstruovány, jako výrazy ,,možností transcendujícího ubezpečování nepodmíněna“. Historické 

zkoumání dějin, jednotlivých konceptů metafyziky odhalování jejich obsahů ne jako předmětů 

poznání, nýbrž myšlenkových světů, jejichž kritické studium zprostředkovává přípravu ,,jejich 

proměny ve formě metodického vědomí“.1408 Velkými představiteli metafyzického myšlení Evropy i 

Asie, jež jsme už jmenovali (Anaximandros, Hérakleitos, Parmenidés, Plótín, Anselm, Spinoza, Lao-c´, 

Nagarjuna), se Jaspers zabývá v posledním oddílu prvního svazku ,,Velkých filosofů“.1409 

 Kant Jaspersovi v neposlední řadě představuje vzor poctivé a bezvýhradné ,,filosofické 

existence“, spojení myšlenkové práce a skutečnosti života (totiž pod stanoviskem humanity),1410 jaké 

v moderní filosofii nalézá málo obdob – jakému se však podobnou ,,usedlostí“ a celoživotní 

reflexívně-pracovní usebraností blížil samotný Jaspers. Podrobně zde rozebírat Jaspersův detailní 

výklad Kanta v jeho jednotlivých vrstvách zde nemáme prostor stejně jako rozebírat jeho výklady 

plejády dalších filosofů, jež pojednal v rámci ,,Velkých filosofů“ či v samostatných monografiích. 

Důležité pro nás bylo zpřítomnit Jaspersův pohled na určující postavy dějin filosofie (lidského myšlení 

vůbec), vyvození jejich povahy a historické skutečnosti, neboť se v tom zračí mnoho důležitých rysů 

Jaspersova přístupu k lidskému myšlení i bytí jak v jeho univerzální, tak historické platnosti. Z našeho 

předchozího výkladu by se již také měly samovolně odvíjet interpretační výsledky v otázce střetávání 

(velikosti) ,,možné existence“ člověka v jeho obecnosti s historickým světem a sférou politična. 

Jaspersovo společensko-politické myšlení a jednání není pochopitelné bez jeho filosofie člověka a z ní 

se také odvíjí jeho pojetí (lidských) dějin. Teprve pod fólií ,,směrodatného“ a ,,původního“ 

filosofování jako sebevysvětlování člověka, vzhledem k věčnosti tak jako vzhledem ke konkrétnosti 

dne, pod fólií jeho reflexí dějin myšlení a (jako) dějin lidstva, reflexí jednotlivých velkých osobností a 

koncepcí, vyvstávají normativní i komparativní instance Jaspersova vlastního myšlení a počínání.    
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IV/3 

Jaspers a německá duchovní tradice 

 

 Zvlášť důležité je si v Jaspersových historicko-filosofických výkladech všímat povahy, motivace 

jeho kritiky jednotlivých probíraných konceptů. My se v této práci snažíme uchopit to obecné 

(obecně lidské) z Jaspersových tematizací a jejich historickou a politickou platnost a nemáme prostor 

pro detailnější filosofické analýzy jeho jednotlivých interpretací (ostatně už jen výklad Jaspersovy 

interpretace Kanta by vydal na knihu), podnikli jsme takový nanejvýš v případě bezprostředně 

politicko-historicky a osobně Jaspersovi relevantních autorů jako Max Weber, Martin Heidegger či 

Hannah Arendt, alespoň rámcově je však důležité ukázat specifičnost Jaspersova přístupu 

k novověkému německému a evropskému myšlení. Šlo totiž o problematiku, která je nejen implicitně 

či explicitně přítomná v Jaspersově systematickém díle, nýbrž která tvořila významnou součást též 

jeho univerzitní i popularizační přednáškové činnosti. Výklad povahy jeho historicko-filosofických 

zkoumání byl potřebný též s ohledem na jeho šíři, kterou je s jejím rozsahem a rozmanitým obsahem 

třeba brát jako ,,obsahově“ podstatnou, integrální součást Jaspersova duchovního profilu. Texty 

k dějinám filosofie tvoří kvantitativně vzato největší část Jaspersovy literární pozůstalosti a je 

nezbytné je vidět jako rámec a východisko, z nějž podnikal jednotlivé myšlenkové výkony. Šíře a 

hloubka ukotvení a propracování filosofického konceptu v rámci dějin filosofie patřily k jeho 

konstitutivním a též pro jeho recepci neodmyslitelným kvalitám, jež jednotlivým Jaspersovým 

vystoupením propůjčovaly autoritu. Je třeba je vidět jako konstitutivní prvky a svého druhu kritéria 

celistvosti filosofického postoje v jeho teoretické a historické fundovanosti. ,,Filosofia perennis“ 

nestojí v protikladu ke konkrétnosti života a světa, nýbrž je stále ,,v progresu“ právě jako filosofie 

toho, co je, a konkrétní problémy zase lze kompetentně řešit jen s nadhledem duchovního zázemí, 

které se ,,managementem“ časových problémů, situací, nevyčerpává. Kde není fundace toho, co do 

situací vstupuje, a pouze se reaguje na situace, ba pouze ,,komentuje“, tam dochází (jak sám Jaspers 

již pozoroval) zákonitě k degeneraci veřejné reflexe problémů, její přeměny ve fakticky pouhou 

registraci a reprodukci statu quo namísto jeho (nejen řešení dílčích situací) fundamentální 

relativizace. Veřejný intelektuál se podle Jasperse nekvalifikuje tím, že vystupuje veřejně, nýbrž 

intelektualitou svého vystupování ve smyslu tázání, které zpochybňuje časové platnosti jako takové, 

přivádí k otevřenosti ,,možné existence“; nemá komentující, nýbrž (potenciálně) ,,subverzivní“ 

povahu, tak jako myšlení je vůči bytí toho, co je, v imanentně ,,revolucionizujícím“, měnivém poměru. 

To uvidíme především v Jaspersově politickém spisovatelství šedesátých let. Nyní nám jde o to, 

ukázat, jak přístup k dějinám filosofie a přítomnosti, individuálnímu žití a společenské komunikaci 
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(dějin, ,,dění“) filosofie, u Jasperse tvoří obdobu a ústrojný výraz jeho pojetí (aktivní) historičnosti a 

političnosti filosofování (resp. myšlení vůbec) při jeho univerzalismu, abstraktní a vnitřně účelné 

povaze.       

 Viděli jsme již u Maxe Webera a uvidíme typicky ještě u Heideggera (vidíme však konstantně 

u Jasperse samotného), jak se konstrukce a konsekvence systematických konceptů protínají a 

vzájemně různorodě potencují s (časovými) politickými postoji a preferencemi. V negativním smyslu 

nejde ,,pouze“ o instrumentalizaci teorie na způsob ideologie či eliminace, nýbrž filosoficky 

podstatnější (a historicky často dosažnější) je instrumentalizace duchovních (identitních a 

hodnotových) konceptů, která se děje z (nesprávné) logiky jejich vlastní, samotné systematiky. To byl 

typický příklad metafyzických spekulací německého idealismu a romantismu s jejich nejen možnými, 

nýbrž často u samotných klasiků filosofické teorie (Fichte či Hegel) založenými konsekvencemi pro 

politické vědomí a jednání: nejviditelněji v oblasti teorie národa. Jaspers je kritikem idealismu (o 

romantismu v užším smyslu u něj čteme málo, nikdy v soustavných výkladech), kromě svébytné 

filosofické kritiky mu však opět jde o pochopení dějinných předpokladů a vlivů jeho systematických 

výkonů jako specifických projevů metafyzického konstruování, které nabyly specifického významu 

kulturních paradigmat v moderní době. Tento význam se pojil s alternativností jejich spekulativní 

povahy vůči progresu moderní technické a speciálně vědecké společnosti v 19. století, v rámci nějž na 

druhou stranu probíhalo sebeutváření moderní identity národně-kulturní.    

 Důležité je vidět, jak Jaspersova kritika idealismu má systematickou filosofickou základnu, 

týká se konfuze metafyzických obrazů s filosofií (reality) bytí, s objektivováním, jak čteme zejména 

v knize o Schellingovi, a monismem, popřípadě transcendentalismem, který se etabloval již 

s Descartovým založením subjektivní jistoty a univerzální metody poznání. Jaspers jako kritik 

novověké (karteziánsko-idealistické) racionality nebývá příliš chápán, a problém ovšem činí jeho (dle 

nás přílišné, zde nedostatečně kritické) čtení Kanta (kterého, oproti našemu názoru, do této kritiky 

nezahrnuje). Jaspers odmítá holistický nárok idealistického monismu, vidí v něm nové konfuze 

logického a reálného, nový regres k předkantovské metafyzice, jakkoli na základě osvojení Kanta. Vidí 

Kantův transcendentalismus, ale jeho kriticismus je mu důležitější, bá chápe jej jako ochranu vůči 

tomuto transcendentalismu samému.1411 Pro pochopení Jaspersovy kritiky německého idealismu 

                                                           
1411

 Srov.: Jaspersovo vyjádření v dopise Heideggerovi z února 1928: ,,Was eigentlich Kant sei, kann ich nicht für 
immer wissen. Im Augenblick würde ich sagen: Er macht endlich ernst damit, daβ Gott verborgen ist, und mit 
dem darin erkennbaren einzigen Anspruch Gottes an den Menschen: frei zu sein. Er interpretiert die Freiheit 
und ist in Dasein und Gedanke die Würde, die dem Menschen eigen ist, ohne Übermut; und die Kleinheit ohne 
due elende Demut. Mit ihm ist alle ,Ontologie‘ zu Ende. Der Gedanke ist noch die Transparenz des 
Transzendenten in der Erscheinung. Es ist ein wunderbares Schweben, worin der Mensch an den Punkt kommt, 
wo er ,ich selbst‘ sagen kann, aber so, daβ er grade da, wo er eigentlich ,ich selbst‘ ist, nicht nur er selbst ist.“ 
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s jeho konsekvencemi pro nové substancialistické pojetí identit na politické úrovni se vyplatí podržet 

v paměti Jaspersovu – v jaspersovské stejně jako descartovské literatuře přehlíženou1412 – kritiku, ve 

skutečnosti metakritiku descartovského založení novověké filosofie na matematizující racionalitě 

poznávajícího subjektu a jeho domněle univerzální metodě. Tato kritika se týká konfuze mezi 

matematickými určeními a ,,matematičností“ určitosti samotné reality; neidentity mezi inteligibilním 

určením subjektivního poznání a poznávaného objektu, řádem poznání a řádem bytí, a otázky priority 

a kritérií mezi nimi, poměru (teorie) poznání a bytí. ,,Univerzální metoda jde na poznatelné vůbec, 

musí se proto nejprve uvolnit ode všeho obsahu, a nemůže jej poté získat zpátky,“ kritizuje Descarta 

Jaspers. ,,Vědomý smysl karteziánského myšlení se omezuje na poznání pravdy, jejíž obsah je 

každému, každé rozumné bytosti identický, tj. na to existenciálně indiferentní. A toto poznání má být 

vykonáno rozumem, jenž nemá nic než sebe sama. Nicméně předpoklad rozumu, jenž má plodit, 

musí vést na scestí, protože rozum plodí jen, když zároveň pojímá, co rozum není. Pravdu je třeba 

rozlišovat podle původu jejího obsahu.“1413  

 Jaspers oproti ,,ideji univerzální metody a s ní spojenému uvolnění metody od obsahu“ 

formuluje – ve spise ,,O pravdě“, jak jsme to viděli ocenit i Hannah Arendt – ,,ideu filosofické logiky, 

která pravdu ukazuje v mnohodimenzionalitě jejích podob a metod.“ Podle Jasperse ,,co se stává 

zjevným v pravém poznání, stojí ve vztahu k bytí toho, jemuž se zjevným stává“, a ,,existují hierarchie 

toho, co se dá vědět, v souvislosti s hierarchiemi lidského bytí.“ Metoda tak neplatí jako ,,metoda o 

sobě, nýbrž metoda pro něco. Jde o to, zpřítomnit věc, zakusit skutečnost, uskutečnit sebe sama atd. 

Metodická operace má jen tolik smyslu, podaří-li se jí takovéto uskutečnění; bez toho zůstává 

prázdná, nekonečná, neukotvená.“1414 Jaspers sice nevidí (nebo se nedomnívá), že kantovský 

transcendentalismus nejen struktur, nýbrž ve výsledku výkonů subjektivního poznání (svého druhu i 

mravního jednání) se k descartovskému unitarismu metody, a s tím inteligibilních principialit myšlení 

a bytí vrací, jeho kritika Descarta má však přesto jako taková velký význam. Jeho vlastní myšlení 

v tomto bodě můžeme kromě jiného spatřit jako historicko-filosoficky jasně uvědomělou alternativu 

descartovského založení moderní racionality. Jaspers si z Descarta odnáší především a (ovšem 

v širokém slova smyslu) ,,jen“ ,,úkol uskutečnit filosofii“, jenž ,,procházel Descartovými základními 

                                                                                                                                                                                     
Heidegger, Martin a Karl Jaspers. Briefwechsel 1920-1963. Ed. Walter Biemel a Hans Saner. München: 
Piper/Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1992, s. 89. 

1412
 Srov. také Jaspersovo vyjádření v dopise Arendt z 23. 3. 1965: ,,Was ich über Descartes eingesehen zu 

haben glaube, hat bisher niemand begriffen.“ Arendt, Hannah a Karl Jaspers. Briefwechsel 1926-1969. Ed. Lotte 
Köhler a Hans Saner. München a Zürich: Piper, 1985, s. 625. 

1413
 Jaspers, Karl. Descartes und die Philosophie. 4. vyd. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1966, s. 46. 

1414
 Tamtéž, s. 47.  
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omyly“ a i přes ně a v nich si zachovává svou platnost. ,,Je třeba založit filosofii, který je rozumná 

z hlubšího základu a ví, co rozum je jako obemykající neuzavírající se rozum, – který je právě tak 

otevřený pro všechnu skutečnost a platnost, jako je svobodný ve spekulace, ve vášnivě střízlivém 

transcendování, v naslouchání šifrám skryté transcendence, – který nahlíží každý smysl reality, a 

přece zachovává obemykající, (…) který je dějinný v základu existence, z nějž vyrůstá, ucho a oko pro 

jinou existenci, žádnou existenci nepřehlížeje, žádnou nezařazuje, žádnou nevěda, – který se dovede 

v každé podobě dotknout substanciálního, protože sám vyrůstá z možné substance, – který tvoří 

prostor bezmezné komunikace, aniž by věděk, kam povede, a co je celek, – který neupadá do dogmat 

a neztrácí se v bezpodstatnosti (Bodenlosigkeit), – který objasňuje nepodmíněné, jež je dějinné, a 

proto ne obecně platné, a zároveň si obecně platné osvojuje, jež, protože obecně platné, není 

nepodmíněné, nýbrž relativní, – jenž neanticipuje transcendenci jako věděnou a nečiní si na ni 

výlučný nárok, – proto také nepodmíněnou jednotu dějinně a existenciálně oduševňuje, nikoli 

prohlašuje jako absolutní jednotu pro všechn a všechno.“1415 Tento závěr spisu o Descartovi je, ačkoli 

se to v jaspersovkých výkladech takto nezohledňuje, jedna z nejvýraznějších formulací Jaspersova 

filosofického ,,programu“ vůbec. Zde kromě jiného tak významně definovaná v principiálním 

vymezení vůči – zakladatelskému (ne však, ukazuje mj. Jaspers, jedinému ani nutně správnému) 

konceptu novověkého racionalismu.  

 V odporu k převádění jsoucího na měřitelné, podstatných vztahů na matematické poměry a 

východiska v přirozenosti (jedinečnosti) věcí na ,,univerzální metodu“ lidské (matematizující) 

racionality se Jaspers stýkal s Goethem, jejž si právě pro jeho otevřený, antidogmatický, a zároveň 

antiempiristický realismus velmi vážil. U obou vládne pluralismus, a zároveň nerelativismus 

vztahování; antidogmatismus, a zároveň esencialismus hodnot. U obou vládne sémantický a jevový 

                                                           
1415

 Tamtéž, s. 103n. Srov. také důležité pasáže: ,,In allem Loslösen hat Descartes die letzte Loslösung dennoch 
nicht vollzogen. Er zweifelte an allem, woran er zweifeln konnte, um zur Gewiβheit zu kommen. Er zweifelte 
nicht mehr an dieser Weise der Gewiβeit. Sein Zweifel ist nicht radikal, sondern aus der Voraussetzung einer 
bestimmten Gewiβheit. (…) Aus der Selbstgewiβheit der Existenz als dem Ursprung des Innewerdens des Seins 
selbst wird eine Philosophie des Bewuβtseins und alsbald Psychologie, oder wird eine logisch-mathematische 
Prinzipienlehre und alsbald ein seinsfremdes logisch-formales Gebilde. (…) Im Gewande des rein Rationalen 
wirkte ein Wissenwollen aus dogmatischer Unbedingtheit. (…) Wenn die Gewiβheit das Ganze des Seins 
umfaβt, d. h. wenn sie als philosophische Gewiβheit auftritt, so ist die Frage, wie sie sich zu anderer Gewiβheit 
verhält. Sie scheint als absolute Wahrheit keine andere absolute Wahrheit neben sich oder über sich im selben 
Menschen zuzulassen. Diese Stellung der philosophischen Wahrheit ist nicht die Stellung der Wahrheit bei 
Descartes; denn er kennt die übergeordnete Offenbarungswahrheit der Autorität. Ist andererseits die 
Gewiβheit der Wahrheit, wie in der mathematischen Naturwissenschaft und allen besonderen Wissenschaften, 
ihrem Sinne nach relativ und begrenzt, zwingend nur in der Partikularität dieser Forschungsmethode für diese 
bestimmte Sache, so ist für diese Einsicht die Geltung einer ganz anderen Wahrheit des Ganzen, aus dem wir 
leben, frei gegeben. Nur muβ die Wahrheit dieses Ganzen solcher Art sein, daβ sie die Forderung in sich 
schlieβt, die Forschung in der Methode zwingender Gewiβheit solle stattfinden. Auch dieses Verhältnis einer 
Wahrheit als zwingender Gewiβheit zu einem Umgreifenden ist nicht das durch Descartes vollzogene, weil ihm 
in der Tat die Wissenschaft Philosophie, nicht eine relative und partikulare Gewiβheit ist, und weil ihm die 
Philosophie auch ein in sich geschlossenes Ganzes ist.“ Tamtéž, s. 84-87.  
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charakter skutečnosti jako ,,šifry“ projevujícího se podstatného a jeho racionální systematizace jako 

sebekritického konstruování o podstatě. To však není pouze subjektivním imaginativním 

konstruováním, nýbrž stejně tak vědomě re-konstruováním, vztahováním k něčemu. U obou je 

existence svázána s transcendencí a transcendence svázána se zprostředkováním skrze jevové.1416 

Jaspers rád zmiňuje Goethův výměr, že každá skutečnost je už teorií,1417 a vsazuje ji do svého 

konceptu šifer. V hluboké sympatii, pociťované myslitelské spřízněnosti s Goethem a Kantem (jakkoli 

jinak) se Jaspers stýká s Ernstem Cassirerem, pro nějž se zrovna tak jedná o hlavní partnery a 

představitele německé duchovní tradice. Pokud u Kanta je zprostředkováním nepodmíněna étos, 

mravnost, u Goetha je tomu tak v celistvějším tvaru kultury, resp. umění, s důrazem na rozměr 

tvorby. Cassirer mezi sférou racionality a tvořivosti nechává prostředkovat univerzální médium 

formy.1418 Ve své řeči při přebírání Goethovy ceny ve Frankfurtu roku 1947 (Unsere Zukunft und 

Goethe) Jaspers vyzdvihl, že Goethe při šíři svého poznání i touhy poznávat a prožít chce také či 

především ,,tiše uctívat nezbadatelné“.1419 Goethe se blíží Jaspersově ,,filosofické víře“, vědomí o 

hranicích možnosti vybudovat systém vědění, ještě silněji však v sobě nese nedomyšlení důsledků 

toho, že to nezbadatelné esenciální se k empirickému jednotlivému má nejen jako (gnoseologicky) 

,,obemykající“, nýbrž ontologicky konstitutivní. Odpor k systematismu, holistickým nárokům poznání 

či strukturace světa, k invazivní, utilitární i mechanické racionalitě však je u obou indikátorem 

blízkosti kreativistickému, nemonistickému, nematerialistickému pojetí skutečnosti.   

 Německému idealismu Jaspers vyčítá, že – kvůli svému monismu, pojetí subjektivního ducha 

jako orgánu světového, absolutního ducha, ať už v jakémkoli pojetí spojení inteligibility lidského 

rozumu s inteligibilitou celku – idealismus ve svých (o sobě velkolepých) metafyzických konstrukcích 

zapomněl na to, že jde o pouhé konstrukce, ba že metafyzickou spekulaci uvědoměle povýšil na 

identitní moment skutečnosti. Tak vidí ve Fichtovi ,,geniálního konstruktéra“ a ,,morálního patetika“, 

ale ,,násilné pokusy o nemožné“, ,,k fanatismu vystupňovanou spekulaci“, a z něj vycházet ,,osudové 

(verhängnisvoll) působení extrémního a intolerance“. V Hegelovi vidí ,,ovládnutí a všestranné 

                                                           
1416

 Srov.: ,,Das ist die unüberwindbare Antinomie des Menschen als eines endlichen sinnlichen Daseins, daβ er 
nicht anders kann, als die Transzendenz oder die Gottheit, von der er Bildnis und Gleichnis nicht machen soll, 
doch als endliches Wesen in Bild und Gleichnis denken zu müssen, das heiβt in Chiffern sich ihr zu nähern. 
Diese Spannung hört nie auf, kann nicht aufhören.“ Jaspers, Karl. Chiffren der Transzendenz. München: R. Piper 
& Co. Verlag, 1977, s. 44. 
1417

 ,,Das Höchste wäre zu begreifen, dass alles Factische schon Theorie ist. Die Bläue des Himmels offenbart 
uns das Grundgesetz der Chromatik. Man suche nur nichts hinter den Phänomenen; sie selbst sind die Lehre.“ 
Goethe, Johann Wolfgang. Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher und Gespräche 13. Ed. Harald Fricke. Frankfurt 
am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1993, s. 49.  
1418

 Ke Goethově kritice matematické racionality, k obšírné kritice Descarta i Kanta a dalšímu včetně 
Jaspersových a Cassirerových interpretací viz naše pojednání in Bojda, Martin. Goethova fenomenologie. Praha: 
Togga, 2018 (v tisku).  
1419

 ,,Goethe will das Unerforschliche ruhig verehren.“ Jaspers, Karl. Aneignung und Polemik: Gesammelte 
Reden und Aufsätze. Ed. Hans Saner. München: Piper, 1968, s. 135. 
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propracování dialektických myšlenkových forem, osvojení obsahů každého druhu v myšlení, výkon 

nejobsáhlejší západní dějinné vzpomínky“, v Schellingovi ,,neúnavné hloubání o nejzazším, otevření 

nejskrytějšího tajemství“, ,,otevření nových cest“, ale ,,ztroskotání v systému“.1420 Schelling Jasperse 

z idealistů poutal nejvíc právě svou myšlenkovou odvahou, neuspokojeností jediným, domněle 

vyčerpávajícím systémem, tahem nad logickou racionalitu směrem k nejstarší mýtotvorbě a revelaci. 

,,Schelling ve své pozdější filosofii vykročil na cesty, na nichž německý idealismus existenciálně 

prolomil“. Nicméně ,,jako Kierkegaard marně hledal metodu sdělení a pomáhal si technikou 

pseudonymů a svého ,psychologického experimetování‘, tak pohřbil Schelling své pravé impulzy a 

tváře a náhledy v idealistické systematice, která na něm jako jím samým stvořená nepřekonatelně 

visela z jeho mládí.“1421 Zároveň Schelling podle Jasperse při neustálém rozvíjení své filosofie (od 

velmi raných začátků po vysoké stáří) na rozdíl od Kanta nepostupuje se sebekritickým a jasným 

metodickým vědomím ohledně toho, co ze svého předchozího díla zachovává a proč, co nikoli, na 

jednu stranu vše dřívější údajně pouze ,,doplňuje“, na druhou stranu zapomíná a nedbá při 

myšlenkových krocích těch předchozím odporujících.1422 Schellingovo dílo je prodchnuto ,,falešnými 

objektivacemi, falešnými procesy, falešnými jednotami“, a proti nim je podle Jasperse jako ,,úkol“ 

třeba postavit (podobně jako u Descarta významná historicko-systematická sebereflexe východiska 

filosofie u Jasperse, nyní v opozici vůči idealistickému monismu), že ,,do obemykajícího se dá 

vniknout pouze tím, že v rámci obemykajícího zároveň uchopujeme a plodíme plnost objektivna, jež 

jako objektivní nikdy není obemykajícím samotným; – o obemykajícím je možné a nutné získat 

vědomí v transcendujícím, bezpředmětném myšlení nepřímo. Skrze rozmanitost smyslu objektivity je 

třeba přivést k vědomí rozmanitost druhů obemykajícího.“1423 V Schellingových ,,gnostických 

objektivacích“ vládne ,,fantastická, absolutní, věčná svoboda“ jako substrát metafyzické jednoty a 

umožňuje ,,jako gnóze povstávat novému dogmatismu procesu bytí“. ,,Skutečná svoboda 

existenciální dějinnosti v situaci člověka“ se mezitím ztrácí ze zřetele.1424 Avšak ,,metafyzické myšlení 

zůstává pravdivé jen tehdy, když jeho řeč, jeho šifry, jeho rozvrhy bytí nejsou považovány za bytí 

samo. (…) Úkolem je naučit se spolehlivě provádět rozlišení reality a šifry. Šifry nejsou jako takové 

žádnými realitami nadsmyslového. Ale jsou pro nás nepominutelným způsobem jeho zpřítomnění a 

zajišťění.“1425 Schellingova metafyzika ovšem ,,nepostupuje metodicky jinak než každá dřívější. 

Schelling přenáší zkušenosti lidského bytí na božství, mluví o Božím vědomí, vůli, osobnosti. Mluví o 

božství v kategoriích jako nutnost, možnost, skutečnost. Myslí v božství procesy a z něj vycházející 

                                                           
1420

 Jaspers, Karl. Einführung in die Philosophie. München: Piper, 1971, s. 124. 
1421

 Jaspers, Karl. Die geistige Situation der Zeit, s. 162.  
1422

  Jaspers, Karl. Schelling. Gröβe und Verhängnis. München, Zürich: Piper, 1986, s. 175. 
1423

 Tamtéž, s. 207. 
1424

 Tamtéž, s. 210. 
1425

 Tamtéž, s. 194n. 
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pohyby.“1426 Podobně Hegel považuje ,,úhrn kategorií, jež nazývá Božími myšlenkami před Stvořením, 

za vhodný prostředek k postižení Boží bytnosti, a sice tak, že Hegel věří, že ví, co Bůh je“.1427 

 Pro Jasperse jsou důležité kromě korektnosti teoretického postupu a udržitelnosti jeho 

výsledků praktické důsledky idealistického objektivování, opírajícího se o monistický identismus 

(jehož kořeny v kantovském transcendentalismu Jaspers přehlíží). ,,Filosofie německého idealismu od 

Fichta a Hegela až po Schellinga“ podle Jaspersova trefného vyjádření ,,stála na přechodu od víry 

k bezbožnosti. Goethova doba žila estetickým náboženstvím v zářivém lesku rozumění všem 

hlubinám ducha, živena z předchozí substance křesťanské víry, která se pak u následujících 

ztratila.“1428 Jaspers velice dobře (na rozdíl od takového Heideggera) viděl, že německý idealismus 

(,,zvláště Fichte a Hegel“) ,,přinesl stupňování filosofického sebevědomí, domnělé totální vědění, 

které ví, co Bůh je a chce, a všude ztrácí údiv, protože se domnívá vlastnit absolutní pravdu. Taková 

zdánlivá víra se musela převrátit v bezvěrectví. Tato filosofie sice ve zvláštním rozvinula 

nezapomenutelné náhledy, je jedním z geniálních zjevů lidského myšlení; její spekulativní velikost je 

nezpochybnitelná. Ale nedůvěra světa, již nesprávně rozšířila nad celou německou filosofii, je 

oprávněná. Zde se domýšlivost a bloudění (Hybris und Irren) génia stalo neslýchaným svodem. Kdo se 

tohoto nápoje napil, jím opil, se stal příznivcem zkázy, nakolik skrze jeden duchovní ohňostroj 

vysokého řádu šla do ztracena víra, která předpokládá střízlivost.“1429 Německý idealismus ztělesňuje 

,,svůdný důsledek falešného pojetí věd, že svět v celku a v principu je poznatelný“, totiž, ,,že je 

považován za v zásadě už poznaný“. ,,Tato typicky moderní pověra“, která ,,očekává, co věda nemůže 

vykonat“, přinesla ,,v posledních staletích do dějin nový fenomén“, fenomén vůle nikoli jednat a 

měnit pouze v rámci světa, nýbrž z domnělého poznání celku (jež se u ,,zbožštěných věd 

předpokládá“) ,,přinášet svět v celku do pořádku z pouhého rozumu (Verstand)“.1430 Jaspers přikládá 

kritice nesprávného založení teorie poznání, teorie vědy a filosofické systematiky, a to už v úhelných 

konceptech novověké filosofie jako u Descarta a idealistů, mimořádný význam právě proto, že vidí 

jeho důsledky pro lidské bytí ve světě vůbec, pro způsob pojímání a uplatňování vědy a techniky 

stejně jako kulturních a náboženských hodnot. Fichta jeho monismus pravdy jako toho, co je a jak se 

poznává, přesvědčení o ,,vlastnění“ pravdy namísto otevřenosti a plurality cest hledání, komunikace, 

vedl k požadavku, aby na univerzitě učil jediný filosof. Exkluzivismus ontologického, a tak i 

gnoseologického monismu trval ještě, v ,,převrácené“, odesencializované podobě, u Heideggera a 

z něj vyrůstalo vůdcovské pojetí univerzity, vzdělání a společnosti vůbec, totiž myšlení samotného 
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jako řízeného ,,pokyny“, ,,sebezjevováním“ bytí. Jaspers vidí, že tento způsob myšlení razí (a 

historicky razil) totalitarismus.1431 Jeho exkluzivismus a afirmativismus činí myšlení pravdy jako 

myšlení se pravdy o sobě ideologickým a své kritiky nepřáteli, jejichž bezhodnotnost má objektivní 

povahu.      

 Jaspersův přístup k vědě a technice v konfrontaci s humánními hodnotami jsme již viděli, zde 

nám jde o rozlišení Jaspersových postojů k některým stěžejním konceptům a osobnostem německých 

duchovních dějin. Jaspers si uvědomuje, že rozdílnost v pojetí národa typicky mezi Lessingem (ev. 

Kantem) a Fichtem, obecně řečeno mezi osvícenstvím a idealismem a romantikou, není náhodná, 

nýbrž má své systematicko-filosofické předpoklady. Na romantickém nacionalismu a jeho 

regresívních, pervertovaných ozvěnách ve vilémovské i meziválečné době vidí jeho nenahodilost, 

jeho falešnou fundaci (a odtud prosazující se autoritu) v substancialistickém pojetí identit, kdy 

národům náleží metahistorické kvalitativní vlastnosti. Jako zrcadlo povahy (německého) 

nacionalismu, povahy jeho pojetí konstituce národní identity, právem vidí míru a povahu 

antisemitismu. Ten, jak známo, docházel nevybíravě agresívních výrazů i v tvorbě či společenském 

životě řady vůdčích osobností idealismu a romantiky, typicky u Fichta. Antisemitismus mezi 

německými intelektuály vychází zpravidla – typicky u Wagnera – jako denuncování domnělých 

negativních rysů Židů jako protikladu toho, co naopak v pozitivním slova smyslu má vyznačovat 

Němce. Tváří v tvář opožděnosti politicko-hospodářské modernizace Německa oproti Francii a Anglii 

se od konce 18. století v německém prostředí usazoval (a v idealistickém substancialismu nejlépe 

živil) takový přístup k německému národu, který vidí jeho společensko-politickou roztříštěnost a 

zaostalost, přitom však ,,hlubinnou“ jednotu, spočívající v (jazykově fixované) kultuře, v ,,německém 

duchu“, který svou výsost a autonomii osvědčuje právě svým trváním, ba stupňujícím se progresem 

nezávisle na politické struktuře. Emancipační étos tohoto prizmatu, spojující národní identitu 

s kulturou a tu se svobodnou, individuální tvorbou, a tak s tahem ,,zdola“, jak se uplatnil také 

v českých dějinách, se vytrácel s tím, jak se z tohoto hlubinného, autonomního seberozvoje 

,,německého ducha“ vytrácelo vědomí o jeho individualitě, a tak dějinnosti, procesualitě a pluralitě, a 

sílil důraz na jeho domnělou spirituální jednotu, predisponovanost a světodějnou úlohu. Z 

,,nouze“ historického ,,náskoku“ francouzské a anglické revoluce se učinila ,,ctnost“ výlučnosti 

,,pravé“ = německé cesty modernizace = cesty k pravé podstatě sebe sama/věcí, určení člověka 

vůbec. Modernizace západoevropská se nazírala jako vnějšková, hospodářsko-technická a civilizační, 

,,racionalistická“ v onom pravému lidství člověka nevlastním slova smyslu, kdežto v Německu se měla 

uskutečňovat realizace nejen německého, nýbrž vůbec lidského ducha právě kulturou a ne jinak než 

jako kultura. To s romantickým přechodem od teoretického i praktického rozumu k obrazotvornosti, 
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kreativitě jako vlastní racionalitě a mravnosti člověka, vedlo k destrukci korektních měřítek, možností 

srovnávat a ověřovat jinak než z pouhého sebeurčení. Osvícenci a romantikové se právem obraceli 

k Bachově či Händelově hudbě jako pravým nositelům, ba zdrojům spirituality a též národní identity, 

nakolik jejich tvorba a s ní (skrze ni) národní kultura (řeč) představuje živoucí jednotu, opravdovost 

kultury (oproti pouhým institucím či deklaracím).1432 V 19. století však začíná růst elitářské a agresívní 

vymezování se němectví jako opírajícího se o takto historicky působného ,,německého ducha“, o 

vedení falešných historických linií od hlubokých tradic po současné či nadcházející instituce, v nichž 

,,německý duch“ (a skrze něj ,,světový duch“) zase a konečně ,,přichází k sobě“ – tak u Hegela a 

s mimořádným zesílením po sjednocení Německa v jednotnou říši. S imperiálním triumfalismem a 

etatismem vilémovské říše, v níž duch a reálná struktura konečně tvoří jedno, dochází k nové 

,,heroizaci“ i kompromitaci obého: sféry kultury jako kultury reálné struktury (politicky /shora/ 

určené) a sféry skutečnosti jako reálné struktury německého ducha. Kritický, měnivý a 

neredukovatelně individuální, osvobodivý rozměr kultury (kulturotvorby) se vytrácí, nakolik se druhdy 

kýžené hodnoty vydávají za v současném režimu již dosažené a tento režim za skutečnost národního 

ducha (a nejvyšší formaci světového ducha).  

            Jaspers ve spise ,,O původu a cíli dějin“ glosuje, že ,,už Hegel ukázal evropskému světu jeho 

večerní červánky. ,Teprve za soumraku začíná Minervina sova svůj let‘ – tak chápal své vlastní 

filosofování, ale ještě ne ve vědomí zániku, nýbrž završení. Myšlenkově dosáhlo krizové vědomí svého 

vrcholu u Kierkegaarda a Nietzscheho. (…) Po první světové válce to už nebyly večerní červánky jen 

Evropy, nýbrž všech kultur Země.“1433 V přípravných pracích ke kapitole o Lessingovi v rámci dalšího 

svazku ,,Velkých filosofů“ Jaspers píše, že ,,kde se objeví antisemitismus, začíná sebezničení 

pravdivosti, rozumu, spravedlnosti, lidské lásky, – tak už v širokých kruzích romantiky, tak u 

antisemity Fichta, toho neblahého zvěstovatele falešného německého nacionalismu“.1434 Proti tomu 

staví Lessinga jako zřejmě prvního rozhodného, ,,programového“ antisemity mezi evropskými učenci: 

Lessinga jako autora ideově závažné hry Die Juden a blízkého přítele Mosese Mendelssohna (od roku 

1754). ,,Lessing je první, kdo se stejně velkým pohoršením jako zásadní jasností rozpoznal nelidskost, 

s níž jsou židé na Západě, mezi námi, křesťanstvem posuzováni a pojednáváni. Jedna z jeho 

nejranějších veseloher, ,Židé‘ (1749), pojednala ten problém; jeho poslední velká dramatická báseň 

,Moudrý Nathan‘ si zvolila Žida za postavu velikosti ve víře, rozumu a lidskosti. (…) Od Lessinga a 

Mendelssohna se dálo neuhasitelné spojení duchovně velké německé doby s Židy. Od té doby existují 
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židovští Němci nebo němečtí Židé, což je v původním smyslu totéž. Žili a tvořili v německém jazyce a 

právem se pokládali za Němce, aniž by museli přestat být židy (kteréžto obrácení začalo už brzy). 

Duch lidskosti, nezaujatosti, otevřenosti, svoboda sama nemůže od tohoto kroku v sobě snést žádný 

antisemitismus. Je nejen neslušný, nýbrž i ohrožením svobody samé.“1435   

 Jaspers si Lessinga hluboce vážil nejen jako velkého básníka i teoretika, nýbrž především jako 

velkého člověka. Z jeho humanity viděl vyrůstat též inovativnost stejně jako trvalou platnost jeho 

básnické i teoretické tvorby, její opravdovost a emancipační charakter, její ,,vůli k pravdě“.1436 Viděl, 

že ,,Lessing není jen básník, kritik, theolog, nýbrž filolog a polyhistor“,1437 a že ,,ve všem je mravně-

náboženská substance tím, co nese, určuje jeho soud a zmocňuje se nás všech“.1438 Lessing pro 

Jasperse spolu s Kantem představuje ,,jas rozumu samotného“ (die Helligkeit der Vernunft selber). U 

obou zdůrazňuje ,,nejen“ velikost intelektuálního výkonu či talentu, nýbrž ryzost jeho reprezentace 

ve vlastním životě a étos jeho samotného výkonu. ,,Přesnost v myšlenkovém výkonu 

transcendování“, kterou oceňuje u Kanta (jenž mu je zároveň ,,ušlechtilým člověkem“),1439 přesnost a 

poctivost v myšlení, je pro Jasperse znamením opravdovosti mínění, a tak i propracování daného 

konceptu, a tedy genuinním výrazem jeho ,,lidské velikosti“, relevance pro člověka v uvedeném 

smyslu ,,Velkých filosofů“.  

 Viděli jsme, jakou roli pro Jasperse v tomto smyslu hrál dále vedle Kanta a Lessinga a dalších 

osobností, pojednaných ve ,,Velkých filosofech“, Spinoza: opět ne jako autor konceptu, k němuž by se 

Jaspers ,,hlásil“, nýbrž představitel cesty a žití, étosu určitého stylu myšlení (a celého lidského bytí), 

myšlení bezpodmínečně racionálního, antidogmatického, tolerantního a pacifistického, 

,,světoobčanského“.1440 Tyto kvality jsou Jaspersovi kritériem filosofické opravdovosti (relevance), jim 

se sám snaží dostávat a je oceňuje například u Hannah Arendt, kdežto postrádá u Heideggera (pro 

nějž platí za kvality ,,humanismu“ jako čehosi cizího o sobě indiferentní podstatě bytí, humanismu, 

který si takto zaslouží uvozovky jako pravé podstatě bytí odcizený konstrukt). Tyto kvality Jaspers 

rozhodně přičítá také Leibnizovi, inaugurátoru hlavních filosofémat německého osvícenství a jednoho 

velkého proudu racionalismu vůbec, který mu však zřetelně zůstával mnohem vzdálenější než 
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Spinoza. Jaspers se vedle Kanta jako k takové inaugurační postavě novověké racionality, směřující ke 

Kantovi, obrací na prvním místě ke Spinozovi, k Leibnizovi Cassirer.1441 Jaspersovi u Leibnize chybí 

intenzívnější náhled, ba vůbec uvědomění toho, čemu sám říká ,,mezní situace“, ke specifickým 

problémům lidské existenciality. ,,Leibniz, univerzální jako Aristotelés, bohatší než všichni filosofové 

tohoto století na obsahy a vynálezy, vždycky tvůrčí, vždycky chytrý, je přece ve své metafyzice bez 

velkého tahu lidsky pronikajícího základního ustrojení,“ píše v přehledu dějin filosofie ke svému 

,,Úvodu do filosofie“.1442 V přípravných pracích ke kapitole o Leibnizovi ve ,,Velkých filosofech“ 

Jaspers dává najevo kritický postoj k Leibnizově monadologii jako spíše poetické než filosofické 

konstrukci, nicméně i při reduktivnosti svého čtení si všímá, že ,,Leibniz, který v celku působí tak 

absurdně, je v jednotlivém často … trefný a skoro vždycky poučný.“1443 Leibniz má podle Jasperse 

mimořádné vědění a jednotlivé průhledy, avšak v celkových tazích postupuje spíše projektivně, 

imaginativně, než analyticky a tenduje vše převádět na část vyššího řádu. ,,Ve skutečnosti sice u 

Leibnize najdeme hluboký vhled do možností racionální komunikace, ale rozhodně ne do vlastního 

komunikačního problému, neboť Leibniz se domnívá mít v jasnosti rozumu samé už substanci. Vůle 

nesjednocování není komunikační vůlí.“ Vládne u něj jako ,,základní ustrojení“ ,,důvěra v řád, 

rozumnost, harmonii všech věcí od původu“.1444 ,,Leibniz nevede k tomu nejniternějšímu z filosofie, 

nezpůsobuje proměnu vědomí bytí a ustrojení života, ale dává do ruky prostředky myšlení,“ a ,,plnost 

jeho vědění, znání a umění stojí ve službě ustrojení života, které jako takové nemá žádnou velikost. 

Chybí jí soužení nebo i jen zárodek zoufalství. Chybí tragično a překonání tragična. O tragédii není u 

Leibnize nikdy vážně řeč. (…) Jediný impuls z jeho učení jde na racionální ujasňování, ani 

nejnepatrnější nárok nejde na možnou, ohroženou, protože mezi ztrácením a získáváním se stojící 

existenci. Všechny existenciální otázky leží mimo dosah jeho tak univerzálního myšlení.“1445 Toto 

univerzální myšlení je přitom spíše roztroušené do – s Wolffem řečeno – ,,rozumných myšlenek“, 

Leibniz ,,nezná faktický systém, v němž má vše, co je, své místo“.1446  

 Tyto formulace, samy o sobě jistě v mnohém trefné a poučné, svědčí nicméně více než o 

Leibnizovi o Jaspersovi (primárně proto je také citujeme): o tom, co Jaspers u ,,velkých filosofů“ hledá 

a u kterých jak nachází. O docenění Leibnizova přínosu, a to i v oblastech jako estetika, filosofie dějin 
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a společnosti (a sice takřka revoluční, republikánské filosofie), jsme se snažili ve vlastních pracích 

k dějinám myšlení německého osvícenství, inspirováni z ,,velkých filosofů“ dvacátého století zejména 

Cassirerem a Hansem Heinzem Holzem. Právě Holz jako marxista, materialista, svou edicí a 

interpretací mj. Leibnizových politických spisů ukázal inspirativnost a přehlížené vrstvy (konsekvence) 

Leibnizova nábožensky zarámovaného myšlení, revoluční důsledky jeho metafyziky a etiky 

harmonismu a vůbec dynamismus jednoty historických a providenciálních rozvrhů u Leibnize.        

  Reflexe přínosu velkých filosofů zejména německé provenience pro Jasperse získávaly nový 

význam a zřetel ve vyrovnávání s nacismem, s přeměnou německé říše ve zločinecký systém a kultury 

ve vražednou ideologii. Redukce kultury na ideologii byla rubem ,,ideologizace“ kultury v jejím 

uvedeném substancialistickém pojetí jako specificky predisponované u německého ,,ducha“. Byla to 

samotná hitlerovská (a předtím vilémovská) říše, kdo umožnil vnímat selhání říše jako selhání kultury 

(když prve analogicky, ovšem obráceně, chápala její vzmach, vítězství). Když Heinrich Blücher, druhý 

manžel Hannah Arendt, Jaspersovi roku 1956 gratuluje a pozitivně hodnotí jeho knihu o Schellingovi 

(a mj. duchaplně /ne však proto právem/ formuluje, že ,,jako Hölderlin jednou řekl, že už není doba 

králů, tak už není doba národů“),1447 konstatuje, že ,,to nacionalistické začalo s tím, že každé 

individuum, každý malý duch (Geistchen), tady viděl šanci se ztělesňovat jako něco vyššího a cítit se 

jako Němec atd. jako více, než kdy mohl sám být. Skončilo to tedy tak, že se stalo úplně a zcela 

nemožným být člověkem jako Němec, Francouz nebo Žid (každopádně v Izraeli) atd. Naopak, jako 

tento nebo onen bude člověk dřív nebo později donucen, aby se stal nelidským (Unmensch).“1448 Pro 

Jasperse je vyrovnávání s katastrofou nacismu podobně palčivým tázáním a rozlišováním, co 

z německé tradice zůstává, jak mu zachovat autoritu a jak to obhájit oproti tomu, co se ukázalo jako 

zkázonosné, jako pro Thomase Manna a další přední německé intelektuály, jejichž reflexe v tomto 

směru poválečný svět napjatě sledoval. Pro Jasperse šlo o tím palčivější problém, že jako filosof, cítící 

závazek vůči pravdě, poctivosti a lidskosti z principu, nemohoucí se vymlouvat na autonomii, 

politickou či vůbec hodnotovou indiferenci jako například někteří umělci, viděl s nacismem a 

domněle ve jménu klasiků, jež mu samotnému byli tak drazí, ideologicky i organizačně spolupracovat 

velkou část německých filosofů včetně ordinářů, na prvním místě Heideggera. V dopise Carlu 

Schleiecherovi, zcela neznámému muži z New Yorku, který mu k jeho hlubokému pohnutí jako jiní 

neznámí lidé po válce poslal balíky s potravinami, Jaspers 13. března 1947 píše: ,,Cítím se ve velké 

tradici věčné filosofie. Abych jmenoval jména, platí má úcta Platónovi – Cusanovi – Kantovi. Mou 
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snahou je naplnění skutečnosti, ne myšlenka. Ale obracím se na jednotlivé lidi bez systému a bez 

důvěry v uzavřenou nauku. Kdekoli ale lidé nalézají své opory, z nichž jako praví lidé dovedou žít, tam 

jsem uspokojen. – Velice by mě těšilo, kdybyste, vážený pane, z mých spisů mohl vyčíst, že mi leží na 

srdci úsilí o lidství, že se domnívám, že každý jedinec musí začít se sebou samým, aby nezaniklo, co 

v Evropě jednou začalo a od roku 1933 bylo Německem tak zneuctěno.“1449 

 Jaspers po druhé světové válce kontinuálně pracoval na rozsáhlé monografii o německém 

národním vědomí (Deutsche Selbstbesinnung),1450 o níž se opakovaně zmiňoval i přátelům v dopisech, 

kterou však nedokončil podobně jako jinou velkou monografii, ,,Myšlení v činu“ o Hannah Arendt 

(,,Hannah-Buch“). Přípravné práce k oběma knihám autor této knihy prostudoval v marbašském 

literárním archivu. V rámci Jaspersovy pozůstalosti je třeba věnovat pozornost rozsáhlým rukopisným 

i uceleným strojopisným výkladům k ,,německým dějinám“ (,,Deutsche Geschichte“, v Marbachu 

bedna 30, sto stran rukopisu), sahajících od založení Svaté říše římské až po konec výmarské 

republiky. Jaspers zde upevňuje, že ,,Evropa vyrůstá ze základu víry bible a základu vzdělání antiky“ a 

,,to německé jako současně evropské pro nás viditelně vyrůstá teprve v 10. století, po zárodcích 9. 

století. Je zde nejprve politicky, a sice jako ke Karlu Velikému jdoucí západní idea říše. Idea říše nebyla 

nikdy míněna jako nacionální, německá idea, nýbrž jako křesťanská, všeobjímající. Neměla žádný 

německý obsah. Byla klenbou, která nevyrostla z kořenů vědomí jednoho lidu, nýbrž ze společné 

tradice Západu. Nalezlam když v realitě už byla ztracena, svou duchovně nejkrásnější objektivaci 

v díle Danta, jemuž ještě bylo samozřejmým, že císař je Němec, jako nám, že papež je Ital.1451 Ale jako 

realizace byla německým činem, a není proto neprávem německou vzpomínkou, čestnou 

vzpomínkou.“1452  

 Podle Jasperse ,,určují“ německé politické dějiny od 18. století ,,tři momenty“: ,,pruská 

myšlenka mocného státu s úřednictvem a militarismem“, ,,německé o jednotu všech Němců usilující 

národní vědomí“ a ,,vůle k politické svobodě“. ,,Všechny tři jsou smysluplné a mají pravý původ, – 

všechny tři vyžadují spojení mezi sebou v pravé pořadí, – všechny tři se zvrhly. Jak spolu navzájem 

bojovaly, nespojovaly se, nýbrž navzájem ničily, znovu se pak střídavě setkávaly ke klamům, to vytváří 

dějiny posledního století. Národní vědomí a vůle ke svobodě se spojily roku 1848 a marně se ucházely 

o moc Pruska. Pruská státně-militární mocenská vůle se v letech 1862-1870 spojila s německým 
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nacionálním vědomím, zužujíc je, a zároveň zahalujíc, takže politickou svobodu nejprve ochromila, 

pak zničila. (…) Toto zatlačování ušlechtilých sil se zdá naše dějiny po 150 let osudově ovládat.“1453 

 Zvláštní kapitolou je u Jasperse vztah k tradici německého protestantismu a vzájemnému 

vlivu jeho a německé národní či kulturní sebekonstituce. Viděli jsme v kapitole o ,,Filosofické víře“, 

jak se Jaspers vymezuje vůči theologii, aniž by se zříkal víry, a jak svou ,,filosofickou“ víru (rozhodně 

kulturně, ne ,,dogmaticky“) integruje (jakkoli ne soustavně a také ne úplně věrohodně) do německé 

protestantské tradice.1454 Tato integrace rozhodně neměla povahu konfesijní, a to ani v duchovním 

smyslu, ani ve smyslu účasti na bohoslužbách či podobně. Pokud se Jaspers příležitostně označuje za 

protestanta, pak podobně jako Hegel a jiní filosofové, systematicky zjevenému náboženství 

nepřeklenutelně cizí: ve smyslu domnění, že racionální ,,sebekritikou“ (včetně historizací) víry, již 

podnikají, bytostně rozvíjejí odkaz protestantismu, totiž jako ,,protestování“, právě otevřenosti živé 

víry subjektivní rozumové a citové sebereflexi oproti pouhé tradici (otázka nerelativnosti samotného 

dogmatu přitom šla leckdy stranou). Polemika o tom, zda reformace je stále (ba věčně) otevřený, 

nedokončený, anebo historicky završený projekt (a s tím nové dogma, vyčítali zastánci prvého) patřila 

k významným sporným bodům theologických diskusí 18. století, zvláště střetů lutherské ortodoxie 

s osvícenským racionalismem – typicky ve sporu hamburského pastora Goezeho s Lessingem nad 

fragmenty z Reimarovy ,,Apologie“, kde šlo obecně o to, zda duch a litera (Písma) tvoří (identitní, 

dogmatickou) jednotu. Za nedokončený projekt považoval reformaci i Herder, zde nejvyšší sasko-

výmarský duchovní, avšak viněný některými také z heterodoxie.1455  

 Jaspers považuje reformaci 16. století za výsledek neochoty katolické církve k vnitřní reformě 

na předchozích koncilech, za výsledek její zajatostí vůlí k moci a dalších nešvarů a za každopádně 

progresívní, historicky nutný a nevratný krok směrem k racionalizaci víry. Reformace podle Jasperse 

,,na Západě vůbec a v Německu zvláště uvolnila prostor, v jehož rámci se později mohl rozvíjet 
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svobodný duchovní život novověku. Odštěpené církve sice byly zrovna tak netolerantní jako ta 

katolická, nechávaly upalovat čarodějnice, tloukly na dogma, kaceřovaly jako ony. Všechny byly 

nepřáteli svobody. Ale skutečnost skoncování s katolickou autoritou oslabila všechnu autoritu.“1456 

Lutherství se podle Jasperse ,,odlišuje od křesťanství reformace Zwingliho a Kalvínovy zcela 

mimořádně. Luther je hloubkou náboženské zkušenosti a theologické spekulace vyčnívající duch, 

Zwingli ryzejší člověk, humanistický a heroický svým prostým způsobem, Kalvín konsekventně 

konstruující nelidský despota bez lásky.“ Za charakteristické pro lutherství pak Jaspers považuje 

,,obrácenost ke světu v myšlence povolání bez politické vůle a politické zodpovědnosti s požadavkem 

poddanské poslušnosti“, ,,kontemplativní hlubokou zbožnost a ortodoxii s rabies theologorum“, 

,,protestantskou faru, jež zplodila tak význačné muže“.1457  

       Podle Jasperse německé národní vědomí začalo usilovat o politickou jednotu od napoleonské 

invaze a samo o sobě ,,nijak není politického původu“, nýbrž ,,politická vůle k jednotě“ povstala ,,ze 

světoobčanského německého národního vědomí naší klasické doby, jež se pociťovalo jako jednota 

kultury, řeči a způsobu života“. Národní vědomí zarámované (a fundované) demokratickým 

světoobčanstvím Kanta, Lessinga či Goetha Jaspers vždy staví proti exkluzivistickému nacionalismu, za 

jehož typického představitele lze brát Fichta (jakkoli moralistické bylo jeho východisko a historické 

vymezení vůči francouzské okupaci). Jaspersovi se zdá být ,,pozoruhodné“, že v Německu přes 

,,stínovou skutečnost“ jednoty říše, ,,stálou nejistotu“ o ,,politickém osudu Střední Evropy“, v níž 

,,neexistovala žádná říšská politika, nýbrž domácí mocenská politika Rakouska“, ,,zůstalo ve zvláštním 

tolik láskyhodného. Vždycky existovalo němectví ,navzdory‘. Následky rozervanosti jsou neobyčejná 

rozmanitost duchovního života, možnost nepředpojaté kritiky, odvaha výjimky v pohledu takřka 

zvnějšku na věci. Konečně vyrostlo v 18. století nepolitické německé vzdělání, jehož ryzost a výše stojí 

nedotknutelně zde.“1458 ,,Scestí“ pak podle Jasperse ,,začalo s vědomím vlastní nadřazenosti 

(Bessersein)“. ,,Politicky určité národní vědomí moci se stalo morálním požadavkem. Pranýřován byl, 

kdo měl pochybnosti, špatným Němcem byl, kdo nebyl nadšený pro maloněmeckou Bismarckovu 

říši.“1459  

 Jaspers kriticky shrnuje, že ,,Německo nevytvořilo (s výjimkou Švýcarska a Holandska) žádný 

politický princip, který by jako lidsky pravdivý, obyvatelstvem nesený politický étos lid vzdělal v státní 

národ. To na Západě dokáže jen princip svobody, v novějších dobách jen liberální a demokratické a 

sociální myšlení.“1460 Německu se podle Jasperse nikdy nepodařilo vytvořit jednotný stát politicky a 
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demkraticky, pouze silou ,,partikulárního státního principu“ a cestou, která se oddělila (a nakonec 

obrátila v přímý opak) od principu svobody, emancipace, který sebeurčení a politickou sebeorganizaci 

národů v devatenáctém století v dědictví osvícenského myšlení nesl. ,,Pravá, německá říše, která by 

se na základě dějin svého tisíciletí směla právem nazývat Německem, se nepodařila. K tomu je 

Bismarckovo Maloněmecko dnes rozbité.“1461 Jaspers přitom vyzdvihuje ,,politickou vůli ke svobodě“ 

jako ,,základní rys evropského ducha“, který nemá obdobu v Číně či Indii. Historicky vidí svobodu 

vzniknout v Athénách a republikánském Římě, avšak ,,kořeny vůle k politické svobodě byly položeny 

hlouběji skrze biblické náboženství“, které je ,,ve všech moderních svobodných hnutích zúčastněno 

silou étosu, odvahy k oběti, nepodmíněnosti“.1462  

 Soustavné kritice podrobuje Jaspers Bismarcka, jemuž se sice podařilo založit jednotný 

německý stát, ale bez opravdového vnitřního duchovního, totiž etického fundamentu, pouze jako 

mocenskou organizaci řízenou shora. Absence jejího fundamentu ve svobodě a občanské participaci, 

iniciativě zdola, se projevila degenerací v militární imperialismus. Jaspers se často kriticky vrací 

k centralismu bismarckovského a každého autoritářského a v tomto smyslu etatistického systému, 

který vposled spočívá na ,,centralismu“ vůdčí osobnosti namísto svrchovanosti demokraticky 

ustavených a dozírajících institucí a pronikání jejich principů s občanskou společností. Stát může 

vydržet a existovat jako demokratický pouze na základě demokratického participativního systému, 

takříkajíc každodenní konstituce ze strany s ním se identifikujících, a tak v mocenské struktuře také 

reprezentovaných, nikoli autoritářsky ovládaných občanů. Ani bismarckosvský ,,kulturní boj“ neměl 

smysl pro opravdové ,,eticko-politické síly“, stavěl na nacionalismu devatenáctého, ne na 

světoobčanství osmnáctého století. V roce 1951 Jaspers napsal a přednesl rozsáhlou úvahu Freiheit 

und Autorität, v níž ukázal, že ,,svoboda je obsažná jen skrze autoritu, již následuje“, a ,,autorita je 

pravá jen skrze probouzení svobody“. Původem ,,pohromadě držící autority“ je přitom 

transcendence. ,,To dějinně nepamětné a přítomnost božského drží autoritu vědomím řádu, do nějž 

se zaszauji.“1463 Autorita a svoboda ,,patří dohromady“. ,,Jednotlivec bez autority, upadlý do libovůle, 

neví, co má dělat. Autorita bez svobody nechvá moc stávat se terorem. Proto platí: Kdo se skutečně 

stává svobodným, žije v autoritě – kdo následuje pravou autoritu, stává se svobodným. Svoboda se 

prostřednictvím autority stává obsažnou.“1464 Osudovým neštěstím je, že v našem reálném bytí musí 

autorita být spojena s vládou, s institucionalizovanou instancí autority ve společenském bytí člověka, 

která je stále ohrožena degenerací.1465  
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 Zhoubný, sebedestruktivní základní rys autoritářského centralismu se u Bismarcka projevoval 

neschopností trpět, neřkuli pěstovat plnohodnotné spolupracovníky a oponenty jako potenciální 

nástupce. V jednom dopise Hannah Arendt Jaspers píše, že Bismarcka ,,nemůže vystát, protože 

používal všechny zlé síly Německa a zkazil Němce ještě víc, než už byli“. Nicméně se domnívá, že přes 

osudovou chybnost vnitřní politiky byl Bismarck ,,zahraničněpoliticky génius v obratnosti a jasném 

pohledu do daleké budoucnosti, ve skutečnosti ostatně vždycky pro mírové cesty“. V Německu byl 

,,fakticky zcela izolován“ a ,,pokaždé pracoval pro evropský mír“. ,,Jeho velkou chybou bylo, že se ve 

svém postavení za každého monarchy cítil neotřesitelný a spoléhal se na to. Poté co byl vyhozen, 

přihlásil se veřejně (v Jeně) pro parlamentní demokracii. Co může znamenat jediný muž! A přece jak 

málo, pokud není zároveň parlamentním vychovatelem svého lidu a neztělesňuje jeho lepší 

substanci!“1466     

 Jaspers v duchu tohoto náhledu rozpornosti Bismarckovy osobnosti odmítá jeho srovnávání 

s Hitlerem. To by podle něj bylo ,,směšné“. Spíše mezi nimi nevidí ,,nic podobného, mnohem spíše 

obrovskou vzdálenost co do formátu, která srovnání vylučuje“. Podobné je jejich ,,vztahování 

k majoritě Němců: poklesat před úspěchem, obdivovat, slavit a spolupracovat (mitzumachen). Ale co 

Bismarck umožnil a způsobil, aniž by to chtěl, to patří k jeho dílu. Protože nalézal své řešení bez 

založení v transcendenci, nemohl s ním vyrůst žádný pravý étos. Jeho nechtěná výchova Němců byla 

jako taková výchovou k poslušnosti a byzantinismu,1467 proti němuž měl sám takovou antipatii. 

V Bismarckovi není žádný vysoký styl člověka jako státníka. Jeho politika je jen uměním zahraniční 

politiky a techniky nepřímého ovládání všech vnitřních mocí. Jemu chyběla hlubší zodpovědnost jako 

státníka. Něco vnějškového, technického, člověkem pohrdajícího leží ve všem jeho konání. Proto 

nemohl takovýto muž mít žádného nástupce. Neboť to nebyl étos, jenž by se mohl plodně, 

povznášivě sdělit druhým.“1468 Z důvodů této mělkosti, aparátnosti bismarckovské říše nedošlo podle 

Jasperse v Německu po roce 1870 k ,,žádnému vzmachu v duchovním životě“ (kein Aufschwung im 
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1467

 ,,Pruský byzantinismus“ a jeho domestikační, o sobě netvůrčí a antidemokratické tendence vůči německé 
kulturní tradici soustavně kritizoval průkopník marxistického – zejména estetického – myšlení Franz Mehring ve 
své ,,Lessingovské legendě“ (Die Lessing-Legende, 1892).  
1468

 Bedna 30, DLA MArbach – A: Jaspers. 
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Geistigen), žádná opravdová velká kultura. Bicmarskovskému Německu chybělo, co v Jaspersových 

očích vyznačuje Holandsko a Švýcarsko: reálný demokratismus a humanismus osobní zodpovědnosti, 

federativní a liberální, transparentní participativní demokratismus, založený na svobodě a 

univerzálním kořeni individuality, který jediný může státu zajistit trvalost a duchovní úroveň. Jaspers 

v těchto hodnoceních německých dějin a příčin jejich válečné katastrofy dává stále najevo důraz na 

nutný základ každého trvale platné politické instance v humanitních hodnotách a těchto 

v transcendenci.   

 ,,Jak a proč se v Německu politické hnutí za svobodu zhroutilo, to je mravně-politický 

problém našeho národa, na němž máme všichni podíl.“ Nelze to svést jen na Bismarcka, rozklad  

,,hnutí za svobodu“ v Německu byl ,,pomalý proces“, je třeba ho u každého zvlášť vidět, jak se člověk 

vzdává svobody, nenasazuje se, konfromizuje, poslouchá moc, slouží jen svému pohodlí a kariéře, 

vnějškové velikosti. ,,Bismarckem konstituovaná moc byla bezpodmínečně přijata jako dosažení 

národní velikosti, nicméně s myšlenkou: do ostatní se najde později. Nejprve jsme potřebovali 

jednotu, moc a štěstí, to další bychom už přivedli do pořádku sami. Nejprve moc, i když bez svobody, 

pak svobodu. Německá sebeuspokojenost, která nás nakonec nechala bezmyšlenkovitě klesnout do 

propasti, začala tehdy.“ I přes mírové snažení, jež viděl v jeho zahraniční politice, Jaspers vidí, že 

Bismarckův styl politiky jako takový v evropské politické praxi upevnil představu, že rozhodující 

význam má síla, ne svoboda a rovnoprávná mezistátní spolupráce a občanská integrace. V Německu, 

ale i ostatní Evropě, stoupala hospodářská prosperita, technické schopnosti, ale bez duchovního cíle, 

hodnotového rámce, humánního měřítka. ,,Došlo k všeobecnému upadání evropského ducha při 

velké prosperitě. Německá vnitřní politika Bismarcka byla bez zakládající a stabilizující síly, protože 

bez cíle, bez skutečné politické koncepce. Kulturní boj, zákon o socialistech, polská politika jsou 

příklady jeho násilnosti a současně marnosti takovýchto cest. Skončily všechny morální porážkou.“ 

Postupné vytrácení svobodného ducha a s tím i pocitu osobní zodpovědnosti za chod věcí, řízení 

shora státní mocí a degenerace umění s tím, jak jen potvrzuje stávající pořádek a politickou moc, 

politicky konstituovanou národní identitu: opulentní, ale prázdné gesto, sebeglorifikace ovládá malbu 

i stavitelství. ,,Falešný lesk vilémovského věku“ Jaspers nesnášel již od mládí a vidí ho docela podobně 

jako Mehring. Jaspers přitom dalšími a dalšími výklady poněkud relativizuje nejprve formulované 

přesvědčení, že Bismarckovu zahraniční politiku vyznačovala stálá snaha o mír. V jiných poznámkách 

se spíše prohlubuje kritické vědomí o tom, že zahraniční politiky vilémovské říše ,,měla na konci za 

následek první světovou válku“ a ,,byla, jako všechno v Německu, bezcílná, bez ideje, v ,klikatém‘ 

kursu, hlučná“. Bismarck udržoval mír, uchovával určitou rovnováhu evropských politických sil spíše z 

taktických důvodů, vzhledem k rozložení sil a hospodářské situaci, ne z ideových důvodů, z 

humanistického přesvědčení. Po jeho smrti už ale nebylo – též jeho vinou – v popředí německé 
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politiky osobnosti podobného formátu, politického promýšlení, jen imperialisticky expandující 

namyšlenosti prosperující prázdnoty. ,,Vilémovské Německo nechtělo válku, nepracovalo také na 

tom, aby k ní došlo. Ale protože politiku nikdo skutečně neřídil, sklouzlo do ní. Byla vinou celé Evropy, 

v níž německá vina byla bytostně politickou pošetilostí a velkohubostí. Pro vznik války daly 

rozhodující podnět Rakousko a Rusko,“ domnívá se Jaspers.1469   

 Vedle historických vzorů jmenovaných osobností osvícenských Jaspers jako protihlasy 

hospodářsky stoupajícímu, ale duchovně se propadajícímu nacionálně naladěnému německému 

měšťáctví vnímá Jaspers, jak řečeno, v duchovním světě 19. století zejména Kierkegaarda (pro první 

půli) a Nietzscheho (pro druhou), z teoretických myslitelů vilémovské éry Maxe Webera. V sympatii 

k Nietzschemu Jaspers zohledňuje více jeho alternativnost a celistvost žitého postoje než jeho 

systematickou problematičnost. Na rozdíl od levicové kritiky typu Lukácse (jmenovaného spisu 

,,Zkáza rozumu“ a dalších) Jaspers Nietzscheho radikální alternativu vůči dobové mentalitě i 

akademické filosofii nestaví do jedné řady s titanistickým, prefašistickým, ,,kulturně-konzervativním“ 

ani iracionalistickým proudem, vůbec – i ve své monografii o Nietzscheovi – opomíjí (až příliš) jeho 

myšlenkovou zavázanost Schopenhauerovi a Wagnerovi a rozhodně jej nevidí v jedné linii s autory 

jako pozdější Oswald Spengler. Schopenhauer (o Wagnerovi nemluvě) stojí v rámci celé Jaspersovy 

tvorby včetně prací k dějinám filosofie na okraji Jaspersova zájmu podobně jako u Cassirera, který 

ovšem úplně stejně ignoroval (jako myslitele na úrovni ,,velkých filosofů“ typu Kanta či Hegela 

neuznával) i Nietzscheho. Nápadný je nedostatek místa jiné než slovesné (umělecké) tvorby 

v Jaspersově osobním myslitelském a citovém životě a vyrovnávání s německou tradicí. Kdežto pro 

Thomase Manna, ctitele (kritického) Nietzscheho, Schopenhauera i Wagnera a vnímajícího tyto tři 

osobnosti v těsném spojení, představovalo odloučení s Německem v americkém exilu a vyrovnávání 

s nacismem konfrontace s tradicí, které přes všechno ostatní specificky dominuje hudba (v níž se do 

jediné syntézy právě u Wagnera a vlastně i Schopenhauera a Nietzscheho ostatní sféry ducha a 

umění slévají), kdežto i takový Romain Rolland jako Francouz coby nejvlastnější oblast (univerzality) 

,,německého ducha“ vnímal hudbu, Beethovena, Händela i Wagnera, u Jasperse nenajdeme o 

německé hudbě takřka ani zmínky, Wagner ani Beethoven pro něj očividně osobně příliš mnoho 

neznamenali. Jaspers byl výsostně racionální, citlivá, ovšem ,,nemúzická“ duše. S podivem ovšem je, 

že do svých obsáhlých reflexí o německé tradici hudbu, která pro jiné znamenala často to nejryzejší 

z ní, vůbec nezahrnoval, že nehledal ozvěnu, resp. genuinní výraz, médium ,,eticko-politických sil“ 

světoobčansky zarámovaného národního vědomí v hudebním díle velkých německých komponistů a 

nezamýšlel se nad jejich zneužíváním hitlerovským, ba již vilémovským Německem k propagandě, kde 

                                                           
1469

 Tamtéž.  
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univerzalita hudby nesla imanentně subverzivní, osvobodivý impetus. (Tak i ,,uvnitř“ nacionálně, či 

dokonce antisemitsky laděného politického smýšlení, celkového konceptu, jako u Wagnera!)   

 O Schopenhauerovi Jaspers přednesl úvahu v basilejském rozhlase ke stému výročí jeho úmrtí 

roku 1960. Dává zde najevo nesmiřitelnost se Schopenhauerovou nabubřelostí, neúctou k člověku a 

neopravdovostí ,,filosofického života“ (Schopenhauer žil díky dědictví po otci klidným 

staromládeneckým, pro druhé se neangažujícím životem, věnovaným čistě svému dílu, 

prodchnutému výsměchem vůči jiným). Schopenhauer ,,působil jako ospravedlnění všeho roztrpčení. 

Zařízení života jako rebelie vůči světu, vůči věku a jeho pokrytectví, bylo uspokojeno. I když má často 

pravdu, slouží přes to přece náladě negativních totálních soudů, nečinné nabubřelosti (Besserwissen), 

domnělé nadřazenosti.“1470 Schopenhauerův ohlas se netýkal pochopení jeho systematického 

konceptu, nýbrž toho vnějšího na něm, brilance a ostrosti formulací, nesených však povrchností, 

lhostejností, postrádajících mravní i skutečně teoreticky spolehlivý fundament. Působil na ,,literáty“ a 

na nespokojence, nabízel intelektuálům zdrceným potlačením revoluce 1848 namísto pouhého 

pasívního ,,exilu“ falešnou seberealizaci v opovržlivé holistické ,,životní moudrosti“, plné ,,politické 

nezodpovědnosti“.1471 V tomto smyslu schopenhauerovskou opozici jako součást měšťácké 

racionality, stabilizující se po roce 1848, odmítali právě marxističtí kritikové jako Lukács a Mehring a 

proti ní stavěli ,,konstruktivní“ osobnosti jako Gottfried Keller, představující spojení poezie 

s občanstvím na způsob známý předtím jedině od Goetha (snad ještě Heinricha Heina), a samozřejmě 

teoretiky jako Feuerbach, Marx a celého levicového hnutí. Marxisté ovšem – a v českém prostředí 

úplně stejně Masaryk – odmítali ze stejných důvodů jako Jaspers Schopenhauera také Nietzscheho (u 

nějž se ,,nálada negativních totálních soudů“ nedá popřít). Jaspers uzavírá tím, že přes správnost 

dílčích Schopenhauerových náhledů a jeho literární brilanci je podstatné se nenechávat jeho 

způsobem myšlení a života svést, uvidět spíše socio-psychologické důvody jeho úspěchu (jež 

analyzoval již Masaryk) a destruovat iracionalismus jeho metafyziky. Schopenhauer přišel ,,v pravý 

čas“ (upevněné reálné nesvobody) s psychologizací a iracionalizací světa, ,,podílel se na zplození oné 

chaotické modernity, jejíž překonání je gigantickým úkolem moderního rozumu“.1472         

                                                           
1470

 Jaspers, Karl. Aneignung und Polemik: Gesammelte Reden und Aufsätze. Ed. Hans Saner. München: Piper, 
1968, s. 294. 
1471

 Tamtéž. 
1472

 Tamtéž, s. 295. Srov. dále o Schopenhauerovi in Jaspers, Karl. Die groβen Philosophen 2.  Ed. Hans Saner. 
München und Zürich: R. Piper & Co. Verlag, 1981, s. 998n.: ,,Schopenhauer ist stolz, kein Organ übersinnlicher 
Erkenntnis zu behaupten, wie die philosophischen Windbeutel, sondern in der faktischen Selbsterfassung den 
,Schlüssel‘ zu allem anderen zu besitzen, die ,einzige enge Pforte zur Wahrheit‘ gefunden zu haben. Was sich 
ihm im Inneren zeigt, ist der blinde Wille, der Gegenstand der Psychologie, aber auch nicht eine Spur von dem, 
was Kant als Freiheit fühlbar gemacht hat dadurch, daβ er die Forderung des Gewissens erkennt. Diese 
Philosophie ist der Typus der Denkungsart, die das Höhere aus dem Niedereren erklärt. (…) In seiner Weltvision 
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 Příkladem politicky střížlivě soudného člověka a intelektuála v Německu konce 19. století je 

pro Jasperse, jak už jsme viděli, Max Weber. Tomu byla národní idea mnohým, ale chápal ji 

demokraticky, jinak než vilémovští generálové, a velmi trpěl degenerací národního vědomí a jeho 

politické reprezentace. Ve Weberově duchu je Jaspers kritický i k výmarské republice. Vidí v ní jen 

nesprávně prováděný pokus, zdání demokracie, v němž ,,nevznikla žádná solidarita ze společného 

státního zájmu“, naopak ,,probleskovaly staré samozřejmosti: převaha Pruska a vůle ke 

znovunastolení politické velikosti Německa ve světě. Formální demokracie nevychovávala 

k demokratickému způsobu myšlení a života. (…) Doba výmarské republiky byla dobou sice bez lesku, 

ale plná možností. V těchto letech existovalo mnoho slušného, rozmanitá produktivita, pro Německo 

dosud sotva poznaná svoboda. Kdo něco uměl, něco dělal, měl šance. Nezaměstnanost posledních let 

před rokem 33, světový jev v důsledku světové hospodářské krize, byla sice hrozná, ale již roku 1932 

se zlepšovala a byla by jistě překonána. Že možnosti byly promarněny, vzpomínat na to v názorném 

zpřítomnění, je pro každého politicky myslícího Němce nepostradatelné: stejné možnosti a nebezpečí 

leží před námi i dnes, nicméně za zcela jiných podmínek a v jiných formách. Ale otázka politického 

étosu je tatáž.“1473 Jaspers proto zastával názor, že dosud žijící představitelé parlamentní politiky 

výmarské republiky by neměli mít právo opět rozhodovat, podílet se na politickém životě, pokud 

průkazně neprodělali ,,vnitřní revoluci svého politického smýšlení“, neboť to byli oni, kdo připustili 

nacismus.1474 V rozhovoru s Klausem Harpprechtem roku 1962 (Wie Erinnerung an das Erlebte zur 

Auffassung der Gegenwart führt), zahrnutém mezi materiály k ,,Německým dějiným“ v bohatě 

opoznámkovaných strojopisných verzích, Jaspers zdůrazňuje, že ,,zodpovědnost za německý osud“ 

nesou prvořadě ti, kteří nacismu ,,otevřeli stavidla“, a sice v době, kdy jeho ,,povodeň právě začala 

opadat“. Nacistické hnutí ,,nebylo identické s většinou německého národa“. Cestu k moci mu však 

otevřela nezodpovědnost parlamentních politiků výmarské doby. ,,Ústavně byl rozhodující 

Hindenburg. Vedlo ho intrikánství všech těch, kteří mu radili a kteří pletli hlavu. Prastarý, nadto sám 

nikdy politicky nemyslící muž duchovně ani charakterově nedorostl situaci a úkolu. Další základ tak 

leží u těch, kteří roku 1925 Hindenburga zvolili proti Marxovi, a ne u těch, kteří ho volili roku 1932 

proti Hitlerovi.“ A  ,,první, přede vším rozhodující aktem“ pak bylo Hindenburgovo obětování 

Brüninga, který podle Jasperse byl ,,posledním státníkem s poctivostí, dobrou vůlí a osobní integritou 

před nacismem v Německu“ a mohl ústavními prostředky zachránit politickou svobodu v Německu. 

                                                                                                                                                                                     
liegt der Reichtum hochgebildeter Anschauung, aber auch die Enge, bloβ Vision zu sein. Er verachtet die 
Daseinswirklichkeit und gibt der Philosophie und Kunst eine Art religiöser Weihe.“  

1473
 Bedna 30, DLA MArbach – A: Jaspers.  

1474
 Srov. reflexi Karla Löwitha otevírající jeho autobiografii: ,,Die deutsche Revolution von 1933 begann mit 

dem Ausbruch des Weltkrieges. Was seit 1933 in Deutschland geschieht, ist der Versuch, den verlorenen Krieg 
zu gewinnen. Das Dritte Reich ist das Bismarcksche Reich in zweiter Potenz und der ,Hitlerismus‘ ein 
gesteigerter ,Wilhelminismus‘ , zwischen denen die Weimarer Republik nur ein Zwischenakt war.“ Löwith, Karl. 
Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933. Stuttgart: Metzler, 1986, s. 1.  
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,,Jeho pád byl dílem lidí okolo Hindenburga, jejichž jméno ještě jmenovat by jim učinilo příliš mnoho 

cti.“1475 Jaspers podle svých slov ještě v roce 1931 považoval za ,,nemožné, nakonec pořád ještě za 

velmi nepravděpodobné“, že k převzetí moci nacisty dojde. V tom přiznává, že se mýlil, ale říká, že si 

ještě dnes myslí, že k nacistickému převzetí moci a totalitě nemuselo dojít, a poukazuje na to, že 

nacisté do roku 1933 nedosáhli nikdy na parlamentní většinu (jen s podporou německých 

nacionalistů) a ve volbách roku 1932 ztratili na dva miliony hlasů.1476 Právě zkušenost s fatálními 

důsledky politické nezodpovědnosti, krátkozrakosti, pohodlnosti a populismu Jasperse ve stáří vedla 

k tak důrazné kritice politického života Spolkové republiky: kritizovat projevy těchto slabostí ze 

zásady a nesmiřitelně jako takové, ukazoval na celostní předpoklady a důsledky jednotlivostí.1477   

 Jaspers ve vzpomínkách v rozhovoru s Harpprechtem přiznává, že mu časy jeho dětství 

v osmdesátých letech 19. století již připadají ,,skoro předhistorické“ a že to byl Max Weber“, jehož 

prostřednictvím ,,tehdy vůbec začal politicky myslet“. (Z původních strojopisných verzí víme, že 

Jaspers vypustil /přeškrtl/ slovo ,,národnostně“, které nejprve do odpovědi zahrnul /,,… začal 

politicky a národnostně myslet“/.) O Weberovi zde Jaspers dále opakuje, že byl ,,snad posledním 

pravým nacionálním Němcem“, kterému ovšem byla cizí nabubřelá rétorika, který plédoval za 

,,věcnost a jasnost“ a za tvrdou denní práci jako předpoklad, pravou půdu národní velikosti. Jeho 

,,bezohledná pravdivost se nelíbila všem“, odpovídala pouze ,,dobré vůli“ ,,čestných mužů jako Ebert 

či Groenert.1478 V poznámkách o ,,Reálné situaci“ (,,Die reale Lage“) Jaspers konstatuje, že ,,my Němci 

máme šanci jen ve světovém řádu (Weltordnung). Na cestě k světovému impériu bychom byli podle 

všeho rozdrceni (zerrieben)“, a v poznámkách o tom, ,,Co tedy můžeme dělat?“ (,,Was können wir 

nun tun?“), je znovu vidět Jaspersovo Masarykovi podobné přesvědčení, že politické reality vyrůstají 

a mohou trvat jen iniciativou zdola, totiž od mravného jedince.1479   
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 Otištěno in Jaspers, Karl. Provokationen: Gespräche und Interviews. Ed. Hans Saner. München: Piper, 1969, 
s. 209. 
1476

 Tamtéž, s. 208. 
1477

 K rekonstrukci nacistického převzetí moci viz Jaspersův výklad v pojednání Im Kampf mit dem Totalitarismus 
(1954) in Jaspers, Karl. Philosophie und Welt. Reden und Aufsätze. München: Piper, 1958, s. 65-96. 
1478

 Jaspers, Karl. Provokationen: Gespräche und Interviews. Ed. Hans Saner. München: Piper, 1969, s. 195, 
200nn. 
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 Viz Bedna 30, DLA MArbach – A: Jaspers. 
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IV/4   

Jaspersův ,,humanismus“ a Heideggerův ,,duchovní nacismus“ 

  

 Vztah s Martinem Heideggerem patřil pro Jasperse k důležitým, ale též značně 

nevyrovnaným, palčivým kapitolám života, protínajícím osobní, veřejně-politickou a akademickou 

sféru; jednalo se takříkajíc o ,,problém Heidegger“. Seznámili se na narozeninách Heideggerova 

učitele a otce zakladatele nové fenomenologické filosofie Edmunda Husserla roku 1920 a vznikla mezi 

nimi evidentní sympatie, jejímž výrazem byla brzká první Heideggerova návštěva u Jasperse 

v Heidelbergu, následovaná řadou dalších v průběhu dvacátých let. Postupně důvěrnější vztah 

zahrnoval i tradiční zdravice (narozeninová blahopřání apod.) pro obě manželky, jakkoli významnější 

byl kontakt Heideggera s Gertrud Jaspersovou než Jasperse s Elfride Heideggerovou. Jaspers pro své 

zdravotní omezení téměř necestoval a naopak ve své domácké existenci, neznající rozdíl mezi 

osobními zájmy a filosofickou tvorbou, tvořil doslova ,,pracovní dvojici“ se svou ženou, která jako 

první čítávala a na stroji přepisovala většinu jeho knih (z nichž ty největší jí byly také věnovány). 

Těsnost jejich spojení nejen citového, nýbrž i ,,filosofického“-integrálně lidského, spojení ve smyslu 

ztělesnění existence v komunikaci, racionality v etice bytí s druhým, myšlení jako rozhovoru a filosofie 

jako sebepřekračování, lásky, jsme viděli už v Jaspersových sebereflexích během druhé světové války 

a ve srovnání s myslitelským a lidským typem Heideggera je možné ji brát za nejnázornější příklad 

reálné podoby oběma mysliteli – zásadně odlišně – proponované jednoty myšlení a bytí.  

 Heidegger býval v Jaspersově domácnosti opakovaně hostem. Na rozdíl od bezdětného 

manželství Jasperosvých měli Heideggerovi dva syny, kteří byli později oba nasazeni ve druhé světové 

válce, a starost o ně jitřila politické vědomí osobní obavou, která působila na Jaspersovu osobní 

empatii vůči Heideggerovi, u nějž přitom ke konfrontaci (neřkuli veřejné formulaci) zbytečného 

ohrožení nejbližších s imperiálními, militárními důsledky vlastního politického přesvědčení nikdy 

nedošlo. Naposledy Heidegger Jasperse navštívil v červnu 1933. Jaspers sám Heideggera ani ve 

dvacátých letech kvůli svému zdraví nikdy nenavštívil.  

 Základní zdroj poznání pro osobní a myslitelský vztah Jasperse a Heideggera představuje 

jejich publikovaná korespondence1480 (popřípadě též Heideggerova a Jaspersova korespondence se 

společnou přítelkyní Hannah Arendt) a zadruhé Jaspersovy poznámky z let 1928-1964 Notizen zu 

                                                           
1480

 Poprvé jako Heidegger, Martin a Karl Jaspers. Briefwechsel 1920-1963. Ed. Walter Biemel a Hans Saner. 
München: Piper/Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1990.  



349 
 

Martin Heidegger.1481 V rámci Jaspersovy pozůstalosti v Německém literárním archivu v Marbachu se 

jsou materiály vztahující se k Heideggerovi shrnuty do bedny č. 49 s názvem ,,Heidegger“. Obsahují 

několik kopií Heideggerovy rané recenze ,,Psychologie světonázorů“, strojopis kapitoly ,,Heidegger“ z 

Jaspersovy ,,Filosofické autobiografie“ s rukopisnými opravami a několik dopisů přátel, které 

Jaspersovi rozmlouvaly publikaci kapitoly jako citující osobní, důvěrné hovory s Heideggerem, jejichž 

zveřejnění by bylo nekorektní a bránilo případné budoucí osobní diskusi. To Jaspers musel uznat, když 

kapitolu do publikace nezařadil a jeho autobiografie s ní vyšla až po jeho smrti roku 1977.  

  Některé významné momenty kontaktu obou filosofů vystupují již při filologickém či 

historickém čtení: nejprve zřetelná superiorita Jasperse vůči o šest let mladšímu a v době jejich 

seznámení teprve habilitovanému Heideggerovi, který Jasperse oslovuje ,,vážený pane profesore“, 

kdežto Jaspers Heideggera ,,vážený pane kolego“;1482 zadruhé to, že začátek Jaspersových – 

útržkovitých, skicovitých, nicméně kontinuálně zaznamenávaných a promýšlených, doživotní vnitřní 

úvahy napříště sledujících – poznámek o Heideggerovi spadá vjedno s postupem odcizování, jež se 

bude potvrzovat jako nenávratné.  

 Heidegger, jenž se narodil roku 1889 v katolické rodině v jihoněmeckém Meβkirchu a 

zpočátku studoval také theologii, se roku 1919 stal Husserlovým asistentem a soukromým docentem 

ve Freiburgu. V letech 1923-1927 působil jako mimořádný profesor v Marburgu, kde k jeho žákům 

patřili mj. Hans Jonas, Gerhard Krüger či Hannah Arendt. V roce 1928, nedlouho po vydání svého 

zásadního spisu ,,Bytí a čas“ (Sein und Zeit, 1927), Heidegger nastoupil na ordinariát emeritovaného 

Husserla ve Freiburgu. Vlastní pojetí fenomenologie a radikální rozchod s novokantovstvím dále 

doložily spisy a přednášky konce dvacátých let jako Kant und das Problem der Metaphysik a davoská 

diskuse s Ernstem Cassirerem v roce 1929.1483 Ve třicátých letech Heidegger své myšlení rozvíjel 

v intenzívní konfrontaci s – nicméně velmi selektivně stejně jako výrazně ahistoricky čtenou – 

německou filosofickou tradicí, věnoval přednášky a pojednání myslitelům německého idealismu, 

Nietzscheovi a básníku Hölderlinovi (jehož básnické texty bez patřičné metodologické reflexe vykládal 

jako filosofické výpovědi). V roce 1933 se Heidegger vehementně přihlásil k nacionálně-socialistické 

přeměně společensko-politického a akademického zřízení, když v dubnu 1933 získal místo rektora 

freiburské univerzity, jež zastával do dubna 1934. Do NSDAP vstoupil 1. května 1933. Jeho ústup 

z pozice rektora přitom zdaleka nelze brát jako uvědomělý, ba snad odvážný rozchod s nacismem, 

                                                           
1481

 Poprvé jako Jaspers, Karl. Notizen zu Martin Heidegger. Ed. Hans Saner. München, Piper, 1978. 
1482

 Srov. doušku Jaspersova dopisu 28. června 1921: ,,Noch eine Anmerkung: Sie werden mich doch nicht 
,Professor‘ titulieren wollen? Wo wir doch längst eine ,philosophische‘ Beziehung angeknüpft haben? Oder 
trauen Sie mir so wenig?“ Heidegger, Martin a Karl Jaspers. Briefwechsel 1920-1963. Ed. Walter Biemel a Hans 
Saner. München: Piper/Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1992, s. 22 
1483

 Viz k tomu in Bojda, Martin. Hölderlin und Heidegger. München a Freiburg: Alber, 2016. Viz dále Kaegi, 
Dominic a Enno Rudolph (ed.). Cassirer - Heidegger. 70 Jahre Davoser Disputation. Hamburg: Meiner, 2002. 
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nýbrž prostě jako výraz zklamání z omezenosti vlastního vlivu na běh věcí, který se spíše Heideggerovi 

zdál málo radikální – radikální ve smyslu nedostatečných ,,hlubinných“, resp. celkových změn, o něž 

usiloval ve směru centralizace ,,výchovy“ a strukturace provozu univerzit, ,,německé univerzity“ po 

vůdcovském principu a s úběžníkem v heideggerovské ontologii. Vůdcovský princip u něj nestavěl na 

žádném banálním etnicko-rasovém principu, moment segregace, ,,kvalitativního“ výběru řízeného 

jednotnými požadavky (,,potřebami“) ,,německé univerzity“ a (jako orgánu) společnosti, resp. 

národního společenství, však u něj fungoval kontinuálně a konformně s ideologickými a 

institucionálními potřebami nacistického vedení. Heidegger myslí zásadně a od počátku jako z 

,,původní“ formy lidského soužití z obce, společenství (Gemeinschaft) na principu sounáležitosti 

v místně-časovém prostředí ,,vrženosti pobytu (Da-sein)“, ne z historicky konstituované a pluralitní 

občanské společnosti (bürgerliche Gesellschaft) jako Jaspers. Rozdíl nejen v dosaženém teoretickém 

konceptu, nýbrž i ve způsobu (společensko-politického a kulturního) smýšlení a života, též 

komunikace (včetně přízvuku) či oblékání, byl mezi oběma filosofy nápadný (a známými obou jako 

Hannah Arendt konstatovaný) na první pohled: Jaspers vychází ze severoněmecké racionalisticko-

liberální tradice a hlásí se k osvícenství, Heidegger z jihoněmecké konzervativně-spiritualistické, 

metafyzicko-poeticky a nacionálně laděné tradice a hlasí se k idealismu.    

  Jasperse s Heideggerem po první světové válce sblížil v lecčem podobný poměr k soudobému 

provozu akademické filosofie. Oba vstupovali do zralé etapy svého myšlenkového působení, avšak 

cítili se stát stranou a v opozici vůči převládajícím směrům univerzitní filosofie. U Jasperse šlo 

zejména o vymezování vůči rickertovskému novokantovství, spojenému i s osobní nevraživostí ze 

strany takového Rickerta, a o jeho autodidaktické filosofické školení, které podnikl a celoživotně 

rozvíjel z bytostné potřeby a jako alternativu etablovaným podobám filosofie. V Heideggerovi se 

Jaspers – v tomto základním ohledu přinejmenším zpočátku právem – domníval (a je třeba doplnit, že 

šlo o vážně míněnou naději a ambici více jeho než Heideggerovu) nalézt prvního skutečného 

filosofického partnera, společníka pro opravdový filosofický dialog, a sice s orientací na novou filosofii 

existence. Otázka po bytí a cizost přístupům současné ,,profesorské filosofie“, jak říkávali, byla tím, co 

Jasperse s Heideggerem mělo moci sblížit. Určité opatrnosti a váhavosti, spojené se svébytností a 

evidentní rozdílností profilů každého z nich, však bylo pro opravdu přátelsky důvěrný dialog až příliš; 

odstup násobily nejvyšší ambice a přirozené sebevědomí na obou stranách. Ukáže se až příliš dobře, 

že partner, jakého Jaspers mohl chtít a mít, byl spíše povahy otevřené a temperamentní typu Hannah 

Arendt či Golo Manna, u vrstevníků spíše z jiných oborů. Dvě tak samostatné, a tak přirozeně 

autoritativní filosofické osobnosti jako Jaspers a Heidegger se nemohly dost dobře snést už proto, že 

,,vedle sebe“ takto rozdílných celistvých konceptů by muselo znamenat rezignaci na radikální 
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konsekvence každého z nich, ,,toleranci“ ve smyslu přehlížení systematické nekompatibility konceptu 

druhého.        

  Problematičnost možného kolegiálního spojení, reálné plurality přístupů při jednotě ve 

vzájemném respektu ve filosofickém přístupu, se projevila vlastně velmi záhy, když Heidegger 

Jaspersovi poslal skicu své recenze ,,Psychologie světonázorů“, již studoval (a jejího autora tak 

zpovzdálí znal) již před jejich setkáním (Jaspers z Heideggerova díla do chvíle jejich setkání nic 

neznal). Jaspers na jednu stranu musel být potěšen důkladností Heideggerova čtení a pojednání jeho 

knihy, na druhou stranu nemohl přijmout jeho soustavnou, celkovou kritiku, která radila celý spis 

vlastně přepsat, pojmout docela jinak (totiž z hlediska ,,mezních situací“). Heidegger knihu četl a 

posuzoval prizmatem filosofie, jak ji, nadto, chápal a považoval za nutné traktovat on, kdežto 

Jaspersův spis vznikl a byl míněn docela jinak. Mohlo by se zdát, že Jaspers naráží na příklad 

,,bezvýhradné komunikace“, za niž vždy tolik plédoval (dodejme, že rückhaltlose Kommunikation 

neznamenala rücksichtslose), ve skutečnosti zde však šlo o nedorozumění zapříčiněné vzájemně se ne 

úplně respektující – a snad respektovat mohoucí – růzností přístupů a cílů obou myslitelů. Heidegger 

se nesnažil porozumět tomu, oč šlo Jaspersovi, nýbrž nevědomky dal svými kritickými návrhy najevo, 

že v jeho očích by spis ,,dával smysl“ teprve tehdy, kdyby se pojal docela jinak. Je známo, že Jasperse 

Heideggerova kritika zklamala, a vzájemné neporozumění hned v tomto prvním případě plánovaného 

filosofického dialogu tak lze vidět jako nesporný začátek postupující distance: napříště k takovýmto 

recenzním konfrontacím vlastně již nedojde, reakce na vzájemně posílané spisy budou spíše 

zdvořilostní. Jaspers je zklamán Heideggerovým neporozuměním směru a povaze jeho tázání, 

Heidegger nesporně (ač to nevyjádří) nedostatečnou odezvou své kritiky u Jasperse. Heideggerova 

kritika zůstane nevydána. Jaspers si o ní ještě v roce 1964 poznamená: ,,Tyto poznámky mi tehdy 

Heidegger poslal. Nikdy jsem je opravdu nečetl, tento způsob kritiky mě nezajímal. Čtení bylo ztíženo 

špatným psacím strojem. Po několika málo stranách jsem přestal. To neleželo na cestě, na níž jsem 

hledal a snažil se. Mé nereagování, myslím si dnes, se tehdy muselo Heideggera dotknout. Nestěžoval 

si, ani nepřímo. Ale nyní se mi zdá, že s tím z nastoupilo z jeho strany ,odcizení‘, protože jsem nešel 

s ním po jeho myšlenkové cestě.“1484 Nicméně v dopise Heideggerovi v prosinci 1931 (v odpověď na 

jeho dopis, děkující za obdržený exemplář Jaspersovy ,,Filosofie“)1485 Jaspers velkoryse píše: ,,Vy jste 
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 Jaspers, Karl. Notizen zu Martin Heidegger. Ed. Hans Saner. München, Piper, 2013, s. 463 
1485

 Heidegger se omlouvá, že mu bude dlouho trvat, než dílo opravdu zpracuje, přečte a pochopí, nechce 
vynášet povrchní soudy/první dojmy, shrnuje ovšem obecně, co Jasperse, který tak toužil po otevřené 
,,filosofické komunikaci“ a věřil v upřímnou vzájemnost uznávajícího a podporujícího se, jakkoli vnitřně 
odlišného snažení s Heideggerem, evidentně potěšilo: ,,Wesentlich bleibt, daβ endlich in der Philosophie heute 
mit Ihrem Werk etwas Unumgängliches und Ganzes da ist. Sie sprechen aus der klaren und entschiedenen 
Haltung des Siegers und aus dem Reichtum des existentiell Erprobten.“ Heidegger, Martin a Karl Jaspers. 
Briefwechsel 1920-1963. Ed. Walter Biemel a Hans Saner. München: Piper/Frankfurt am Main: Vittorio 
Klostermann, 1992, s. 143. Jasperse také potěšilo Heideggerovo jinak nezvyklé ocenění (asi snadnou 
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byl jediným kolegou (Fachgenosse), který věděl, co se mi (v ,,Psychologii světonázorů“, M. B.) 

nepodařilo.“1486 

 Heideggerova kritika vyšla ve sborníku Karl Jaspers in der Diskussion, editovaném Hansem 

Sanerem, a v Jaspersově pozůstalosti se nachází v několika strojopisných kopiích.1487 Druhé vydání 

,,Psychologie světonázorů“ roku 1922 každopádně reprodukovalo původní znění spisu jen 

s nevýznamnými úpravami, tzn. Jaspers nezapracoval žádnou Heideggerovu námitku, a poznamenal 

si, že v případě obsahových změn by musel spis napsat celý znovu. Ve svých ,,Poznámkách k Martinu 

Heideggerovi“ Jaspers mluví o tom, že Heideggerova kritika ,,Psychologie světonázorů“ byla pro něj 

,,nudná“, ,,nezajímala“ ho a ,,nidky ji nedočetl do konce“. ,,Bytí a čas“, jehož cestou by vlastně podle 

Heideggera bylo nutné jít, aby se v Jaspersem pojednaném tématu došlo k pravé podstatě věci, pak 

pokládal za špatnou cestu, a hned se ptal, co filosofie tohoto díla vyvolá, založí za způsob života, co 

znamená pro život. Dle Jasperse ,,ontologizace bere pohyb existenciálního ve prospěchn pohybu 

věcné konstrukce“. Jaspers navíc tuto filosofii nepokládal za nic nového, nýbrž za ,,dochovanou 

profesorskou filosofii jen v jiném hávu“. Naproti tomu měl zase Heidegger pokládal Jaspersovo 

myšlení za ,,tradiční“, a toto analogické kritické postavení vůči sobě navzájem oba myslitele 

vyznačovalo trvale.1488 Jaspers si přitom již dříve v jakési obraně před výtkami z ,,tradicionalismu“ 

poznamenal důležitou myšlenku: ,,Člověk může být zcela neoriginální, a přece původní, zcela 

netvůrčí, a přece pravdivý – o to jsem se snažil a snažím se o to se zvýšeným vědomím…“1489  

 Zajímavým a přehlíženým faktem je, že oba filosofy spojoval zájem o některé myslitelské 

osobnosti z dějin jako Nietzsche či Kant, že však právě o nich korespondenčně ani ve svých dílech ve 

skutečnosti téměř vůbec nediskutují. Heideggerovo hlavní dílo ,,Bytí a čas“ Jaspers četl a v jistém 

smyslu, resp. některých pasážích (jako vymezení vůči hegelovskému chápání času), snad i intenzívně 

promýšlel, o žádném soustavném vypořádání, natož literárním, však nelze mluvit. Jako Heidegger 

nedostal od Jasperse žádnou (přitom bezpochyby očekávanou) účastnou odezvu na ,,Bytí a čas“, tak 

Jaspers nedostal žádnou reakci Heideggerovu k vlastní třísvazkové ,,Filosofii“, na níž ve druhé půli 

dvacátých let pracoval. V uvedené 49. bedně Jaspersovy pozůstalosti v Marbachu se nacházejí 

Jaspersovy poznámky k řadě Heideggerých knih, jež – očividně jen letmo, většinou ne do konce – četl: 

mj. Sein und Zeit (1927), Kant und das Problem der Metaphysik (1929), Platons Lehre von der 

Wahrheit (1942), Vom Wesen der Wahrheit (1943), Über den Humanismus (1949), Holzwege (1950), 

                                                                                                                                                                                     
,,přehlédnutelností“ raženého menšího) Jaspersova následujícího spisu o Maxi Weberovi: ,,Groβ, schön, einfach 
und klar ist Ihre neue Schrift! Ein Zwiegespräch mit M. W. im dankbaren Atemholen nach der Vollendung Ihres 
groβen Werkes.“ Tamtéž, s. 148. 
1486

 Tamtéž, s. 146. 
1487

 Bedna 49, DLA Marbach A: Jaspers. 
1488

 Jaspers, Karl. Notizen zu Martin Heidegger. Ed. Hans Saner. München, Piper, 2013, s. 326. 
1489

 Tamtéž, s. 117. 
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Was heisst Denken? (1952), Einführung in die Metahphysik (1953), Vorträge und Aufsätze (1954), Der 

Satz vom Grund (1957), Nietzsche I-II (1962). Ve ,,Filosofické autobiografii“ Jaspers píše: ,,Vydání 

Heideggerova ,Bytí a času‘ (1927) nepřineslo, aniž bych si toho tehdy opravdu všiml, žádné 

prohloubení, nýbrž spíše zvnějšnění (Veräuβerlichung) našeho vztahu. Nereagoval jsem, jako před 

lety na jeho kiritku mé Psychologie světonázorů, opravdu zainteresovaně. (…) Navzdory lesku jeho 

silné analýzy se mi to ale zdálo přece pro to, po čem jsem filosoficky toužil já, jako neplodné. Těšil 

jsem se z výkonu člověka, s nímž jsem byl spojen, neměl jsem ale chuť jej číst, brzy jsem se zasekl, 

protože styl, obsah, způsob myšlení mě neoslovovaly. Necítil jsem tu knihu ani jako něco, proti čemu 

bych měl myslet, s čím bych se musel vypořádávat. Nepřišel mi odtud, na rozdíl od hovorů 

s Heideggerem, žádný impuls. Heidegger musel být zklamaný.“1490  

 Poslední Heideggerova návštěva u Jasperse v červnu 1933 se odehrávala už v době jeho (ba 

nejrazantnějšího) nacistického nasazení a je třeba říci, že Jaspersovi trvalo, než pochopil, co 

v Německu a u samotného Heideggera je v pohybu za síly. Viděli jsme, jak se nad poznámkou svého 

švagra o tom, že brzy přijde den, kdy je-Židy budou deportovat do zvláštních táborů, mával tehdy 

ještě rukou jako nad škarohlídskou fantasmagorií.1491 Upřílišněně ostrou se mu zdála i pozice Hannah 

Arendt, odcházející do emigrace. Teprve časem, jak sám uznával a vzpomínal, Jaspers chápal, z jakých 

zdrojů a jakými způsoby a projevy se formovalo nacistické vědomí včetně na úrovni elitní kultury, a 

uvědomil si dosah frází, jež tehdy považoval pouze za spíše směšný žargon, jako Heideggerovo 

vyjádření o Hitlerových ,,úžasných rukou“ (wunderbare Hände).1492 Z nově vydaného výboru z 

Heideggerovy korespondence s jeho bratrem Fritzem1493 přitom víme, že Heidegger již k Vánocům 
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 Jaspers, Karl. Philosophische Autobiographie. München: R. Piper & Co., 1977, s. 98n. 
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 Jaspers, Karl. Schicksal und Wille. Autobiographische Schriften. Ed. Hans Saner. München: Piper, 1967, s. 35.  
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,sehen Sie nur seine wunderbare Hände an!‘“ Jaspers, Karl. Philosophische Autobiographie. München: R. Piper 
& Co., 1977, s. 101. 
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Freiburg: Herder Verlag, 2016. Celek vlastníci autorských práv (nyní je správcem pozůstalosti Heideggerův vnuk 
Arnulf) odmítli poskytnout. K jejich bránění některým citacím a publikacím jako organizátorkám konference na 
univerzitě v Siegen Marion Heinz a Sidonii Kellerer viz rozhovor s Marion Heinz in Die Zeit, č. 11/2015 (on-line 
dostupné zde: https://www.zeit.de/2015/11/martin-heidegger-nationalsozialismus-schwarze-hefte). Srov. 
vyjádření Marion Heinz: ,,Die Heidegger-Gesamtausgabe genügt den Prinzipien kritischer Editionen nicht; wir 
Forscher tappen im Dunkeln. Keiner weiß, wo Passagen gestrichen wurden, wo etwas aus Mitschriften oder 
Nachschriften eingefügt wurde. Wir haben keine verlässliche Grundlage, um Heideggers Philosophie nach den 

https://www.zeit.de/2015/11/martin-heidegger-nationalsozialismus-schwarze-hefte
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1931 svému bratrovi věnoval s Hitlerův Mein Kampf – s nadšením jeho ,,neobyčejným a jistým, 

politickým instinktem“ (!). 

 Již mezi prvními Jaspersovými poznámkami o Heideggerovi z přelomu dvacátých a třicátých 

let čteme soud: ,,Bez komunikace – bez světa – bez boha. (Kommunikationslos – weltlos – gottlos.)“ A 

nad tím: ,,Napjatost, pregnance. Souvislost celku, ,systém‘.“1494 Směrem první uvedené poznámky 

míří i řada dalších, tematizujících ,,nekomunikativní“ povahu Heideggerova myšlení (a to Jaspers dále 

nesledoval vývoj jeho úvah směrem k ,,básnění“): ,,Heidegger myslí polemicky, ale ne diskutuje, – 

myslí zapřísahajícím, ale ne opravdu zdůvodňujícím (begründend) způsobem, – vypovídá, koná 

myšlenkové operace.“1495 To ostatně platilo i o jejich korespondenci, v níž Jaspers je rozhodně 

mnohem víc (ne-li jediný) tím, kdo opravdu stojí o komunikaci ve smyslu otevřenosti změny vlastního 

pohledu na věc, kdežto Heidegger spíše přijímá, co říká druhý, a říká své, aniž by sdělení druhého 

jakkoli měnilo jeho vlastní přístup; vskutku lze říci, že zatímco Jaspers se s Heideggerovým 

,,případem“, jeho osobním počínáním i myšlením prokazatelně od doby jejich seznámení dožitovně 

vyrovnával, opravdově konfrontoval, u Heideggera po srovnatelných vnitřních konfrontacích 

s Jaspersem nenacházíme žádné stopy. Není náhodou, že po válce jejich kontakt přes všechny křivdy 

obnovil Jaspers, a ne Heidegger, a že Jaspers si po léta činil ,,Poznámky k Martinu Heideggerovi“, a ne 

Heidegger ,,Poznámky ke Karlu Jaspersovi“.1496 

 Jaspers ve svých poznámkách sebekriticky uvažuje: ,,Možná je Heideggerovo dílo mnohem 

významnější než to moje – zdá se mi, já se poctivěji snažím o pravdu –“1497 Jindy: ,,Heidegger neví, co 

je svoboda. (…) To gnómické u Heideggera, nevědomě lživé, potměšilé, mylné a nevěrné má 

v některých okamžicích magický účinek.“1498 A ještě jindy: ,,Heidegger: Totalizující – gnostický, – tak 

                                                                                                                                                                                     
üblichen Standards erforschen und beurteilen zu können. (…) Die Briefe zeigen erneut, dass der Mythos vom 
unpolitischen und weltfremden Denker hinfällig ist. Das Bild vom politisch desinteressierten Philosophen, der 
durch seine Kollegen ins Rektorat gedrängt und durch andere Parteimitglieder dazu bewogen wurde, um der 
Universität Freiburg willen auch in die NSDAP einzutreten – all das ist das Ergebnis dessen, wie Heidegger sich 
selbst in der Nachkriegszeit inszeniert hat. Er wollte im Zuge des Entnazifizierungsverfahrens rehabilitiert 
werden. (…) Heidegger selbst verstand sich als Revolutionär in der Philosophie. Er sah sich gewissermaßen als 
philosophisches Pendant zum Revolutionär der Volksbewegung Hitler. (…) Die ernsthafte Auseinandersetzung 
über den Wert von Heideggers Denken und darüber, was nun, nach der Veröffentlichung der Schwarzen Hefte, 
von der weithin behaupteten Weltgeltung bleibt, steht erst am Anfang.“ 
1494

 Jaspers, Karl. Notizen zu Martin Heidegger. Ed. Hans Saner. München, Piper, 2013, s. 33. 
1495

 Tamtéž, s. 100. 
1496

 Sám o sobě nicméně Jaspers roku 1941 Liselottě Richter napsal: ,,Ich mag keine Polemik, ich suche so 
aufgeschlossen wie möglich zu sein, begehre leidenschaftlich die Communication in der Vernünftigkeit, aber an 
einer Stelle zittert etwas in mir, wenn ich es nur spüre: ich werde intolerant gegen Intoleranz, ohnmächtig 
empört vor den Weisen des Abbrechen der Communication, – und die grösste Sorge ist mir die Verwechslung 
von Mensch und Gott.“ Jaspers, Karl. Korrespondenzen: Philosophie. Ed. Dominic Kaegi a Reiner Wiehl. 
Göttingen: Wallstein Verlag, 2016, s. 588n.  
1497

 Jaspers, Karl. Notizen zu Martin Heidegger. Ed. Hans Saner. München, Piper, 2013, s. 114. 
1498

 Tamtéž, s. 100. 
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daleko vypjaté horizonty, že se rozpadají, – ztráta vztahu ke konkrétní přítomnosti, k existenci, 

k étosu, – vznášení se v existenciálně vypjatém estetickém prostoru – (…) u mě tak protiklad toho 

všeho –“1499 Jaspers Heideggerovi vyčítá, že u něj nejsou ,,žádná rozlišení“, ,,člověk je pořád 

v absolutnu“, a ,,metafyzika řeč“ vede k ,,vytváření řeči místo náhledu věcí“: ,,Záměna následku 

náhledu a pohybu v řeči, – a artistika řeči.“1500 Jaspers si už dříve správně všímá, že Heideggerova 

povšechná kritika ,,neautentičnosti“ současné společnosti a (jako) techniky není ani tak dána reálnou 

nepravostí poměrů jako ,,monistickou jednostrunností“1501 jeho myšlení, jež je ,,bez boha a bez 

světa“, ,,fakticky solipsistické“, nezná opravdovou ,,komunikaci existencí“, a proto zaměňuje hned 

komunikaci za ,,Gerede des ,Man‘“, lidi za ,,společnost“ v pejorativním smyslu.1502 Heideggerova 

filosofie je ,,bez lásky. Proto také neláskyhodná ve stylu. Jen ,odhodlanost‘, ne víra, láska, fantazie. 

Nový pozitivismus. Napětí existence bez světa a bez boha v sobě samé k obrovské intenzitě. 

Disciplína, zoufalá odhodlanost. Nepodmíněná, ale prázdná energie.“1503 

 Jaspersovi se Heidegger zdál být (jakkoli duchaplným) konstruktérem nového ,,celkového“, 

genuinně ,,systematického“ konceptu, a tak specificky vlastně pokračovat v ,,tradici“, kterou Jaspers 

chtěl pluralismem, otevřeností svého pojetí komunikativnosti a dějinnosti ,,možné existence“ 

překonat. Typické přitom je, že zrovna tak Heideggera Jaspers sám nepoutal – jako někdo, kdo 

nemyslí v jeho stylu dostatečně (a tak teprve ,,nově“) ,,původně“, a s tím anti-tradičně, resp. před-

tradičně (ve smyslu proklamované návaznosti na ,,původní tázání“ presokratiků). Obzvlášť 

instruktivní ovšem je, že již první Jaspersova ,,poznámka“ o Heideggerovi po konstatování 

Heideggerova ,,přetížení pojmu času“ mluví o ,,propletení objasnění bytí zde, objasnění existence a 

metafyziky u Heideggera“.1504 Jaspers hned zkraje cítí a kriticky zaznamenává problémy, jež se – jak 

později dobře viděl, aniž jeho pozdější spisy soustavně studoval – v Heideggerově myšlení budou 

stále prohlubovat: nedostatek metodického přístupu, který by konstatované struktury chápal jinak 

než na způsob afirmativního sebezprostředkovávání jednoho skrze druhé, jež také dovoluje nechávat 

metafyziku splývat s analýzou existence, myšlení s básněním, a dokonce s jednáním, atd. Jaspers 

s léty pozoruje, jak ústrojně Heideggerův metodicky nesebekritický holismus (bytí, které se udává 

skrze bytí-zde člověka) přijímá, ba produkuje, falešně upevňuje totalitární (nacistickou) ideologii. 

                                                           
1499

 Tamtéž, s. 64. 
1500

 Tamtéž, s. 65. 
1501

 Srov. též: ,,Die Existenzerhellung (…) ist durch den monistischen Systemgedanken zugleich verdeckt. (…) Die 
Analyse der Existenz schränkt sich ein auf reine Immanenz.“ Tamtéž, s. 35. Jindy: ,,Die Verschlungenheit von 
Daseinserhellung, Existenzerhellung und Metaphysik bei Heidegger.“ Tamtéž, s. 25. 
1502

 Srov. též: ,,Heidegger versäumt mit der totalen seinsgeschichtlichen Kritik, die ins Phantastische eines 
mystifizierenden Ganzen geht, die echte Kritik, die sachlich-wissenschaftliche und existentielle Relevanz hat.“ 
Tamtéž, s. 311. 
1503

 Tamtéž, s. 36. 
1504

 Jaspers, Karl. Korrespondenzen: Philosophie. Ed. Dominic Kaegi a Reiner Wiehl. Göttingen: Wallstein Verlag, 
2016, s. 25. 
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Jaspers Heideggerovi po jejich vydání poslal svou ,,Filosofii“ a ,,Duchovní situaci doby“ a poté i ,,Maxe 

Webera“. Ačkoli Heidegger chválil, ba mluvil o ,,kráse“ a ,,velikosti“, myšlenkový dialog zejména s 

,,Filosofií“ se nekonal.       

 Pro nás je s ohledem na jejich další myslitelské i akademické působení důležité vidět, jak 

Jaspers s Heideggerem (upřímněji první s druhým než druhý s prvním) uvažoval spolupůsobit 

v opozici vůči provozu současné ,,profesorské filosofie“, ba současnému univerzitnímu provozu 

vůbec. V Heideggerových dopisech nacházíme výrazy jasně kritického, ba znechuceného, pohrdavého 

postoje vůči současné akademické filosofii (a vůči kultuře vůbec),1505 kdy přitom v dopise z července 

1923 rozvádí, že ,,konkrece našeho přátelství by se nicméně dosáhlo, kdybych měl odpovídající místo 

místo v Heidelbergu – zásadního přetvoření filosofování na univerzitách, tj. ve vědách a s vědami, se 

nikdy nedosáhne pouhým psaním knih. Kdo to dnes ještě nevidí a vede ve šlendriánu dnešního 

provozu zdánlivou existenci, neví, kde stojí. A čím organičtěji a konkrétněji a nenápadněji se ten 

převrat provede, tím trvalejší jistější bude.“1506 Zde tedy vidíme ještě organistický přístup postupné 

změny zdola, nesené navíc kolegiálním spojením; teprve později během dvacátých a zpočátku 

třicátých let se Heideggerův postoj bude, s jeho osobním a německým vývojem vůbec, radikalizovat, 

sílit v pohrdavém pohledu na akademický provoz a ruku v ruce s vítězným tažením nacismu měnit 

v mesianismus vůdcovské ,,metapolitiky“. 

 Vyplatí se přitom všimnout si jak ještě Heideggerových posměšných slov o Husserlovi 

v uvedeném dopise (,,… Husserl se zcela rozkládá /…/, pendluje sem a tam a říká triviality, až by se ho 

zželelo“),1507 tak Jaspersova odkazu na jeho ,,Ideu univerzity“ v dopise Heideggerovi na podzim 1923, 

jejíž celé části podle Jaspersových slov ,,mohou platit jako dopis“ Heideggerovi.1508 Jaspersův postoj 

k poměrům, na něž si Heidegger stěžuje, je takový, jaký v té době naskicoval v ,,Ideji univerzity“. 

Z toho už je jasné, proč se Heidegger také ,,radikalizoval“ a nemohl setrvat v cestě, jaká (by) se 

nabízela po boku Jasperse. Jejich pohled na alternativu vůči stavu soudobé univerzity a filosofie byl 

odlišný podobně zásadně jako jejich filosofické koncepty. Jaspersova filosofie existence od počátku 

vykládala existenci z toho a ,,k“ tomu, že jde (aby šlo) o lidskou existenci, existenci humánní bytosti, 

                                                           
1505

 Srov. hodnocení marburských studentů, které je ilustrativní mj. i pro to, jak se Heidegger během dvacátých 
let v korespondenci s Jaspersem přece jen poněkud uvolňuje a stává důvěrnějším, informuje o svých 
akademických i rodinných aktivitách apod. (nicméně je nápadné, jak málo ve skutečnosti oba sahají 
k vyjadřování toho, co pro ně oba ve skutečnosti bylo tím nejdůležitějším, totiž vlastních koncepčních 
filosofických postupů, idejí): ,,Sonst geht es gut. Die neue Wohnung ist herrlich. Die Universität langweilig. Die 
Studenten bieder, ohne besondere Antriebe. Und da ich mich viel mit dem Problem der Negativität 
beschäftige, habe ich hier die beste Gelegenheit zu studieren, wie ,das Nichts‘ aussieht.“ Heidegger, Martin a 
Karl Jaspers. Briefwechsel 1920-1963. Ed. Walter Biemel a Hans Saner. München: Piper/Frankfurt am Main: 
Vittorio Klostermann, 1992, s. 69.   
1506

 Tamtéž, s. 42.  
1507

 Tamtéž. 
1508

 Tamtéž, s. 45. 
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kdežto Heidegger bytnost člověka vykládá z bytnosti (časovosti) bytí. Jaspersova dějinnostní, 

existenciální filosofie je svým těžištěm v člověku novým způsobem ,,esencialistická“, Heideggerova 

navazuje na Nietzscheův nihilismus a destruuje racionalitu. Heidegger také v kritických glosách nad 

Jaspersovou knihou o Nietzschem (jíž vyčítá nedostatečné rozlišování platnosti jednotlivých postojů 

v rámci Nietzscheova duchovního vývoje) poznamenává: ,,Protože Jaspers v nejvnitřnějším základě 

nebere filosofické vědění nadále vážně, neexistuje už žádné opravdové tázání. Filosofie se stává 

moralizující psychologií existence člověka. To je postoj, jemuž přes všechny náklady musí zůstat 

zapovězeno do Nietzscheovy filosofie kdy tázáním a vyrovnávaním se proniknout.“1509 Heideggerova 

kritika Jaspersova přístupu k Nietzscheovi a filosofii vůbec se tak ovšem zároveň výhodně odhaluje ve 

vlastním nasazení a jeho idealistickém školení: kromě rozměru (absolutního) vědění namísto 

jaspersovského eticky osvědčované, racionalitu v komunikativním bytí upevňující ,,filosofické 

existence“ (a víry)1510 vidíme – s ním ovšem spojený – metahistorický nárok, jenž z idealistického 

monismu vychází. Heidegger Jaspersovi vyčítá, že ,,relativizuje“ Nietzscheovy ,,rozhodující náhledy“, 

jež přitom mají být ,,nutnostmi západní metafyziky“.1511 To je celý Heidegger se svým holistickým, 

falešně hotovým domnělým věděním o tom, co je či ,,byla“ ,,západní metafyzika“, že a jak se ,,nutně“ 

a ,,nutnými“ stupni vyvinula a může být zase překonávána. Je to stejné falešné vědění jako u Hegela. 

,,Nutnosti západní metafyziky“ existují zhruba stejně jako jedna ,,západní metafyzika“, povolanost 

jednoho Vůdce a ,,pokyny“ jednoho Bytí. Je to exkluzivismus tohoto odesencializovaného monismu, 

co Heideggera k segregační vůdcovské ideologii společenství a vedení těch, kteří jediné ,,nutnosti“ a 

pravdy chápou a žijí (resp. právě imanentně jsou), povede. 

 Svůj program jako rektor Heidegger představil 27. května 1933 nechvalně proslulou řečí 

,,Sebeprohlášení německé univerzity“ (Die Selbstbehauptung der Deutschen Universität), jejíž tisk ,,s 

přátelským pozdravem“ poslal také Jaspersovi. Jaspers později poznamenává: ,,Ještě jeho rektorskou 

řeč jsem se snažil vykládat co nejlépe. – Ale současně jsem mu už nevěřil. Že jsem to nedal najevo, 

nýbrž choval se podle zásady: očekává-li člověk to nejlepší, půjde mu druhý, pokud stojí 

v dlouholetých dobrých vztazích, naproti, – zatímco výraz nedůvěry všechno ničí… Duchovní formát 

se neztratil, ačkoli obsah jeho mluvení a konání klesl na nesnesitelně hlubokou a cizí úroveň. Přesto 

jsem nemohl přestat jej brát vážně, jako substanciálního soupeře, jako médium hrozivě nebezpečné, 

                                                           
1509

 Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 43: Nietzsche: Der Wille zur Macht als Kunst. Ed. Bernd Heimbüchel. 
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1985, s. 26. 
1510

 Srov. též v Jaspersově konceptu dopisu Heideggerovi v květnu 1950: ,,Das Philosophieren scheint mir 
immer, soweit es in die Öffentlichkeit der Sprache tritt, nur die eine Seite einer Wirklichkeit zu sein, die erst 
gegenwärtig wird, wenn die andere Seite im Lesenden oder Schreibenden hinzukommt.“ Heidegger, Martin a 
Karl Jaspers. Briefwechsel 1920-1963. Ed. Walter Biemel a Hans Saner. München: Piper/Frankfurt am Main: 
Vittorio Klostermann, 1992, s. 205. 
1511

 Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 48: Nietzsche: Der europäische Nihilismus. Ed. Petra Jaeger. Frankfurt 
am Main: Vittorio Klostermann, 1986, s. 28. 
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pro to, co mně je pochopitelné, ničivé síly. Podle měřítek, jež jsou jistě subjektivní, se mi zdálo jeho 

mluvení, jednání a habitus tak neušlechtilé, že substanciální cizost stála v pozoruhodném kontrastu 

k fluidu filosofování.“1512 Heidegger Jaspersovi v dubnu 1933 píše: ,,Jakkoli temným a pochybným 

mnohé je, cítím pořád víc, že vrůstáme do nové skutečnosti a že jedna doba zastarala. Všechno závisí 

na tom, jestli filosofii připravíme pravé existenční místo a pomůžeme jí ke slovu.“1513  

  V denacifikačním řízení na freiburské univerzitě na podzim 1945 to byl Heidegger sám, kdo – 

poté, co jej jiný posudek doporučil k emeritování a omezené možnosti přednášet – navrhl Jasperse, 

s nímž od roku 1936 nebyl v korespondenčním (natož osobním) kontaktu (a obnovil jej až Jaspers, 

marně čekající na Heideggerovu sebereflexi či korespondenční iniciativu, roku 1949), pro vyhotovení 

nového posudku. Ten Jaspers ještě na konci roku 1945 napsal a do Freiburgu odeslal. Na základě 

Jaspersova příznačně zodpovědně a s maximálním ohledem na kladné stejně jako záporné stránky 

Heideggerova působení psaného posudku byl Heidegger nicméně zbaven možnosti vyučovat – což 

Jaspers sám považoval za nezbytné vzhledem k jeho nacistické kompromitaci a neexistenci 

Heideggerova jasného stanoviska vůči ní a vůči poválečné situaci. Jaspers ovšem zároveň zdůraznil 

potřebu poskytnout Heideggerovi podmínky důstojné existence a další filosofické práce, k níž jej 

přese všechno viděl být disponovaného jako málokterého z žijících německých filosofů. Zákaz dalšího 

pedagogického působení Jaspers jasně viděl v souvislosti s (ne)vyjasněním Heideggerových vin a 

názorů, tzn. jako podmíněné a časové; nic mu nebylo cizejší než jakákoli osobní nebo teoretickou 

růzností motivovaná snaha Heideggerovi zkomplikovat, ba zlikvidovat možnosti profesionální, či 

dokonce sociální existence. Roku 1951 byl Heidegger emeritován a s tím také padl zákaz postihující 

jej jako řádného člena akademické obce. 

 V únoru 1949 píše Jaspers Heideggerovi první poválečný dopis (první od roku 1936), poté, co 

již předtím načrtl několik jiných, evidentně znovunavázání kontaktu velmi promýšleje, a poslal 

Heideggerovi, jak mu připomíná, už na podzim 1945 první sešit časopisu Die Wandlung. Podotýká, že 

v roce 1945 očekával z Heideggerovy strany vyjádření. Zmiňuje mj. svou židovskou ženu a zdůrazňuje 

– s výrazem očekávání, že Heidegger to nemůže pochopit –, že mu je jeho žena ,,ve všem jeho 

filosofování rozhodující“: ,,V každém okamžiku mi je má žena přítomná, o níž jse při našem 

předposledním setkání řekl, že je pro všechno mé filosofování rozhodujcí (vidím Váš udivený 
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 Jaspers, Karl. Notizen zu Martin Heidegger. Ed. Hans Saner. München, Piper, 2013, s. 260. Tamtéž dále: ,,H. 
ging damals (1933, M. B.) in manchen Forderungen weiter als die Partei. H. meinte selbständig für sich 
entschieden zu können – er lehnte Rufe nach Berlin und München ab und zeigte der Partei dadurch, daβ er 
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erziehen.“ Tamtéž, s, 262.  
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 Heidegger, Martin a Karl Jaspers. Briefwechsel 1920-1963. Ed. Walter Biemel a Hans Saner. München: 
Piper/Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1992, s. 152. 
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obličej).“1514 Jaspers silně uzavírá: ,,Zdravím Vás jako z dálné minulosti, přes propast časů, setrvávaje 

na něčem, co bylo a nemůže být ničím.“1515 Heidegger Jaspersovi ,,srdečně“ děkuje: ,,že napsal“, mu 

má být ,,velkou radostí“. ,,Přes všechnu mýlku a změť a dočasné rozladění mi zůstal vztah k Vám 

nedotčen, jenž byl založen na počátku našich cest během dvacátých let. Od té doby, co jsme si byli 

prostorově přistrčeni ještě blíže, jsem pociťoval vzdálenost ještě bolestněji.“1516 

  Teprve v březnu 1950 Heidegger Jaspersovi sděluje něco, co Jasperse očividně zasáhne a co 

vysloví, nač čekal: ,,Nepřišel jsem od roku 1933 do Vašeho domu víckrát ne proto, že tam bydlela 

židovská žena,1517 nýbrž protože jsem se prostě styděl. Od té doby jsem nikdy více nevstoupil nejen do 

Vašeho domu, nýbrž ani do města Heidelbergu, které je pouze prostřednictvím Vašeho přátelství tím, 

čím mi je. Když koncem třicátých let začalo s divokými pronásledováními to nejhorší, okamžitě jsem 

myslel na Vaši ženu. Obdržel jsem tehdy od mně odtud známého prof. Wilsera, který měl v té době 

blízké vztahy k tamnímu krajskému vedení, pevné ujištění, že proti Vaší ženě k ničemu nedojde. Ale 

strach zůstal, neschopnost a selhání – proto to také nezmiňuji, abych si přičítal byť jen zdání nějaké 

pomoci.“1518 Vyjádření věru silně odporuje právě koncem třicátých let nastupujícím Heideggerovým 

antisemitským vyjádřením v ,,Černých sešitech“, o jeho vlastní spoluzodpovědnosti minimálně 

v působení na posluchače vlastními štvavými slovy o ničení ,,vnitřního nepřítele“ a co do výbavy 

zločinného režimu autoritou akademicky etablované osobnosti, nadto filosofické, myslitelské, 

nemluvě. Zdůrazněme také, jde-li o upřímnost a opravdovost Heideggerova ,,studu“ (pokud by jej 

někdo chtěl mít za opravdové pokání), že to byl Jaspers, ne Heidegger, kdo obnovil kontakt, že 

Heidegger se takto vyjádřil až v roce 1950 a že Jasperse ani po válce nikdy osobně nenavštívil. 

 Jaspers odpovídá: ,,Že to vyslovujete, že jste se ,styděl‘, mi hodně znamená. Vstupujete s tím 

do společenství nás všech, kteří žili a žijí v ustrojení, pro něž je také ,stud‘ přiměřené slovo. (…) 

Odpustíte mi, když řeknu, co jsem si občas myslel: že jste se zdál si vůči nacistickým jevům počínat 

jako chlapec, který sní, neví, co činí, přidává se jako slepý a jako zapomínající na podnik, jenž mu 

vyhlíží tak odlišně, než v realitě je, pak brzy bezradně stojí před hromadou trosek a nechává se hnát 
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dál.“1519 S tím Heidegger velmi souhlasí: ,,S obrazem o snícím chlapci jste to plně vystihl.“1520 Do 

rektorské funkce byl Heidegger dle svého vyjádření zde ,,ze všech stran doslova (…) vtlačen“ a své 

počínání v ní popisuje takto: ,,A já jsem snil a přemýšlel v zásadě jen o ,té‘ univerzitě, která se přede 

mnou vznášela. Ale zároveň jsem upadl do mašinérie úřadu, vlivů a mocenských bojů a frakcí, byl 

ztracen a upadl, i když jen na málo měsíců, jak říká moje žena, do ,mocenského opojení‘.“1521 A od 

Vánoc 1933 začal Heidegger prý ,,vidět jasněji“ a složil svou funkci a s tím, jak rok za rokem čím dál 

více vycházelo na světlo ,,das Bösartige“ režimu, ,,rostl i stud“. Všechno se mu zdálo spět ,,k propasti“ 

zejména v posledních letech před válkou, jež si pak vyžádala i nasazení jeho obou synů.  

 Ne-li slova o tom, že ,,na vítězství“ Heidegger ,,nikdy nevěřil“, pak přinejmenším slova o jeho 

,,skromných znalostech a silách“1522 mohou přesvědčit sotva koho z čtenářů jeho díla a zejména 

,,Černých sešitů“, čtenáře autora tak o sobě přesvědčeného a exkluzivistického, totiž principiálně 

exkluzivistického myšlení, jakým byl Heidegger. (Exkluzivismus vyplývá z každého monismu, nakolik 

v něm platí jedna pravda /v bytí i myšlení/, a tak i jedna metoda a cesta poznání, a právě s tím 

povstává ,,kvalitativní“ diferenciace co do míry ,,identitnosti“ jednotlivých /eventuálně kolektivních/ 

subjektů: přesně tak i u Hegela či Fichta.) Ještě podivuhodněji (v přímém kontrastu k předchozím 

slovům o ,,skromných silách“) působí Heideggerova slova o tom, že ,,jasně slyšící mohl v letech 1935-

44 vědět, že se na místní univerzitě nikdo neodvážil toho, co jsem se odvážil já. O to tvrději se mě 
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 Tamtéž, s. 197n. Nicméně Jaspers si zároveň dobře uvědomuje, že: ,,H.(eidegger) beteiligte sich als Rektor, 
als ausführendes Organ an den Rechtswidrigkeiten, – ohne Zögern, ohne Erregung seines Gewissens, ohne 
Ergriffenheit eines Rechtsbewuβtseins.“ Jaspers, Karl. Notizen zu Martin Heidegger. Ed. Hans Saner. München, 
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dotklo, co potom bylo 1945/46 a vlastně do dnešního dne proti mně podniknuto.“1523 Již v červenci 

1949 Heidegger Jaspersovi neváhal napsat: ,,Po všechna ta léta jsem zůstal jist, že vztah mezi těžišti 

našich myslících existencí nemůže být otřesen. Ale nenašel jsem žádnou cestu k rozhovoru. Ten mi 

byl dokonce od jara 1934, když jsem odešel do opozice a odloučil se vnitřně i od univerzitního života, 

ještě těžší; neboť bezradnost stoupala.“1524 

 Jak právem poznamenává Hans-Joachim Dahms, ,,Heidegger sám a jeho obhájci chtěli jeho 

odstoupení z rektorátu stavět jako náhled přechodného omylu. Přitom je už delší dobu jasné, že jeho 

nacistické nadšení během Třetí říše nikdy nepřestalo a že se od nacismu v celku tak jako od svých 

vlastních činů v této době po roce 1945 nikdy nedistancoval. Ve skutečnosti spočívá jeho vystoupení 

ze závodu o vedení v německé filosofii a v celém německém duchovním světě ne na vlastním lepším 

náhledu, nýbrž na rozhodnutí bádenské kulturní správy, která ukončila kooperaci s filosofem, který se 

jí jevil příliš radikálním.“1525 

 Ačkoli byl Jaspers rád, že Heidegger vyjádřil ,,stud“, v dopise Hannah Arendt na počátku roku 

1951 ve vztahu k tomuto jeho vyjádření píše kriticky o tom, že u Heideggera přesto nedošlo 

k vyvození žádných konsekvencí z jeho údajného studu, o veřejných ani nemluvě: ,,S Heideggerem 

jsem v korespondenci od ,vyznání viny‘ zabržděn, protože toto vyznání přece není žádným 

opravdovým, skutečně chápajícím, zůstává zbytečným a bez následků.“1526 Jaspersovi od Heideggera 

jasnější postavení k tomu, co se v době přerušení jejich kontaktu všechno stalo, evidentně chybělo. 

Na jednu stranu si zase psali, na druhou stranu s léty viděl, že k osobnímu kontaktu nedojde a že ani 

ten korespondenční se nepřenese přes spíše zdvořilostní úroveň, že se s Heideggerem vlastně nejen 

nenásledují, nýbrž ani pořádně neznají ve svých základních filosofických východiscích a cílech. Roku 

1953 Jaspers (uvědomujíci si nicméně i vinu vlastního nedostatečného studia Heideggerova myšlení 

v jeho dílech včetně reakcí na Jasperse zpočátku jejich kontaktu) píše: ,,Nyní mi to ještě připadá tak, 

jako by mezi námi tato poslední léta v podstatných věcech nepřinesla vlastně žádné odpovědi.“1527 

Jaspers v tomto dopise vyjadřuje svou nespokojenost s vývojem Německa, mluví o tom, že ,,německá 

půda“ je ,,rok od roku více ponořena v bahně (versumpft)“ a o svých ,,početných poznámkách a 
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záznamech k našemu německému sebevědomí“, jež nicméně ,,před půl rokem svázal a odložil“.1528 

(Naráží na projekt své knihy ,,Deutsches Selbstbewuβtsein“.) Na tento dopis Heidegger Jaspersovi 

neodpoví a dalším (dochovaným) listem v jejich korespondenci je až Jaspersova gratulace 

k Heideggerovým sedmdesátým narozeninám v září 1959, po níž Heidegger zase napíše až zdravici 

k osmdesátinám Jaspersovým roku 1963 (zdravici, jejíž ,,slavnostní“ tón Jasperse uvedl do rozpaků, 

resp. vyvolal ,,mírnou nelibost“ (ein leises Unbehagen)1529 nad Heideggerovým vyjadřováním vůbec). 

Jaspers v dopise Heideggerovi k jeho sedmdesátinám uvažuje o tom, že to podstatné mezi nimi 

nakonec ,,asi zůstane neřečeno“: ,,Vielleicht bleibt das Gehörige ungesagt.“1530 

 Z hlediska povahy Heideggerovy ani ne tak reálné viny jako míry, povahy opravdové 

identifikace s nacismem, jež je tím, co musí ze systematického hlediska především zajímat filosofy (ač 

právě ti věc z nemalé části redukují na kompromitaci institucionální, ba třeba názorovou, nikoli však 

zasahující Heideggerovu filosofickou systematiku), je stěžejní uvědomění, které Jasperse provázelo 

intenzívně, totiž o kontinuitě Heideggerova myšlení třicátých let i celé poválečné doby.1531 

Myšlenkové postupy či proměny se netýkají roviny vztahu individuální a kolektivní (společenské a 

národnostní) identity, sebereflexe a existence. V diskusích o míře či povaze Heideggerovy 

kompromitace se paradoxně zapomíná na nejelementárnější fakt (jejž autor této práce zdůraznil již 

ve své knize Hölderlin und Heidegger),1532 že totiž se Heidegger od svého působení, ba myšlení v době 

nacistické diktatury nikdy explicitně a soustavně nedistanoval, že jeho myšlení ve vztahu k německé 

duchovní tradici, k německým myslitelům jako Hölderlin či idealisté, zůstávalo stejným, že své 

přednášky a spisy z doby ,,Třetí říše“ bez jakékoli sebekritické poznámky postoupil k vydávání 

v souborné edici nakladatelstvím Klostermann. To z hlediska ediční práce, vědecké etiky, resp. 

základní moderní historické i systematické kritiky, selhalo (a, protože vydávání stále pokračuje, 

nadále selhává) stejně jako Heidegger sám, když soubornou edici jeho spisů realizovalo a realizuje v 

,,programově“ ne-kritické podobě, která tak – nadto u filosofa! – jednu z nejsledovanějších edic 

filosofických spisů moderní doby prezentuje vědomě s rezignací na kritiku zprostředkovávaných 

materiálů, tzn. – při textech pronášených či psaných na explicitně nacisticky zarámovaných 

platformách – vysloveně ,,bez vlastností“ ve smyslu vědeckých stejně jako mravních nároků. Kdežto 

podobně nekritické, prostě souborné vydání dochovaných materiálů by u významně postavených 

osobností jiných ideologických, ba totalitních struktur působilo nepřijatelně, Heideggerovy texty či 

přednášky z doby nacistického režimu, kdy jiní psát či učit vůbec nemohli, jsou beze všeho 
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reprodukovány a studovány, respektovány jako součást velkého filosofického dědictví, aniž by je 

editor, nemluvě o autorovi, opatřil jakýmkoli aparátem vyrovnávajícím se s historickým kontextem 

jejich vzniku a působení, s jejich často bezprostředně propagandistickou a demagogickou povahou. 

Ahistoričnost vyznačující edici Heideggerových spisů reprodukuje ahistoričnost, inhumánnost jeho 

vlastního myšlení a počínání, a tak i jeho vědeckou stejně jako mravní nepřijatelnost. Tu palčivě cítil 

Jaspers, ta je důvodem toho, proč i váhavé znovunavázání vztahu po válce přece nemohlo přejít 

v novou a opravdovou komunikaci v jaspersovském smyslu, a je opět příznačné, že ani Jasperse 

samotného Heidegger za těchto okolností během dalších dlouhých dvaceti let nikdy osobně 

nevyhledal a existující viny otevřeně nepojmenoval.     

 Heideggerova ideologická identifikace s nacismem (resp. jeho radikálnější/,,hlubší“ podobou) 

naopak byla v nejnovější době dalekosáhle potvrzena vydáním jeho poznámkových ,,Černých sešitů“, 

korespondence s bratrem a některými dalšími pramennými i badatelskými edicemi. Z významných 

filosofických osobností, jež s Heideggerem byly ve styku, zůstávají kromě jiných (arci zejména 

Heideggera bránící literaturou nezohledňované) vzpomínky Karla Löwitha, potvrzující Heideggerovu 

trvalou loajalitu k Hitlerovu režimu. Löwith vzpomíná na své poslední setkání s Heideggerem v Římě 

roku 1936, kdy jeli s manželkami a s Heideggerovými dvěma syny (jež Löwith dle svých slov dříve 

často hlídával) na výlet do Frascati. Heideggerovi se sice měli snažit vyhnout všem řečem o politice, 

Heidegger nicméně po celou dobu v Itálii a i zde s Löwithem, ačkoli toho vůbec nebylo třeba a ačkoli 

věděl, že Löwith musel emigrovat, nosil na svetru svůj stranický odznak s hákovým křížem. 

,,Nenechával také žádnou pochybnost o své víře v Hitlera; jen dvě věci podcenil: životní sílu 

křesťanských církvcí a překážky pro připojení Rakouska. Předtím stejně jako potom zůstal 

přesvědčen, že národní socialismus je pro Německo předurčenou cestou; jen mělo být třeba 

dostatečně dlouho ,vytrvat!‘.“1533 Heidegger byl podle Löwitha ,,tiše“ nespokojen, že nevyšla jeho 

cesta nacismu, že v něm měly slovo banální osobnosti a postupy jako vydavatel antisemitského 

časopisu Stürmer Streicher, na nějž se Heideggera měl Löwith se zhnusením ptát, jak s ním může 

spolupracovat. Ani Heidegger prý nemohl pochopit, jak s ním Hitler může spolupracovat, ale prý měl 

před ním asi strach. ,,Tato odpověď byla typická,“ konstatuje (jaspersovsky) Löwith, ,,nic totiž 

nepřipadá Němcům snazší než být radikální v ideji a ve všem faktickém indiferentní. Jsou připraveni 

ignorovat všechna jednotlivá fakta, aby mohli tím rozhodněji trvat na svém pojmu o celku a 

oddělovat ,věc‘ od ,osoby‘.“1534     

 Löwith podobně jako Jaspers viděl ústrojnou souvislost mezi Heideggerovou filosofií a 

nacistickou ideologií, jednotu v holistickém hledání, resp. nárokování ,,původnosti“ – která je vlastní 
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Němcům, německému bytí-zde. ,,Jsou to veskrze výrazy násilnosti, jež určují vokabulář nacistické 

politiky i Heideggerovy filosofie. Diktátorskému stylu politiky odpočívá apodiktično v Heideggerových 

patetických formulacích. Obojí vyzývá se zákeřný potěšením z urážení (Brüskieren). Je to jen rozdíl 

úrovně, ale ne metody, co určuje interní diference stoupenců, a na konci je to ,osud‘, který 

ospravedlňuje všechno chtění a přehazuje přes ně dějinněfilosofický plášť.“1535 Ve své rektorské řeči 

Heidegger podle Löwitha zdánlivě spojil ,,svobodu bádání se státním donucováním“, 

potřeby/možnosti pravého myšlení a individua s tím, co a jak je třeba z hlediska vyššího historického 

národního údělu. Řeč ,,přesazuje Heideggerovu filosofii dějinné existence do německého dění, čímž 

jeho vůle působit poprvé našla půdu“. ,,,Pracovní‘ a ,obranná služba‘ se stává jedním se ,službou 

vědění‘, takže člověk na konci přednášky neví, jestli má vzít do ruky Dielsovy Předsokratiky nebo 

pochodovat s S.A.“1536 Löwith výstižně říká: ,,S ohledem na Heideggerovu substanciální sounáležitost 

s nacistickým naladěním a myšlením bylo nemístné něco izolovaně vytýkat jeho politickému 

rozhodnutí nebo je i přikrášlovat, namísto vysvětlovat z principu jeho filosofie. Ne Heidegger ,sebe 

sama špatně pochopil‘, když vystoupil pro Hitlera (…), nýbrž neporozuměli mu ti, kteří nepochopili, 

proč to mohl učinit. (…) Možnost Heideggerovy filosofické politiky pramení ne z vykolejení, jež by se 

dalo litovat, nýbrž z principu jeho pojetí existence, které ,ducha doby‘ ,popírá‘ ve dvojím smyslu.“1537   

  Pro Jasperse otázka (dis)kontinuity formátu Heideggerova myšlení a politického jednání 

znamená obecnější otázku po tom, zda ,,může existovat filosofie, která je pravdivá jako dílo, zatímco 

její funkce ve fakticitě myslícího je nepravdivá“, ,,jak se vztahuje myšlení k praxi“ a ,,co Heidegger 

vlastně je, co činí“.1538 V materiálech k plánované knize o Hannah Arendt (bedna 3 souboru ,,Hannah-

knihy“ v marbašském archivu) Jaspers soustředil rozsáhlé poznámky o odvaze a oběti sourozenců 

Schollových a jejich svobodomilovnost kladl proti selhání profesorů filosofie. Jaspers se shoduje 

s Arendt, že Schollovi se svým učitelem Kurtem Huberem byli jedinými představiteli takovéhoto 

odboje, kteří se proslavili v celém Německu, ač bylo jistě jiných, ale bez dalekosáhlejšího vlivu nebo 

známosti. Jaspers poznamenává: ,,Nezapomenutelným je nám jaro 1943, když jsme se, ještě bez 

názorné znalosti (která byla možná teprve od roku 1952), dozvěděli o jejich činu a jejich smrti. Bylo to 

jediné světlo v temnotě oné doby, opravdu jediné. A tito lidé museli zemřít. Riskovali svůj život, my 

jsme to neudělali.“ Jaspers fascinovaně poznamenává, stavěje proti intuici, cítění dětí, vidících na 

rozdíl od dospělých dít se neprávo, zlo, potlačování svobody a rovnosti lidí: ,,Lidé měli před Hitlerem 

respekt, jako ho měl Eichmann, ještě když ho nenáviděli. Tato mládež viděla v roce 1933 rychle, co je 

na vzestupu, aniž by si to mohla, ve 12 nebo 14 letech, v plné jasnosti uvědomit. Od vysoce 
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uznávaných nositelů soudobého německého ducha se ale dalo slyšet: Hitler je jedinečný, spása 

Německa, podívejte se jen na jeho ruce.“1539 Zde Jaspers naráží na Heideggera a jeho před Jaspersem 

projevenou fascinaci Hitlerovýma ,,úžasnýma rukama“. Mladí sourozenci Schollovi, viděl Jaspers, 

rozpoznali, na které straně mají stat, lépe než profesor Heidegger. Spisy a přednášky, jež jako člen 

NSDAP (dokonce zprvu rektor) Heidegger připravoval v době, kdy Schollovi a další byli likvidováni, 

přitom, jak řečeno, vyšly v elitním nakladatelství Klostermann v ne-kritické, pouze reproduktivní edici, 

bez jediné poznámky o dobovém kontextu, o tom, že Heidegger píše mj. o tématech, jejichž jiní znalci 

byli – a on to věděl – zároveň umlčeni, a zdá se, že nejen Heideggerovým apologetům to stále připadá 

docela přirozené. Zde hned vidíme nejnázornější doklad Löwithových slov: ,,radikálně“ (deklarativně) 

se hlásit k oběti Schollových, a zároveň ,,indiferentně“ vydávat (filosofické) texty ze stejné doby psané 

oddaným členem strany, která Schollovy zlikvidovala.  

 Obrátíme nyní pozornost k ideovým kořenům a tvarům Heideggerova osvojení, ba 

genuinního rozvíjení nacistických a antisemitských ideologumen. Naznačili jsme, že tato 

ideologumena jsou rubem, reálnou podobou filosofémat heideggerovské ontologie v jejím 

hodnotovém indiferentismu. Do jaké míry tomu tak je, ukázaly edice Heideggerových ,,Černých 

sešitů“ a nepřímo i mnohé novější (dez)interpretace, jež se rozvinuly nad nimi. Pro opravdovou 

kritiku Heideggerových myšlenkových i politických pozic je, jak naznačeno, klíčové nepřijmout 

etablované způsoby čtení a rozlišování: necháme-li stranou veskrze neutralizující manévry jako 

odbývání jeho kolaborace jeho politickou naivitou, lhostejností či pouze časovou zmateností, z níž se 

buď sám vyléčil, anebo i při její případné trvalosti ona nebyla a není nijak podstatná pro jeho filosofii, 

je důležité jednak zdůvodněně nepřijmout onen nárok na ,,impasibilitu“ souborného vydání 

filosofova díla stejně jako jeho pojetí lidství, v dalším kroku standardizované představy o ,,obratu“ 

v Heideggerově myšlení, který by měl období ,,Bytí a času“ ochránit před kontaminací nacismem 

domnělou časovou i systematickou nesouvislostí a období následující (,,dějin bytí“, nové metafyziky) 

zase jako veskrze apolitické. Samotný ,,Dopis o humanismu“, jejž Heidegger očekáváníplné filosofické 

veřejnosti jako své první dílo po válce roku 1947 předložil, je třeba a pokusíme se ukázat jako 

genuinní důkaz ideologické povahy a konsekvence jeho myšlení, nemluvě o cynismu, jímž je samotné 

jeho vydání (tak jako řada poznámek v ,,Černých sešitech“) v daném kontextu raženo. Tyto teoretické 

reflexe jsou přitom nezbytné pro pochopení tak vlivných historických fenoménů, otevírají pohled na 

genealogii a strukturu identifikace vlivných a nominálně elitních (akademických) duchovních formací 

s totalitární ideologií a mocí, bez nichž se její historické uplatnění a trvající dosah nedá pochopit. 

                                                           
1539

 Bedna 47, DLA Marbach – A: Jaspers.   



366 
 

 Filosofie, jak byla představena v ,,Bytí a čase“, měla znamenat rozhodující překonání 

,,zapomenutosti bytí“, otevření cesty k novému a ,,pravému“, ,,původnímu“ myšlení jako nové 

ontologii. Tato ontologie měla překonat ,,všechnu“ dosavadní ,,metafyziku“ (tento o sobě nekritický 

nárok, ,,narativ“ světodějného významu vlastní filosofie, v německé tradici – viděli jsme u Herderovy 

kritiky ,,Sporu fakult“ – usadil svou ,,Kritikou čistého rozumu“ Kant, usilující ovšem o ,,vědeckost“, 

korektnost filosofického postupu), měla překonat metafyziku tím, že nebude myslet jsoucna z 

(presuponovaně inteligibilních) podstat, nýbrž bytí samo, a sice z jeho časovosti. Tato časovost, jejímž 

východiskem je analýza ,,bytí zde“ (Dasein), ovšem byla a ukazála se jako prázdná a vedla od 

,,zapomenutosti bytí“ k ,,zapomenutosti lidství“. Tato časovost a celá z ní vycházející ontologie bytí 

jako ,,bytí samého“ neumožňuje nic než nekvalitativní, pustě abstraktní způsob filosofické spekulace, 

jehož klíčovým důsledkem, jak se – nenáhodně! – projevil v pohodlném spojení takovéto ontologie 

s nacistickou ideologií, byl rozhodný afirmativismus a imanentismus. To opravdu podstatné, co 

přineslo vydání ,,Černých sešitů“, byl bezprostřední důkaz toho, co se systematicky dalo vyvodit i bez 

nich na základě vlastního Heideggerova díla a z konstelace jeho filosofie a akademicko-politické 

činnosti: to, že Heideggerův filosofický projekt překonání ,,zapomenutosti bytí“ skutečně u něj vedl a 

systematicky vede k zapomenutí lidství a že má bezprostředně politicko-sociální konsekvence. 

Bouřlivý ohlas ,,Černých sešitů“ je přitom třeba brát jako nanejvýš signifikantní pro 

nekonsekventnost, nedostatečnost čtení Heideggera u velké části filosofické obce, přinejmenším té, 

která teprve a právě na jejich základě považovala za nutné kriticky přehodnotit chápání Heideggerovy 

filosofie, přestože ,,Černé sešity“ šokovaly pouze jednotlivými politicky konotovanými vyjádřeními a 

jimi doložily postoje, které Heideggerovo myšlení vyznačovaly kontinuálně. To byly právě platnosti 

národních, sociálních a kulturních identit v Heideggerově myšlení v jednotě jejich fungování u něj. O 

prokázání této kontinuity a ústrojnosti Heideggerovy politické identifikace s nacismem se pokoušela 

již kniha autora této práce Hölderlin und Heidegger (2016) a ukazovali ji i někteří myslitelé starší 

včetně Heideggerovy generace: především György Lukács, dále Theodor W. Adorno či Jürgen 

Habermas, z mladších Hassan Givsan či Emmanuel Faye.       

 První svazek ,,Černých sešitů“ vydal v roce 2014 v rámci edice souborného Heideggerova díla  

Peter Trawny, od té doby vyšly další čtyři svazky. Trawny zároveň ve stejném roce a nakladatelství 

vydal knihu Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung, která podobně jako celá 

edice ,,Černých sešitů“ – s tím, co měly odhalovat nového těm, kdo odmítali vidět kriticky již předtím 

– vyvolala bouři, již je ale třeba označit spíše za bouři ve sklenici vody.1540 Ukázala Heideggerův 
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nacismus a antisemitismus a jejich souřadnice v jeho filosofii, jejich nenahodilost jako pouhých 

časových politických preferencí, zůstala však v rámu, v němž se sám editor Trawny po léta pohyboval 

a pohybuje, totiž nekritické podoby heideggerovské Gesamtausgabe s jejími uvedenými atributy, 

které by u jiných nacistů (zopakujme: od roku 1933 až do 1945) byly sotva představitelné. Že si valná 

část účastníků často tak vzrušených a polarizovaných debat o Heideggerově nacismu či antisemitismu 

neklade ani tyto otázky, proč se Heidegger sám nikdy radikálně kriticky nevyslovil o nacismu a svém 

spojení s ním, o holocaustu a dalších obětech nacismu (a také svého spojení s ním), jak je možné, že 

své texty z doby nacismu nechal bez jakékoli sebekritiky vydávat a že byly a jsou vydávány, je stejným 

faktem jako to, že Heideggerovo zacházení typicky s pojmem němectví zůstalo stejné v jeho 

nacistickém i postnacistickém období. Jeho interpretace německých klasiků v čele s Hölderlinem a 

Nietzschem a jejich poměru k němectví byla a zůstala jedna.  

 Na jaře 2014 vyšly v rámci Heideggerovy Gesamtausgabe první tři svazky ,,Černých sešitů“, 

totiž – jak zněl název – ,,Úvah“ (Überlegungen), jež si zaznamenával do sešitů s černým obalem 

v letech 1931-1941 (Gesamtausgabe 94-96). V roce 2015 vyšel čtvrtý svatek (GA 97), za léta 1947-

1948 (Anmerkungen I-V), 2018 pátý za léta 1948/49-1951 (Anmerkungen VI-IX), nadále v editaci 

Trawnym. Následovat by měly svazky 98-102 s notáty po roce 1948. Heidegger sám přitom tyto sešity 

uchovával ve své pozůstalosti jako určené k budoucímu vydání, a to právě na konci souborné edice 

svého díla, tedy jde nejen o vydání legitimní a relevantních textů, nýbrž samotným autorem dokonce 

pojatých jako quasi koruna jeho díla, arci s implicitní předjímkou, že se jejím politickým zaměřením 

trefí do ,,světodějných“ potřeb bytí v politické realitě doby, do níž závěr edice jeho díla přijde. 

Heidegger se tedy už tím evidentně chápe jako svého druhu prorok a političnost zde korunuje, 

v pravém slova smyslu realizuje, konkrétně vyjadřuje rezultáty jeho ontologie. Sešity byly 

nezpochybnitelně připraveny k tisku, a to jen zvyšuje kritičnost, s níž je třeba se dívat na naopak 

nesebekritičnost jejich autora, jenž neuznal za vhodné ani po desítkách let na konci života nic změnit 

či doplnit na antisemitských a nacistických vyjádřeních z třicátých let. Poukazem sešitů k vydání na 

závěr megalomanské edice svého díla Heidegger demonstruje svou sebeinscenaci jako světodějného 

myslitele, jenž zanechává ,,prorocký“ odkaz nejen rezonující, nýbrž iniciující, realizující domněle 

(ontologicky) nutnou ,,revoluci“ v bytí směrem k ,,autenticitě“.  

 Tragikomické je, že někteří apologeti, o to nepřesvědčivější, oč sami přesvědčenější o svém 

Mistru, zpochybňují i určenost ,,Černých sešitů“ k vydání, bagatelizují nejen jejich obsah, nýbrž i 

samotnou formu a existenci jako ,,soukromých deníků“, které neměly být zveřejněny a netýkají se 

podstatného jádra Heideggerovy filosofie samé. Necháme-li stranou nezpochybnitelnou skutečnost, 
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že žádný z těchto manipulativních interpretačních (agitačních) manévrů se nezakládá na pravdě, je 

třeba zdůraznit, že sama forma notátů byla bytostným výrazem Heideggerova pojetí jedině možné a 

nutné formy vyjadřování filosofie jako autentického myšlení pravdy bytí, ústrojným produktem kritiky 

systematického myšlení ,,západní metafyziky“: právě proto Adorno též kritizoval ,,žargon 

autentičnosti“ s jeho auratickou fetišizací, totiž ontologizací slov. Daniela Helbig věnovala ,,textové 

formě Černých sešitů“ samostatnou studii, kde tyto skutečnosti pregnantně vyložila.1541 Je veskrze 

typické, že na jednu stranu se mělo v Gesamtausgabe nakladatelství Klostermann všechno vydat, jak 

to Heidegger napsal, a vzdálenost jeho vyjadřování (myšlení) ,,standardům“ vědecké práce se 

respektovala jako genuinní, když však ,,Černé sešity“ až příliš ukázaly Heideggerův nacismus a 

antisemitismus, začalo se říkat, že tyto ,,příspěvky k filosofii“ jsou jen nesouvislými privátními 

poznámkami. U Heideggera, jenž si zakládal na tom, že jeho/pravé myšlení nesestává z děl (Werke), 

nýbrž cest (Wege), odpovídá fragmentární povaha výpovědí bytostné povaze podstatných výpovědí 

stejně jako fenoménů, ontologické povaze (myšlení) bytí samotného. Jak říká Helbig, ,,die Folge von 

,Je-weiligkeiten‘ sei ein notwendiges Strukturelement“. ,,Černé sešity jsou ve svém chronologickém 

řazení podle doby vzniku ponechanou sbírkou poznámek, ale Heidegger je chtěl chápat obsahově 

jako výraz údajně privilegovaného přístupu k historické skutečnosti. Vznikají jako deníkové 

sebereflexe, ale mají platit jako zasahující jednání. V rozhodnutí ke zveřejnění těchto poznámek 

Heidegger projevuje svou neschopnost vzdát se mu dalekosáhle odcizené veřejné scény. (…) Není 

třeba odpovídat Heideggerově požadavku číst vyjádření v Černých sešitech, ta banální stejně jako ta 

kriminální, jako filosoficky relevantní myšlení. Poznámky pod knižní obálkou Černých sešitů odhalují 

toliko rozsah jeho ctižádosti veřejně se prezentovat (gerieren) jako myslitel.“1542  

 Ke kontroverzi nad ,,Černými sešity“ zrekapitulujme pouze tolik, že pohoršení antisemitskými 

výroky v nich a novým důkazem o spojení Heideggerova politického smýšlení s jeho filosofií vedlo 

k přehodnocujícímu zkoumání interprety Heideggerova díla na řadě platforem, od monografií přes 

antologie až po konference, a stejně tak budilo zájem mediání. V roce 2015 odstoupil z vedení 

heideggerovské společnosti ordinarius ve Freiburgu im Breisgau (na někdejším místě Heideggerově a 

Husserlově) Günter Figal. Na podzim 2014 se ve Wuppertalu konala konference organizovaná 

Peterem Trawnym, jejíž příspěvky přinesl sborník Heidegger, die Juden, noch einmal.1543 V lednu 2015 

se v pařížské Bibliothèque Nationale konala konferece organizovaná Bernardem-Henri Lévym 

Heidegger et ,,les juifs“, v dubnu 2015 se na univerzitě v Siegen konala konference Philosophie und 
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Politik. Untersuchungen zu Martin Heideggers ,,Schwarzen Heften“, z níž vyšel v roce 2016 obsáhlý 

sborník v nakladatelství Suhrkamp (záhy druhé vydání), a zejména tato konference v Siegen, na níž se 

setkali kritičtí interpreti Heideggera (ne náhodou nikoli Trawny a další, nemluvě o vysloveně 

apologetických vykladačích), znamenala, jak můžeme soudit ze sborníku, skutečně otevřenou 

platformu zcela věcné, v dobrém slova smyslu kritické analýzy ,,Černých sešitů“ a celého 

Heideggerova myšlení v jeho politických konsekvencích. Organizátorka siegenské konference Marion 

Heinz, jinak znalkyně Herdera a spolueditorka již významné publikace ,,Filosofie a duch doby 

v národním socialismu“,1544 v předmluvě ke sborníku výstižně shrnuje: ,,Platí, tak zní zde 

představované pojetí, že antisemitismus se nemá politicky skandalizovat izolovaně od 

antidemokratických, antiuniverzalistických a antiracionálních elementů v Heideggerově myšlení; 

mnohem spíše jde o to, pochopit politicky a morálně zneklidňující vyjádření jako negativní stránku 

genuinně heideggerovského projektu, který se pozitivně definuje jako myšlení z hlediska ,dějin bytí‘. 

(…) V pohledu na Černé sešity si musí na překonání metafyziky cílící myšlení z hlediska ,dějin bytí‘ 

právě v ohledu na své politické konkretizace nechat líbit otázku, o jaký druh překonání a protinávrh 

se tady jedná. Co přichází na místo teoretické, co na místo praktické filosofie?“1545 

 Historickým či myšlenkovým spojnicím mezi Heideggerem a nacismem se věnuje od roku 

2014 řada nových prací, některé však – kromě obecných filosofických kritik jako jmenovaných 

Lukácse či Adorna – vyšly již před dlouho před edicí ,,Černých sešitů“. S Habermasovou předmluvou 

vyšla již roku 1989 kniha Victora Faríase Heidegger und der Nationalsozialismus,1546 v roce 2005 vyšla 

obsáhlá kniha Emmanuela Faye Heidegger: l´introduction du nazisme dans la philosophie,1547 v roce 

2009 v rámci ,,Heideggerovské ročenky“ dva svazky příspěvků a dokumentů k tématu ,,Heidegger a 

národní socialismus“.1548 Obzvlášť důležité jsou ovšem práce, které ukazují političnost Heideggerova 

myšlení jako takového a ústrojnost vyplývání Heideggerova reálného počínání z jeho filosofie: tak 

kniha Pierra Bourdieua ,,Politická ontologie Martina Heideggera“1549 a zejména obsáhlé, k tématu asi 
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filosoficky nejzevrubnější práce Hassana Givsana ,,Heidegger – myšlení nehumánnosti“ a ,,Děsivý 

příběh: Proč se filosofové nechávají korumpovat ,případem Heidegger‘“ z roku 1998.1550 V roce 2015 

s podstatnou monografickou interpretací přišel Alfred J. Noll,1551 následujícího roku vyšel další 

obsáhlý sborník pod spolupatronátem Heideggerova vnuka1552 a po něm v řadě, která zřejmě ještě 

nějakou dobu bude nabývat na šíři, následovaly další významné publikace.1553 Už z tohoto výčtu je 

zřejmé, jak živá a rozmanitá nejnovější heideggerovská recepce je, jak se ovšem ve velké části z ní 

některá témata neadekvátně začala kriticky zkoumat teprve nově. ,,Černé sešity“ velké části 

Heideggerových interpretů (o apologetech nemluvě) znamenaly nikoli další, ,,definitivní“ důkaz, 

nýbrž otřes či rozhodující podnět pro (re)interpretaci. Naproti tomu se nově zvedla o to 

přesvědčenější a agresívnější, oč nepřesvědčivější a neobhajitelné (a toho, jenž se sám ani hájit 

nesnažil) hájící rétorika ,,přívrženců“ Heideggera (přívrženectví /,,zasvěcenectví“/ zde ne náhodou, 

ukážeme ještě, na rozdíl od recepce takového Jasperse hraje zcela specifickou a z povahy 

heideggerovského myšlení vyplývající roli).  

 Anton M. Fischer případně a na příkladech dokládá ,,starou metodu heideggerovské 

apologetiky“, která se nově uplatňovala i vůči kritickým interpretům Heideggerova myšení v rámci 

sporu o ,,Černé sešity“: ,,zneškodnit obsahovou kritiku Heideggera tím, že se kritikovi podsouvají 

osobní – a teprve ještě nízké – motivy.“1554 Fischer právem konstatuje: ,,Kdo o Heideggerovi 

publikoval něco kritického, viděl se často vystaven prudkým osočením, jak to jinak ve filosofické obci 

neznáme.“1555 Symptomatická je jeho vzpomínka – a s tím odkazující zkušenost konstatované 

tendence – na reakci Heideggerova syna Hermanna při žádosti o povolení reprodukovat jednu 

fotografii jeho otce na obálce Fischerovy knihy. Hermann Heidegger měl být ochoten fotografii 

poskytnout, ale ihned s ,,nabídkou“, že knihu před vydáním pročte, (citát Hermanna Heideggera dle 
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Fischerovy reprodukce) ,,abychom se vyvarovali chybám“. K tomu Fischer lakonicky doplňuje, že 

spolu se svou vydavatelkou ,,zvolili fotografii ze sbírek foto-archivu Marburgu“.1556 ,,Rodinný provoz“ 

zůstává a je od počátku i celá Gesamtausgabe, nejprve Heideggerem, za jehož života a schválení vyšly 

první dva svazky, předaná jeho ženě, pak jejich synovi Hermannovi, nyní vnukovi Arnulfovi. Rodina 

kromě organizace edice (namísto standardní vědecké rady) rozhoduje také o editorech a právech na 

vydání: například korespondenci s bratrem, jak právem zminuje Fischer, odkoupil Literární archiv 

v Marbachu, avšak rodina musí schválit (= může zmařit) publikaci každého jednoho dokumentu a 

nepočíná si s prioritou v zpřístupnění existujícího korpusu pozůstalosti tak, jak je, nýbrž vydání 

,,moderuje“.1557  

 ,,Černé sešity“ dokázaly, nakolik Heidegger kontinuálně myslel jako uskutečnitele 

,,autentického“ bytí Němce a jako zosobnění jejich opaku Židy a nakolik jeho nacionalistický a 

antisemitský diskurs (druhý je rubem prvého a již z uplatňování prvého i mimo ,,Černé sešity“ bylo 

možné získat patřičný kritický obraz) tvořil ústrojný díl či výraz jeho ontologie. Heideggerova 

filosofická sebereflexe po druhé světové válce jako v ,,Dopise o humanismu“ také ukázala plynulost 

přechodu od ,,fundamentální ontologie“ (časovosti) k ,,dějinám bytí“ s jejich ,,obsahovou“ 

konkrétností a ,,exkluzivitou“ jejich pojímání (resp. tvoření). Tah k ,,autentickému“ bytí oproti 

etablovaným metafyzickým konstruktům byl již v ,,Bytí a čase“ spojen s genuinním praxeologismem, 

vycházejícím z odvracení od nároků a kritérií teoretického myšlení, postupně racionality vůbec, a od 

inteligibility bytí. Ontologizace řeči jako média vlastního logu, ,,sebeudávání“ bytí jako jsoucího ,,u 

sebe“ (v jednotě reflexe a světodějného činu), nesla sama metapolitický rozměr, tím více a tím hůře, 

čím spekulativnější mytopoetickou povahu zde řeč a pervertovaná racionalita získávala. Odpor 

k ,,neautentickému“ bytí, zajatému moderní technikou a všemi dalšími sférami pravé podstatě bytí 

odcizené soudobé společnosti, měl od počátku povahu vyhraněného a (ve prospěch ,,pravdy“) 

činorodého odporu k nositelům, šiřitelům ,,neautentického“ bytí, jejichž svorníkem se v moderní 

,,technické“ civilizaci a její ,,prázdné počtářské“ racionalitě Heideggerovi stále výrazněji zdálo být 

židovství, kdežto možným oponentem a ,,zachráncem“ pravého bytí němectví – naprosto v jednotě 

s idealisticko-romanticky školeným antisemitismem a nacionalismem 19. století. Z metafyzického 

(ontologického) rozměru problému výrůstá metapolitičnost (dosahu) úkolu, celistvost, nikoli pouhá 

teoreticko-deskriptivní, nýbrž aktivně konavá, ba světodějná povaha úkolu ,,vzkříšení“ pravého bytí či 

jeho ,,spasení“ z rukou ,,parazitů“ na jeho dění, na jeho dějinách. 
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  Heidegger v poznámkách z podzimu 1932 říká, že ,,musíme“ filosofii ,,dovést ke konci a s tím 

připravit to úplně jiné – metapolitiku“. Tak ,,potřebujeme“ i ,,nové ustavení univerzity – která zajistí 

určité duchovně politické vedení – a k čemu? Ne k nějaké ,výstavbě‘ a novému nátěru stávajícího, 

nýbrž ke zničení univerzity. Toto ,negativní‘ ale je jen potom určitým působením, když svůj úkol bere 

ve výchově nového pokolení.“1558 Tady vidíme jednotu nové metafyziky a metapolitiky a její ničivý 

poměr k stávajícímu (rozuměj ne pouze dílčí instituce, nýbržk dosavadnímu pojímání hodnot vůbec) 

,,in nuce“ i s agresivním a nabubřelým žargonem. Heidegger sám svou prve citovanou poznámku 

uvozuje názvem ,,Konec ,filosofie‘“, s typickými uvozovkami pro domněle (jím samým a nacistickým 

režimem) překonaný starý (rozuměj veškerý evropský) způsob ,,filosofie“, podobně ,,kultury“, 

,,morálky“ (tak již Nietzsche) a ,,humanismu“. (Nietzsche byl vskutku rétoricky i způsobem 

takovéhoto myšlení hlavním – a takto braným – Heideggerovým předchůdcem.) A na následující 

stránce vidíme i nejen spojení, nýbrž identitu radikálně nové-,,pravdivé“ filosofie a životní 

skutečnosti: ,,Metaphysik als Meta-politik.“1559 A z toho ovšem už vidíme i regresívnost, romantičnost 

a idealističnost (ne však proto méně, naopak, jak jsme viděli, o to větší, právě fanatičtější reálnou 

nebezpečnost) této holisticko-fatalistické filosofie jako rétoriky, která se docela v duchu tradice 

,,duchovní revoluce“ ,,opožděného národa“ domnívá revoluční světodějnou iniciativu a civilizační 

segregaci provést pouhou ,,kulturou“ (v deskriptivním, ne normativním slova smyslu), pouhou 

metafyzikou a pouhým básněním – docela jako Nietzsche a Richard Wagner a před nimi romantika. 

Kdežto v idealisticko-romantické tradici v základu této ontologizace osobní, resp. kolektivní národní 

identity stál transcendentalismus, metafyzický (a s tím i poznávací a politický) monismus (a proto 

segregační exkluzivismus), u Heideggera po destrukci všech inteligibilních struktur (a s tím kritérií 

míry) pohybu bytí stejně jako poznání vycházejí všechna kvalitativní určení jako pouhá sebeurčení, 

nelicencovaná žádnými mimosubjektivními měříky ani objektivními důvody.    

  Nedlouho po uvedených notátech Heidegger mj. dodává: ,,Metafyzika bytí zde se musí podle 

své nejniternější skladby prohloubit a rozšířit na metapolitiku ,pravého‘ dějinného národa 

(Metapolitik ,des‘ geschichtlichen Volkes).“1560 Čtení ,,Černých sešitů“ nás tak vede více než 

přímočaře: zde již vidíme (včetně jeho systematické i historické ,,kritičnosti“) ,,vyvození“ (jednoho, 

toho) ,,dějinného národa“, od nějž se pochopitelně zanedlouho dostaneme k podobně fundovanému 
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,,vyvození“ (pouhému stanovení) německého národa. Plynulost přechodu od ,,fundamentální“ 

ontologie časovosti k metahistoricky, ba metapoliticky kvalitativnímu myšlení, rozlišování (subjektů) 

dějin bytí, je zrovna tak krystalická a odhaluje svévolnost, nekritičnost Heideggerova způsobu filosofie 

= ideologie. Pro cestu k nacistické ideologičnosti Heideggerova myšlení je důležité sledovat tyto 

základní kroky: od světodějnosti ,,zabydlování“, uvědomování pravé podstaty bytí ,,pravou“ 

metafyzikou k jejímu metapolitickému dosahu a úkolu, zároveň s uvědoměním této pravé povahy bytí 

a myšlení destrukce etablovaných ,,neautentických“ podob ve smyslu všech tvarů západní racionality 

a subjektivity a přechod od autonomie subjektu v tradičním metafyzickém založení k identitě bytí a 

(jako) myšlení k nekontrolovatelné subjektivitě, která však zároveň je z imanence vrženosti do 

(konkrétního) zde-bytí ,,původně“ s jinými spojená, ovšem ontologicky i kognitivně jinak než ve 

,,staré“ metafyzice: k subjektivitě kolektivní a s určitým světodějným úkolem. ,,Čím méně platí 

jednotlivé já, o to naléhavěji je ve všem třeba vyzývat mistrovství,“ řekne Heidegger.1561 Toto 

,,mistrovství“ je míněno jako vůdcovství, totiž vůdcovství těch, kteří ,,mají“ = pojmenovávají pravdu 

(při kterých objektivně je pravda). Toto vůdcovství platí uvnitř národa a mezi národy. Mezi národy na 

vrcholu stojí Němci a mezi Němci ten, který si tuto jejich úlohu v její ontologické dimenzi uvědomuje 

– německý filosof, totiž Němec jako filosof (a s tím jako Vůdce, jako ,,Vůdce Vůdce“ /duchovní učitel 

politického předáka/ –  sám Heidegger). Opět nic než varianta hegelovské filosofie dějin jako ,,k-sobě-

přicházení“ světového ducha v prostoru a v čase, vrcholně v německé filosofii, ovšem důsledně 

odesencializovaná, a tak radikalizovaná v naprosté nekontrolovatelnosti svého (sebe)rozlišování. 

 Překonávání ,,zapomenutosti bytí“ vede podle Heideggera (opět dokonale s nacistickým 

režimem kompatibilní pojem) k ,,novému počátku“, jenž neznamená žádné přehodnocení pouhého 

teoretického postupu, nýbrž revoluci v metahistoricko-politické platnosti konkrétního zde-bytí, 

politicky konkrétní, vymezené a vymezující se jednání. Nepřekonaný kořen v idealismu dokládá mj. 

naprostá systematická shoda s marxistickým pojetím revoluce, při vší rozdílnosti předpokladů a 

kritérií. I v něm vládl (Jaspersem či Masarykem tak kritizovaný) světodějný holismus a amoralismus 

,,pozitivistické“ jistoty o ontologické zákonitosti, ,,nutnosti“, při sociální konkrétnosti a polarizaci. 

Likvidační přístup k těm, kteří v historicko-ontologické eugenice ,,Bytí“ patří k ,,neautentické“, resp. 

,,překonané“ (aufgehoben na hegelovský způsob) formaci bytí (= rozumění), zde jen roste; instancí 

marxismu byl dělník, člověk osvobozující se prací a rozumem, kdežto u Heideggera/v nacismu jsou 

kýžené hodnoty zároveň inherentní a dosahované ,,metapolitikou“ samotné ,,metafyziky“, a to 

dokonce ani ne pouhého teoretického pojmu, nýbrž již zcela libovolného, prostě (sebe)deklarativního 

,,básnění“ (,,básnicky bydlí člověk“). Tak Heidegger pohrdal specializací, výzkumem či historií i 

v humanitních vědách, ba destruoval humanitu i vědeckost toho, co se jimi v univerzitním provozu 
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běžně myslí, jako konstrukce odcizené technické racionality, oproti níž je nutné se k pravdě bytí vrátit 

,,původním“ tázáním, jež se mu samému pohodlně mění v pouhé mytopoetické označování.   

 Ne náhodou také Heidegger použítá (typicky ve své rektorské řeči) pojmu ,,sebeprohlášení“ 

(Selbstbehauptung), a sebeprohlášení vždy bezprostředně znamená ,,zmocnění se bytí“ 

(Seinsermächtigung) v celkovém politicko-ontologickém smyslu. V jednotě sebe-prohlášení (v pojmu) 

a zmocnění se bytí vidíme i doslovně další indikátor oné nekritické jednoty logu bytí a řeči člověka 

(národa), resp. identity duchovní (nadto pouze spekulativně, resp. básnicky projektivní) a reálně 

konavé aktivity. ,,Zmocnění se bytí“ má u Heideggera zároveň nejen teoreticky, nýbrž i historicky 

konkrétně politický, expanzivní, ,,bojový“ smysl sebeprosazování a sebevymezování, ,,moc“ zde 

funguje zcela politicko-mocensky1562 a ,,stranictví“ pro bytí se při prázdnotě výměru bytí (jeho 

ontologického ztotožnění s nic: bytování bytí = nicování nic) stává půdou, falešnou legitimizací pro 

invazivní, militantní sebeprohlašování. ,,Stranictví pro bytí“ není a nemůže být ničím jiným než 

stranictvím pro sebe sama, resp. vlastní (ovšem svévolně, nekontrolovatelně individuálně 

definovaný) národ. Bytí není žádná objektivní entita mimo individuální jsoucno a nad ním, nýbrž jeho 

bytí, ba jako jím uvědomované právě u něj vědomé, a tak jsoucí právě jako bytí. Samo rozlišování 

mezi bytím (Sein) a jsoucím (das Seiende) postrádá korektní měřítka, je v rukou myslitele: je to jako 

rozlišování mezi jednotlivým oblakem a mračny, resp. oblohou. Bytí je v neuchopitelnosti svého 

substrátu, imanentní fixovanosti na (své) ,,jinobytí“ (Hegelovo slovo), zjednotlivění, a přitom jeho 

přesahování, v jednotě své empiričnosti a transcendentnosti čímsi jako vzduch nebo voda. 

 O ,,fakticitě“ ,,že“ bytí, toho ,,Da“ na ,,Da-Sein“, se při ,,uzávorkování“ vší inteligibility 

ontologického pohybu k němu a ,,od“ něj, a totiž přenosu bytnosti do časovosti, nedá nic 

smysluplného vypovědět, nezbývá než konstatovat a reprodukovat a z této (vlastně specificky 

doznávané, za ontologický výměr bytí člověka uznávané) ,,nouze“  činit ,,ctnost“, totiž přeměňovat 

(určité, strukturované, racionální) vysvětlování a (mravní) jednání v ,,naslouchání“ (,,příkazů“, 

,,pokynů“, ,,volání“) bytí (popř. jím ,,pověřených“ básníků). Extrémní neproduktivnost Heideggerova 

filosofického tázání se demonstruje už v jeho – přitom tak rozsáhlém – díle a působení, jež se o to 

více mohly ,,prakticky“ i teoreticky ve výsledcích sbližovat s extrémně pravicovými ideologiemi, oč 

více vzdalovat vědeckému výzkumu, komunikaci s výsledky bádání jiných věd a s lidmi vůbec, stejně 

jako nárokům obyčejné lidské soudnosti, pokory, ohleduplnosti či solidarity. Na místo zapomenutosti 

                                                           
1562

 Srov.: ,,Die Wahrheit des Seyns jedoch bedarf nicht der Macht, weil sie in sich Macht – der Grund aller 
Macht ist – gesetzt, dass wir das Wesen der Macht nirgendwo anders suchen als im Seyn selbst, um dann zu 
wissen, dass das Wesen des Seyns einer Kennzeichnung  als Macht nicht mehr bedürftig ist.“ Tamtéž, s. 451. 



375 
 

bytí nastupuje zapomenutost lidství,1563 člověk jako pastýř bytí je právě pastýřem bytí, ,,subjektem“ 

čehosi o sobě asubjektivního a kvalitativně neurčitého, indiferentního, ,,homogenního“, co se na 

úrovni subjektivního vědomí nemůže než individuovat libovolně, v poznávacím i etickém smyslu bez-

ohledně projektivně.  

 Ohled na Bytí, jež je rovno Ničemu, je tím hlavním, ba jediným, kdežto ohled na konkrétní lidi, 

na bližní, se vytrácí. Heideggerův cynismus ve vztahu k potřebám a obětem obyčejných lidí byl nově 

doložen a shledáván ,,Černými sešity“, na teoretické úrovni si však monologického, 

antikomunikativního rozměru identity individuálního nositele heideggerovského bytí, resp. myšlení, 

dobře všimli už Jaspers či Arendt, Lévinas zase viděl národovecky ražený teritorialismus jeho 

,,Bodenständigkeit“, nemluvě o pronikavých kritikách vůdčích představitelů myšlení marxistického, 

kteří v Heideggerovi veskrze fašistického myslitele odhalovali už na základě ,,Bytí a času“. Heidegger 

přechází od inteligibilní bytnosti bytí k jeho pouhé časovosti, resp. jsoucnosti, spočívající vposled na 

nihilistickém, iracionalistickém ontologickém (ne)základu, na ztotožnění ,,bytování bytí“ a ,,nicování 

nic“,1564 iracionalitě existence, která je důvodem též destrukce racionality a morálky. (Bytí jako takové 

u Heideggera není a nemůže být nijak definováno, podobně jako u Hegela je ve své identitě odkázáno 

na imanentní ,,jinobytí“, na uskutečňování, jehož strukturu, a s tím kontigentnost dějinného, zároveň 

ontologizuje stejně, jako je o sobě relativní.)1565 Výsostně reduktivní a neobhajitelný, na samém 

počátku chybný a nelegitimovaný je už přechod k myšlení (z) bytí a ztotožnění (časovosti, později 

,,dějin“) bytí s podstatou (Wesen), ,,esencí“, totiž bytí namísto života. Tu již evropský racionalismus 

17. a 18. století byl mnohem dál, nikoli ,,daleko“, v ,,zapomenutí“ vůči bytnosti bytí, když do 

ontologické (stejně jako gnoseologické) syntézy pojal život, organicitu a určitost bytí, myslel 

z konstitutivních sil: tak Komenský, Leibniz a leibnizovský (hlavní) proud německého osvícenství 

s vrcholem v theologicko-historické syntéze Herderově. Nedostatek úcty a uznání vůči druhému, jeho 
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ist wahr, die Betonung des einen oder andern nicht gleichgültig.“ Jaspers, Karl. Notizen zu Martin Heidegger. 
Ed. Hans Saner. München, Piper, 2013, s. 268. 
1564

 Srov. v ,,Černých sešitech“ ztotožnění pojmů ,,der Platzhalter des Nichts“ a ,,der Hirte des Seins“. 
Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 97: Anmerkungen I-V (Schwarze Hefte 1942-1948). Ed. Peter Trawny. 
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neredukovatelné hodnotě (v ,,dějinách bytí“), u Heideggera pramení právě z jeho ontologických 

redukcí a indiferentismů, z náhrady žití za bytí a chápání jeho hodnoty pouze jako sebe-vědomí bytí. 

 Heidegger se s předsokratiky chce vrátit a vrací též k politicky primitivnímu (před- a ne-

strukturovanému, při cyklickém a sebeafirmativním myšlení/bytí zůstávajícímu) stavu, kde lidé jsou a 

,,prohlašují se“ (co do ,,pastýřství“ bytí = ,,vůdcovství“ pro jiné) ,,přirozeně“ hierarchicky. Přitom 

rozvíjí představu o vnitřní spřízněnosti vnitřního určení Němců a Řeků jako ,,původních“ národů, 

národů počátku a konce, resp. nového počátku dějin (bytí) Západu v tom pozitivním smyslu, jehož 

negativní protiváhou jsou dějiny Západu jako dějiny technické, počtářské civilizace. ,,Kdy ale a kde 

padlo první a jediné rozhodnutí k základní otázce filosofie a s tím k němu samému?,“ ptá se 

Heidegger. ,,Tehdy, když se národ Řeků, jehož kmen (Stammesart) a jazyk má s námi tentýž původ, ve 

svých velkých básnících a myslitelích pozvedl, aby vytvořil jedinečný způsob lidského, národního 

(volklich) bytí zde.“1566 

 Heideggerova filosofie je (před údajnou ,,Kehre“ i po ní) odkázána na jedince jako ,,pastýře“ 

bytí, činný subjekt dějinnosti, jenž má v rukou povahu jejího utváření a realizuje ji v různých 

podobách ne ve smyslu relativní adekvátnosti, nýbrž identitně, podle toho, čeho je ,,bytí“ samému 

údajně třeba. Tento identistický moment monistického, imanentistického myšlení tvoří základ 

totalitarismu ,,metapolitiky“ jeho dějinného (= ontologického, ontotvorného) subjektu. Obsahem 

tohoto totalitarismu je naznačená ,,fenomenologická eugenika“: nikoli eugenika rasová či sociální 

jako v konceptech, které podle Heideggera myslí ,,neautenticky“, v zajetí jsoucího, nýbrž eugenika 

,,dějin bytí“, v nichž se rozlišují ti, kdož bytí/pravdu ,,slyší“ a ,,přivádějí ke slovu“/ke skutečnosti, totiž 

jim(i)ž se ,,odkrývá“, zjevuje pravda bytí sama. Toto zjevování má apofantickou podobu, která konfuzi 

historického a absolutního dává novou dimenzi tím, že identifikuje subjekt a objekt zjevování. 

Epifanie (,,odkrývání“) pravdy bytí se děje jejím pouhým označováním v řeči jako logu jejího bytí.1567 

Člověk se má prý, ,,než začne mluvit, nejprve nechat oslovit bytím“.1568 Předpokládání (identitního 
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 Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 36/37: Sein und Wahrheit. Ed. Harmut Tietjen. Frankfurt am Main: 
Vittorio Klostermann, 2001, s. 6. 
1567

 Srov. Jaspersovu kritiku v náčrtu dopisu Heideggerovi z října 1942 po četbě Heideggerova výkladu Platons 
Lehre von der Wahrheit formuluje: ,,… ich die Wahrheit als die Unverborgenheit in dem Sinne, den Sie meinen, 
noch nicht verstehe. (…) Fast könnte ich sagen, ich fühle mich am Ende der Lektüre betrogen, denn immer war 
von der Unverborgenheit die Rede, ohne daβ gesagt wurde, was das eigentlich sei.“ Heidegger, Martin a Karl 
Jaspers. Briefwechsel 1920-1963. Ed. Walter Biemel a Hans Saner. München: Piper/Frankfurt am Main: Vittorio 
Klostermann, 1992, s. 165.  
1568

 ,,Soll der Mensch noch einmal in die Nähe des Seins finden, dann muβ er zuvor lernen, im Namenlosen zu 
existieren. Er muβ in gleicher Weise sowohl die Verführung durch die Öffentlichkeit als auch die Ohnmacht des 
Privaten erkennen. Der Mensch muβ, bevor er spricht, erst vom Sein sich wieder ansprechen lassen auf die 
Gefahr, daβ er unter diesem Anspruch wenig oder selten etwas zu sagen hat. Nur so wird dem Wort die 
Kostbarkeit seines Wesens, dem Menschen aber die Behausung für das Wohnen in der Wahrheit des Seins 
wiedergeschenkt.“ Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 9: Wegmarken. Ed. Friedrich-Wilhelm von Herrmann. 
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2004, s. 10. 



377 
 

uskutečnění) a systematické zapojení takovéhoto ,,oslovení“, jež se vzpírá jakýmkoli kritériím 

racionální analýzy a komunikace, je příkladem toho, čím je u Heideggera ,,blízkost bytí“ fundována.    

 Tato filosofie, v níž se ,,autentické bytí“ stává vlastním výkonem a měřítkem (meta)politiky, 

se svým holistickým nárokem, a zároveň pohodlím domnělé světodějné politiky od stolu, reálnou 

konformností a pasívností, prostotou jakéhokoli výzkumného či praktického (etického) snažení, je 

radikálně protikřesťanská a protimetafyzická v každém jiném (opravdovém) než svém smyslu (v němž 

transcendence není ničím než hypostazí imanence), a přece namlouvá styk s ,,tajemstvím“ bytí jako 

čímsi sakrálním a jeho ,,nazírání“ jako transcendentální meditaci. ,,Sakrální bez sakrálního obsahu, 

zamrzlé emanace, jsou hesla žargonu autentičnosti produkty rozpadu aury“, jak o ní psal Walter 

Benjamin, poznamenává Theodor W. Adorno. ,,Sugerované a nepřítomné tajemství je ale veřejné. 

Kdo je nemá, potřebuje jen mluvit, jako by je měl, a jako by je neměli ostatní.“1569 Adorno posměšně 

cituje Heideggerovy výroky o autentické a ,,staleté“ blízkosti, již údajně prožívá se schwarzwaldskými 

sedláky, jimž dává zapravdu ve skepsi vůči povolání do Berlína (jež ,,pyšně“ odmítl), a odkazuje jej 

namísto maloměšťáckého kýče sedlácké idyly a moudrosti v jednotě s půdou a lesy na poznání 

venkovanů, jaké přinesla již francouzská literatura od Balzaca (,,Venkované“) po Maupassanta.1570  

 Adornovi jde o to, ukázat, že ,,žargon autentičnosti“ je zdánlivou, falešnou, ve skutečnosti 

nejhůře konformní ,,opozicí“ vůči společnosti a racionalitě odcizené opravdovému, tj. 

problematickému, zprostředkovanému, dialektickému myšlení a bytí. ,,Buržoazní podoba racionality 

potřebuje odjakživa iracionálních tahů, aby se udržela jako to, čím je, jako trvající nespravedlnost 

prostřednictvím práva. Takováto iracionalita uprostřed racionálna je klima provozu autentičnosti.“1571 

Adorno ovšem neprávem hází do jednoho pytle s Heideggerem Jasperse, podobně, jako jsme to viděli 

u Lukácse v kapitole III/1. Vidí ,,myšlení původu“ (Ursprungsdenken) a ,,autentičnosti“ a s ním 

spojený ,,návrat (Rückfall) vzkříšené metafyziky před dialektiku“1572 jako produkt masové společnosti, 

postupu odcizení a represe nehumanizující se společnosti, jako reakce na postupující ztrátu smyslu a 

rozumnosti novým, krizovým a kýčovým identitarismem, vyznačujícím se ,,konzervativní“ kritikou 

masové kultury, v níž se mu přitom náramně daří, jehož součástí žargon je: jako něco domněle a 

stylizovaně hlubšího, původního, esenciálního, a zároveň se se svou ,,elementaritou“, 

,,univerzalitou“, neřkuli náhradní religiozitou a mytologií (Heidegger), náramně dobře prodávající 

jako komerční ikony, a sice právě fetišizovanými slovy žargonu jako domnělými identitními substráty 

pravdy. Přitom ,,otázka, oblíbená rekvizita žargonu, musí znít o to radikálněji, čím loajálněji se řídí 
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typem odpovědi, jež smí být vším, jen ne radikální.“1573 Adorno neprávem považuje také Jasperse za 

představitele tohoto stylu a kromě jiného se domnívá, že se u něj ,,strategicky“ spojuje ,,starý 

protestantský motiv absurdní, v subjektu se zakládající víry“ s ,,kritikou pozitivní vědy“. ,,Radikální 

otázka se stává sama sobě substanciální na úkor odpovědi; odvaha bez rizika.“1574 Podobně Jasperse, 

dle jehož ,,Filosofie“ se podstata nepoznává, nýbrž provádí ,,objasnění“, které nedochází k žádnému 

poznání-vědění, kritizoval už Lukács. Adornovi jde o kritiku ,,kompenzační“ role existenciální filosofie 

s jejím odmítáním systematické, resp. (hegelovsko-marxovsky) dialektické racionality v rámci systému 

založeného na nesvobodě a na ztotožnění úspěšnosti za racionalitu. ,,Formální vlastnění autonomie 

nahrazuje její obsah.“1575 

 Jak správně konstatuje Marion Heinz, u Heideggera dochází k ,,ontologizaci politična stejně 

jako k politizaci ontologie“. ,,S novým určením vztahu času a bytí nutně přichází nové určení vztahu 

teorie a praxe. (…) Pro Heideggera platí: Myšlení dějin bytí je metapolitika.“1576 Tuto eminentní 

političnost, a ovšem iracionálnost Heideggerova myšlení ,,Černé sešity“ doložily konkrétními příklady 

toho, že u Heideggera subjektem dění není ani tak subjekt ve smyslu jedince, jak jej proponovala 

novověká filosofie tradice (kterou Heidegger právě považuje za vrchol židovsko-křestanské racionality 

jsoucího, zapomenutosti bytí), nýbrž (,,přirozený“, ,,původní“) kolektiv ve stylu völkische 

Gemeinschaft, ne historicky a kulturně ustavované bürgerliche Gesellschaft. Už v ,,Bytí a čase“ se 

,,autentická dějinnost“ ztotožňovala s ,,děním společenství národa (Geschehen der Gemeinschaft des 

Volkes)“.1577 Občanská práva, instituce a vůbec hodnotová měřítka u Heideggera platí za elementy 

židovsko-křesťanské odcizené racionality. Zároveň vidíme, že Heidegger národnosti chápe jako 

kolektivní ,,habity“ místně a časově organizovaných individuálních vztahování k bytí, jako duchovně-

teritoriální ,,rasy“, a  jejich ,,kvalitativními“ atributy vede domněle ,,přirozenou“ rozlišovací linii, kdy 

Němci jsou pro ,,autentické“ bytí nejdisponovanější a Židé nejméně – a totiž v něm svou mocí v rámci 

civilizačního provozu (,,Machenschaft“) aktivně brání. (Tak uvažoval o ,,židovství v hudbě“ i Wagner.) 

Toto myšlení (jak rozebírají zejména přispěvatelé siegenské konference) je rasistické principiálně. 

Heidegger myslí s naprostou samozřejmostí národnostně (národovecky) a metahistoricky. 

Seinsgeschichte přechází v ,,Seinspolitik“, totiž v onu ,,eugeniku“ ,,spoludaných“ (mitgegegeben) 
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dispozic k ,,autentickému“ bytí, odkrývání pravdy, kdy to má být bytí samo, jež se skrze (národní) 

subjekty udává. Že Heideggerův antisemitismus je upevněn jeho pojetím ,,dějin bytí“, že vychází 

z jeho pojetí Židů jako vykořeněného národa, jenž ve světě rozsévá manipulativní kalkulující 

racionalitu v rámci jsoucího, zapomenutost bytí a vykořenění i ostatních národů, nahlédl (jakkoli ne 

dostatečně interpretoval) dokonce i Peter Trawny.1578 

 Ne náhodou si Heidegger otázku ,,Kým jsme my sami?“ neváhá položit a jasně zodpovědět 

v přednášce o logice (,,jako otázce po bytnosti řeči“). Odpověď Filosofa je zcela ve stylu ,,nového 

počátku“, ,,konce“ staré filosofie/existence a něčeho docela autentičtějšího: ,,Jsme národ (das 

Volk).“1579 V téže přednášce o logice Heidegger mluví o ,,sebeprohlášení německé národní síly 

(Volkskraft)“.1580 Přechod od individuální subjektivity ke kolektivní, a to ,,pokrevní“, ,,rodové“-

,,rasové“, národní ve smyslu völkisch, nereflektované zároveň v její sociální struktuře, se zde 

příznačně děje naprosto nefilosoficky, neřkuli vědecky, kriticky, tak jako přechod od sebekritiky 

poznání, od filosofie sebevědomí, k filosofii (,,udávání“) bytí. Při transcedentalistickém pojetí bytí 

nadto nekriticky pojatá identita kolektivního subjektu vystupuje (už ve své sebeidentifikaci právě jako 

,,sebeprohlášení“ své ,,Volkskraft“, jako vymezující se vůči jiným, jak odpovídá ontologizaci vědomí 

jako sebe-udávání, sebeuchopování se Bytí) jako imanentně činná, jednající, a tak i politická. Tento 

nekritický kolektivismus a praxeologismus, totiž politicismus subjektivní sebereflexe, chápající se jako 

quasi eschatologickou událost, nechává filosofii přerůstat v ideologii a samotný duchovní výkon 

člověka v propagandu. Ta je výsledkem afirmativní povahy ,,autentických“ duchovních aktů vůči 

imanentisticky pojatému, skrze ně se u-dávajícímu bytí. Přináležitost k lidu musí vždy někdo určit, a 

toto určování může probíhat jen veskrze romanticky, ,,mytopoeticky“, podle toho, kdo jak pociťuje 

společnou ,,Not“ (Seinsnot), jak o ní mluvil Novalis, později Wagner. Důležité a ,,statusově“ 

sebepotvrzující, afirmativismus v jeho nedílné individuální výhodnosti ukazující, je, že ,,podstatným“ 

(ontologickým) pohybem, pohybem (sebe)zjevování pravdy, se stává filosofování. Proto vůdcovský 

nárok filosofa (Heideggera), a sice (ideálně, toužebně) i vůči vůdci politickému. Pokud úkolem 

filosofie je ,,zmocňování se bytí“,1581 jedná se zároveň o hlavní úkol, resp. identifikující, identitní 

pohyb bytí samotného, tedy i národního bytí. Spojení pociťování a překonávání ,,Not“ 

s metahistorickou predispozicí na straně německého národa v duchu romantismu dobře vidíme 

v Heideggerově připisování pociťování této ,,Not“ Němcům jako ,,základní způsob bytí našeho 
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národa“ (Grundart des Seins unseres Volkes).1582 O bojovnosti německého sebeuvědomění jako 

,,lidové síly“, která se má (a jediná může) ,,zmocnit“ bytí = potřít vše, co (německé) ustavení jeho 

(německého) bytí brání, nenechá na pochybách už vyjádření: ,,Jedině boj udržuje protiklad 

otevřeným a zasazuje do sdružení učitelů a žáků onu základní náladu, z níž omezující se 

sebeprohlášení zmocňuje rozhodnuté sebezamyšlení k pravé samosprávě.“1583  

 Není třeba rozvádět, že tento falešný heroismus na počátku nacistické vlády dokonale uhodil 

na strunu všech nacionalisticky naladěných (tj. většinových) členů akademické obce, učitelů stejně 

jako studentů, kteří viděli v Hitlerově režimu naději na překonání nenáviděné ,,slabé“ výmarské 

republiky, na návrat k velkému a mocnému césarskému Německu, které zničili (,,zradili“) ,,socialisté“ 

a západní spojenci ve Versailles. Jeho autorita a ,,světodějná práva“ v ,,duchovním nacismu“, ve 

vetkání nacistické ,,revoluce“ do ontologického pohybu (sebe)zjevování, zmocňování pravdy Bytí, 

uskutečňování ,,autentického“ bytí, nalezla výhodnou filosofickou oporu. ,,Pastýřem bytí“ je u 

Heideggera německý člověk a jeho protikladem (nepřítelem = nepřítelem ,,bytí“) tytéž síly, od nichž 

měli Němce ,,osvobodit“ nacisté: všechna ,,neautentická“, ,,technická“, v ,,metafyzickém“ smyslu 

židovská západní civilizace, jejímiž představiteli uvnitř německého společenství, a tak ,,vnitřními“ 

nepřáteli, jsou také u Heideggera titíž co u Hitlera: Židé a socialisté (přitom Heidegger bude – právě 

,,metafyzicky“ – jako židovské označovat v zásadě všechny formy ,,neautentického“ bytí). Heidegger, 

který tímto způsobem bude myslet až do konce života a okupaci Německa jako okupaci posledního a 

jediného prostředí, kde byla šance na ,,autentické“ bytí, brát jako tu katastrofu, o niž jde (ne 

holocaust), představoval ,,nejvelkorysejší“ nabídku nacistickému režimu, který jinak v kulturní (ani – 

jak se také ukáže – univerzitní) politice neměl žádnou jinou než pustě ideologickou, ,,plakátovou“ a 

ryze instrumentální koncepci. Také proto ovšem tato ,,nabídka“, a ovšem s konkrétními důsledky ve 

vůdcovské unifikaci akademického života, rušícími ambice jiných, zůstala oslyšena a stáhla se po 

,,heroickém“ roce 1933/34 do (ne proto nadále nenacistické) ,,vnitřní opozice“: neměl ji jako takovou 

kdo pochopit (jakkoli se Heidegger živil představou, že Hitler sám by mu rozuměl, jen se k němu 

dostat). Nelze však přehlížet už čistě historický význam iniciativnosti akademiků jako Heidegger (u 

jiných ,,nemetafyzicky“ bezprostředněji ideologické či oportunní) v počátcích nacistického převratu: 

díky ní se hned po nacistickém uchopení moci rozpoutala ,,revoluce“ i na univerzitách, dávajíc si 

v představách jako Heideggerovy vlastní ,,logiku“ – a vycházejíc pochopitelně s odstraněním 

dosavadní reprezentace vstříc osobním (kariérním) potřebám těch, kteří dosud (nadto v těžko 

prostupném německém ordinářském systému) stáli stranou.         
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 Editor ,,Černých sešitů“ i dalších svazků heideggerovské Gesamtausgabe si nechtěně vstřeluje 

,,vlastní gól“, když v doslovu k hned prvnímu svazku ,,Černých sešitů“ (GA 94) v roce 2014 uvádí, co 

zopakuje i v příštích svazcích (ačkoli někteří ,,odborníci“ v akademických publikacích tvrdí, že ,,Černé 

sešity“ byly soukromými deníky a nebyly určeny k publikaci!), totiž že Heidegger ,,Černé sešity“ 

odkázal k publikaci, a to na konci Gesamtausgabe,1584 ba že to byl správce jeho pozůstalosti von 

Herrmann (jenž proti Trawného interpretační prezentaci ,,Černých sešitů“ hrubě vystoupil), kdo se 

rozhodl proti tomuto Heideggerovu pokynu a v zájmu nezdržování zpřístupňování Heideggerova díla 

sešity uvolnit k vydání dříve než jako posledních svazků edice (tak jsou toliko číslovány). Uvádí také 

myšlenku nutnosti odlišovat (Heideggerův) ,,duchovní nacismus“ od ,,vulgárního nacismu“1585 a tu 

vysvětluje takto: ,,Tento ,duchovní národní socialismus‘ nemá ovšem být jako teoretický oddělován 

od toho praktického. Jediná možnost, jak dát tomuto nicméně vzácně uplatňovanému pojmu smysl, 

je, že Heidegger pod ním rozumí národní socialismus, jenž následuje jím rozvinutou ,metapolitiku‘. 

,Metapolitika‘ ale nemůže v zásadě být nic jiného než Heideggerovy úvahy ke vztahu ,prvního‘ a 

,jiného počátku‘ z hlediska dějin bytí.“1586 Tak ovšem sám Trawny nechtěně potvrzuje beztoho jasnou 

skutečnost, že Heideggerův ,,duchovní nacismus“ = Heideggerova ,,metapolitika“ = Heideggerovy 

,,úvahy z hlediska bytí“. Obsahem či rezultátem úvah o dějinách bytí je metapolitika a obsahem či 

rezultátem metapolitiky je duchovní nacismus. 

 Trawny spojil kritické ,,vystřízlivění“ z dříve spíše apologeticky podávaného Heideggera, na 

jehož nevědeckém vydávání se beze všeho podílel, se záhy se dostavující snahou jej přece jen 

ponechat v tradici velkých filosofů. Na jednu stranu nejprve okázale a za velké pozornosti vysvětlil 

závažnost a filosofickou fundaci Heideggerova antisemitismu (na nějž ovšem též negativa ,,Černých 

sešitů“ zúžil, tak jako se měl Heideggerovu nacionalismu a totalitarismu, metapolitickému rezultátu 

jeho ontologie, věnovat už dávno, jako znalec už na základě spisů), na druhou stranu se pak snažil o 

nemožné, totiž ukázat, že to ,,přece jen“ Heideggerův filosofický odkaz a koncept jako takový tak 

úplně nekontaminuje, ba že jde o ,,proměnu“ dostavující se docela ,,přirozeně“ na ,,cestě“ (hledání) 

dějin bytí. Trawny jako by se už první knihou za svou editaci sešitů omluvil, umyl si ruce před kritiky 

nehumánnosti jejich obsahů, a následně, kdy se musel potýkat s útoky heideggeriánů včetně 

Heideggerova posledního asistenta von Herrmanna stejně jako s otázkou pokračování svého 

profesionálního akademického působení jako znalce Heideggera, ba šéfa heideggerovského institutu 
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a editora, jako by si umyl ruce zase před Heideggerem (když ne před heideggeriány, které už měl 

,,zradit“ stejně): v ,,Černých sešitech“ je sice leccos špatného, ale v Heideggerovi se bude pokračovat, 

protože jeho myšlení celé nemůže být tak špatné. Tak by se dal výsledek shrnout.1587  

 Některé Trawného formulace přitom působí doslova groteskně, zejména navýsost 

heideggerovské: ,,Jeho (Heideggerovo, M. B.) zapletení ještě do nejtemnějších tahů té doby 

akcentuje vzpomínku, kterou jsme od něj obdrželi. Je bolestná nejen skrze to vzpomínané, nýbrž 

zároveň skrze občas děsivý způsob samotného zápisu vzpomínky. A nemůže existovat vděčnost, že 

nás Heideggerovo myšlení této bolesti, ba tohoto děsu nikdy a nikde neušetřuje?“1588 A 

heideggerovský amoralismus skutečně vyjadřuje Trawného bilance, jež konstatuje, že v Heideggerově 

amoralismu přece morální kritéria neplatí, ,,mýlení se“ je součástí cesty myšlení (co na tom, že jeho 

vinou či s jeho účastí, podporou, umírají miliony nevinných): ,,Mýlící se (bloudící, der Irrende) je bez 

viny. Myšlenka, že Heidegger by se měl za své myšlení nějak omlouvat, je slabá.“1589 Trawny se tedy, 

zejména v Irrnisfuge, pokusil po editaci jeho nacistických vyjádření svého ,,Mistra“ obhájit tím, že 

jeho nejen dílčí selhání v politickém jednání, nýbrž nepřijatelné momenty jeho myšlení, a totiž jakožto 

politického (to se Trawny právě pokusil zamlžit na rozdíl od kritických interpretů), byly omyly na 

cestě, která ovšem o sobě byla správná, ,,odvážná“, že je třeba oceňovat, že Heidegger po ,,cestě“ 

vůbec šel a že s ním ji absolvovat i s jeho případnými omyly zůstává stejně poučné, ne-li pro 

,,autentické“ myšlení nezbytné. Trawny tak zamlžil explicitní ,,metapolitičnost“ Heideggerova ,,bytí 

zde“ jako bytí v národnostně rozlišeném a rozlišujícím se světě, ve společenství se všemi oněmi 

momenty ,,zničení“ ,,vnitřního nepřítele“, ,,obětí“ atd., jež Heidegger sám vyslovuje. Pod všechnu 

kritiku pak jsou Trawného pokusy rozehrát Heideggera dokonce jako kritika nacismu, ba jeho 

srovnání Heideggerovy kritiky nacismu jako upadajícího rovněž k ,,Machenschaft“ s kritikou 

židovství.1590  

 Jürgen Habermas již roku 1983 v tomto směru kriticky nahlédl intenci Heideggerova pojmu 

,,Irrnis“ a nenáhodnost jeho koncepce ,,dějin bytí“ v době náhledu depravace nacismu v novou 

,,Machenschaft“ namísto sebeuvědomění nositele ,,nového počátku“ v Heideggerem proponovaném 
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 Reinhard Mehring právem kriticky pozvedá obočí nad návrhem Trawného jako významného editora 
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smyslu ,,duchovního nacismu“1591: ,,Protože ,bytí zde‘ ztotožnil s bytím zde národa, autentické umění 

být se uchopením moci, svobodu s vůdcovskou vůlí a do otázky bytí nechal vstoupit nacistickou 

revoluci spolu s pracovní službou, vojenskou službou a službou vědění, byla mezi jeho filosofií a 

dobovými historickými událostmi zjednána interní, ne snadno retušovatelná souvislost. Prosté 

politicko-morální přehodnocení nacismu by muselo zaútočit na základy obnovené ontologie a 

zpochybnit teoretický přístup. Pokud by se naproti tomu dalo zklamání z národního socialismus 

pozvednout nad průhlednou sféru zodpovědného souzení a jednání a stylizovat jako objektivní omyl, 

jako fatálně se odhalující omyl, nemusela by kontinuita s názorovými pozicemi ,Bytí a času‘ být 

ohrožena. Heidegger zpracovává svou historickou zkušenost s národním socialismem způsobem, 

který nezpochybňuje elitářský nárok na privilegovaný přístup filosofa k pravdě. Interpretuje nepravdu 

hnutí, jímž se nechal strhnout, ne v pojmech subjektivně zodpovídaného existenciálního propadnutí 

době (Man), nýbrž jako objektivní nedostavení se (Ausbleiben) pravdy. Že se nejodhodlanějšímu 

filosofovi o povaze režimu otevíraly oči teprve postupně – za tuto zpožděnou lekci světových dějin 

má právě převzít autorské právo samotný běh světa, ne sice konkrétní dějiny, nýbrž sublimované, do 

výše očí pozvednuté ontologie. S tím se zrodil koncept dějin bytí.“1592     

 Ideologický rozměr myšlení v Heideggerově pojetí, rezonující afirmativismus jeho 

ontologického imanentismu, bazírujícího na ztotožnění bytí a nic, odmítnutí inteligibility v 

ontologickém základu světa, a zároveň hlásání ,,Erschlossenheit“, ba ,,Entschlossenheit“, se projevil 

snadností, s níž Heidegger (svou) filosofii s extrémně pravicovou, národoveckou a antisemitskou 

ideologií dovedl spojit. Spojení konavého entuziasmu, falešného heroismu, s nejhlubším nihilismem 

Heidegger převzal od Nietzscheho (,,vůle k moci“), jejž v tomto směru kritizoval už Masaryk; sugesce 

domnělou ,,revolucionizací“ působí o to víc, oč prázdnější je ,,pravda“, k níž má člověka přivést, 

,,otevřít“. Žádný jiný řád, pořádek, ba smysl, rozum, než jaký určí sám a zcela arbitrárně, člověk ve 

světě/v bytí nenajde. V tom zase již Lukács ukázal jednotu základní ideologické tendence u 

Heideggera (s nímž ovšem neprávem spojil Jasperse) s Hitlerem: působí se na vyprázdněnost, strach, 

zoufalství, a přitom nevede k poznávání jiného rozumu, nýbrž v současném bytí upevňuje a potvrzuje 

,,velikost“ pouhého sebe-vědomí, bytí sebou (,,wir wollen uns selbst“). Jaspers nad zaslanou 

Heideggerovou filosofickou knihou s názvem ,,Dřevěné cesty“ (Holzwege) docela výstižně konstatuje: 

,,Zůstal jsem v tázajícím se napětí: jestli se z toho stane nějaká fantasticko-klamavá možnost myšlení-
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básnění, nebo jestli tady začíná závažné otevírání bran, – jestli dochází k svádivému odlučování od 

současného naplňování étosu, nebo spíše ražení cesty, která na konci vede právě k takovémuto 

naplnění, – jestli zde nachází slovo gnostická bezbožnost, nebo hledání božství.“1593 

 Prohlubování myšlení dějin bytí u Heideggera vedlo jen k upevňování pozice Němců jako 

vyvoleného národa, jenž zvláštní povolanost k hájení a znovuetablování autentického bytí, k 

,,novému začátku“ po ,,konci metafytziky“, který přece provedli právě Němci (idealismus a po něm 

Nietzsche), prokázal i dějinně. Jako ,,apoštol“ u nich a právě u nich přeživšího vědomí, jež kdysi bylo 

vlastní toliko Řekům, vystupuje u Heideggera Hölderlin. On a na něj navazující Heidegger sám se 

stává v Heideggerových očích jako uchopující to podstatné (= bytí samo) ,,polobohem“. Proti tomu 

Goethe a německá klasika má ulpívat v zajetí ,,západní metafyziky“, civilizační racionality namísto 

autentického myšlení bytí, občanské společnosti namísto původního společenství ,,básnících se“ 

,,pastýřů bytí“. Nicméně ,,pouze Němec může bytí původně nově básnit a říkat,“ ,,ví“ Heidegger.1594 

Němci totiž jsou, říká Heidegger i v ,,Úvodu do metafyziky“, docela žargonem idealistů a romantiků, 

,,metafyzický národ“. Jsou ale také – píše Heidegger v roce 1935 – ,,nejohroženejší“ národ, který ,,leží 

v kleštích“ (zvýraznil M. B.).1595 Němci mají ,,nejtajnější národní úkol“ (geheimster volklicher 

Auftrag)1596 a  ,,nejskrytější bytnost“ (das verborgenste Wesen der Deutschen).1597  

 Nositelem (totiž vědomě politickým uskutečnitelem) autentického bytí je tedy lid, a sice 

konkrétní lid, který nejméně  byl ,,vykořeněn“ skrze počtářskou racionalitu, tj. Němci; naproti tomu 

Židé jsou ztělesněním ,,bodenlos“ a ,,entwurzelt“. V tomto smyslu je ovšem třeba též hlouběji 

pojmout nacismus jako ,,duchovní“, jako rozlišující národy/rasy (Heidegger mluví jako o rase o 

Němcích i Židech) co do míry uvědomění ontologické struktury kolektivního bytí zde, ne pouze 

etnicky rasově, neboť to je vulgární biologismus řídící se kritérii jsoucího, tělesného, ne bytí samého. 

Protože tento postoj ,,duchovního nacismu“ nevítězí, chápe se Heidegger jako oslyšený, nicméně o 
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historické ,,nutnosti“ nacismu i při převaze vulgárních představitelů nezapochybuje. K vulgárním 

nacistům, upadajícím k nové ,,Machenschaft“, rozhodně nepatří sám Hitler, k němuž Heidegger 

chová od počátku mimořádné sympatie, doporučuje ho k četbě bratrovi, obdivuje (jak víme od 

Jasperse) jeho ruce, a Heideggerovy a Hitlerovy výměry nacismu jako revoluce, změny celého bytí 

člověka, národa a světa, právě quasi eschatologického, ne jen mocensky politického rozměru, jsou 

nápadně příbuzné. 

 S idealistickou eugenikou a nacionalismem souvisí i shodné, u Heideggera jen převrácené 

založení vzájemnosti v jednotě podstaty namísto dignity každého jednotlivce jako jednotlivce, jako 

jiného, než je druhý. Je to ovšem stejně jako v idealismu ona monistická konfuze nahodilého a 

nutného, dějinného a eschatologického, (imanentně) nacionálního a univerzálního, co vyznačuje na 

jednu stranu politickou konkrétnost, dosaženost, na druhou stranu spekulativní fundaci a motivaci 

jednání. Tak může Heidegger jako akademicky etablovaný filosof 20. století (ba Husserlem školený 

fenomenolog) vážně do myšlení dějin a národa trvale zapojovat pojem ,,osudu“ (Schicksal), jehož 

kontinuální působení v jeho myšlení je jedním z mnoha dokladů o kontinuitě (političnosti a 

ideologičnosti) jeho myšlení vůbec.1598 ,,Osud“ se pojí právě s transcendentalitou, a zároveň dějinnou 

imanencí bytí jsoucího, národů, a zejména s bytím ,,vyvoleného“ a ,,pověřeného“ národa Němců, 

právě díky němu je možné ,,nový počátek“ uskutečňovat sebeprohlašováním toho, co zároveň již 

tvoří ,,vnitřní“ určení dějinného, čímž se tento monismus cestou ,,duchovní“ fundace vrací 

k nejhrubšímu pravicovému identitarismu a vytyčuje teze typu ,,wir wollen uns selbst“. ,,Uzavřená 

společnost“ rezonuje uzavřenost, cykličnost, imanentismus celého ontologického konceptu, jehož 

politicky pravicový radikalismus heideggerovská fenomenologická ,,eugenika“ podporuje konceptem 

,,vrženosti“ (Geworfenheit) do světa (bytí zde). Člověk (lid) je ,,vržený rozvrh“, geworfen a 

entwerfend, a rozvrhování (Entwerfen) toho autentického je zároveň nutně zavrhování (Verwerfen) 

toho neautentického, toho ,,parazitního“, ,,vnitřního nepřítele“, jak o něm Heidegger psal. 

Heideggerův antisemitismus je stejně jako jeho nacionální socialismus ve skutečnosti mnohem horší 

než ,,vulgární“ podoby těchto ideologií, nakolik totiž je právě – jak on sám říká! – ,,metafyzický“, 

upevňuje tyto ideologie falešnými filosofickými (veskrze spekulativně metafyzickými) konstrukty. 

,,Otázka po roli světového židovstva není žádná rasová, nýbrž metafyzická otázka po druhu lidství 
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(Menschentümlichkeit), které může veskrze nevázaně převzít vykořenění všeho jsoucího z bytí jako 

světodějnou úlohu“, říká Heidegger.1599 

  Už v roce 1916 píše Heidegger své budoucí ženě Elfride: ,,Zžidovštění (Verjudung) naší kultury 

a univerzit je nicméně děsivé a já myslím, že německá rasa by měla vynaložit ještě tolik vnitřní síly, 

aby vyšla do výše.“1600 (zvýraznil M. B.) Toto vyjádření je o sobě poplatné antisemitismu 

wagnerovského typu, jenž ovšem ,,vnitřní sílu“ němectví nechává se vůči ,,židovství“ osvědčovat 

nejvyšší kulturní mohutností, dostupující nakonec k přece univerzalistické koncepci ,,čistě-lidského“. 

Wagner je zároveň přese všechno emocionálně-intuitivní humanista, jeho antisemitismu chybí 

důsledný metafyzický základ, jakkoli jeho myšlení nacionální je idealisticko-romantickým 

substancialismem dějinných identit raženo. V roce 1920 si Heidegger zase v dopise Elfride stěžuje na 

ceny masa slovy: ,,Sedláci se tady nahoře pozvolna také stávají nestydatí a všechno je zaplaveno Židy 

a šíbry.“1601 Heidegger ,,filosoficky“ shrnuje: ,,Občas už by se člověk chtěl stát duchovním 

antisemitou.“1602  

 O cynismu, násilném momentu myšlení ,,zničení“ a ,,oběti“ dosavadního světa neautenticky 

existující technické (židovské) civilizace na cestě k ,,novému počátku“, svědčí Heideggerův notát, že 

důsledkem der ,,završení techniky (Vollendung der Technik)“ bude, ,,že se Země sama vyhodí do 

vzduchu a nynější lidstvo zmizne. Což není žádné neštěstí, nýbrž první očištění bytí od jeho 

nejhlubšího znetvoření nadvládou jsoucího.“1603 Necháme-li stranou šokující cynismus takových 

výpovědí, je třeba už z hlediska vnitřní logiky heideggerovského myšlení upozornit na to, že 

Heidegger si zde sám zcela odporuje, resp. dokládá pustou ideologičnost, a tak tendenčnost, logickou 

nekonsekventnost svého myšlení (politického chtění), když se dožaduje ,,očištění bytí od jeho 

nejhlubšího znetvoření nadvládou jsoucího“, přičemž toto ,,očištění“ přece nebude moci být aktem 

nikoho jiného než zase jen někoho jsoucího, aktem ,,převahy“ nad ,,převahou jsoucího“ ze strany 
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 Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 96: Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1939-1941). Ed. Peter 
Trawny. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2014, s. 243.  Srov. s výkladem pojmu ,,Geworfenheit“ a 
,,Rasse“: rasa prý označuje ,,notwendige und sich mittelbar aussprechende Bedingung des geschichtlichen 
Daseins“ (tj. Geworfenheit): Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 94: Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-
1938). Ed. Peter Trawny. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2014, s. 189. 
1600

 Heidegger, Gertrud (ed.). ,,Mein liebes Seelchen!“ Briefe Martin Heideggers an seine Frau Elfride 1915-1970. 
München 2005, s. 51 (dopis z 18. října 1916). Z této korespondence jinak patří k nejznámějším a 
nejgrotesknějším Heideggerovo vyjádření z roku jeho prvního velikého nacistického zápalu (1933), že ,,über die 
groβen Dinge muβ man möglichst lange schweigen“. Tamtéž, s. 249. ,,Velký filosof“ Heidegger se tedy 
,,promlčel“ k sebraným spisům o sto svazcích, popř. ke stu svazkům mluvícím buď o verksze malých věcech, 
anebo učících, jak je třeba o těch velkých mlčet. V citovaném dopise z března 1933 viz mj. k požadavku 
,,Metaphysik des deutschen Daseins“ (která je z hlediska ,,dějin bytí“, resp. ,,autentického“ bytí, jistě 
přiměřenější než celá ,,židovsko-křesťanská“ ,,západní“ metafyzika posledních tisíciletí). 
1601

 Tamtéž, s. 112. 
1602

 Tamtéž, s, 116. 
1603

 Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 96: Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1939-1941). Ed. Peter 
Trawny. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2014, s. 238. 



387 
 

jiného jsoucího, aktem pouhé síly, a to konkrétně fyzicky likvidační síly, násilí. A Heidegger také jako 

rektor v přednášce Vom Wesen der Wahrheit (ZS 1933/34) volá k ,,nasazení“ (einsetzen) proti 

,,vnitřnímu nepříteli“, jenž se ,,usadil (…) v nejvnitřnějším kořeni bytí zde národa“, totiž – jak tomu 

nesporně publikum rozumělo – Židů v kořeni německého národa, jež je třeba dovést k ,,úplnému 

zničení“ (völlige Vernichtung). Přitom: ,,Nepřítelem je ten a každý, od nějž vychází podstatné 

ohrožení bytí zde národa a jeho jednotlivců.“1604 

 Židovství podle Heideggera charakterizuje profánní parazitní existence (Bodenlosigkeit), která 

,,není k ničemu přivázána, všechno si činí služebným“, ,,vykořenění“ (Entwurzelung), ,,bezsvětovost“ 

(Weltlosigkeit) a ,,to bezdějinné“ (das Geschichtslose).1605 Naproti tomu se mu ,,stává pořád jasnějším 

tušení, že náš domov, jádro jihoněmecké země, se stane dějinným rodištěm západní bytnosti“.1606 

Sama povaha Heideggerova používání pojmu Abendland navazuje na metahistoricky eugenický a 

konzervativně-revoluční elitářský, kryptorasistický diskurs lidí jako Oswald Spengler podobně jako 

v nacionalismu a antisemitismu na tendence takového Houstona Stewarta Chamberlaina a (bez jeho 

pozitivních rysů) Richarda Wagnera. Zdůraznit je přitom třeba, že tento pojem jen realizuje 

naznačený eugenický rezultát imanentně antitetického a v praxi politického rozměru myšlení identity 

v heideggerovské směsi transcendentalismu a nihilistického relativismu, odesencializovaného 

monismu: Abendland je to, co není Morgenland, a jako stojí Abendland nad Morgenlandem, stojí 

Němci na vrcholu sebe-vědomí = autentického bytí sebou Západu. ,,,Západ‘ je dějinný pojem, který 

určuje dějiny bytnosti Němců a jejich původu z konfrontace s východním (das Morgenländische).“1607 

 U Spenglera najdeme některá k Heideggerovi symptomaticky analogická pojmová a 

myšlenková spojení a odvození, která sice nejsou identicky ontologicky založena (a Heidegger se vůči 

Spenglerovi také občas vymezuje), shodují se však v intenci a jistém základním rysu zvratu 

odesencializoaného monismu v ,,metapolitickou“ ideologii s holistickými výměry kolektivních identit 

a ,,světodějných“ úkolů a dispozic. Tak Spengler říká: ,,To vlastní, osud, čas jsou záměnná slova.“1608 

(Míněn je ,,autentickým“ dějinotvorným subjektem ,,sebe-uvědomovaný“ čas.) Ve Spenglerově 

,,morfologii světových dějin“ je rovněž ,,bytnost“ (Wesen) pouhá hypostaze imanentisticky spojená se 
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1605

 Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 95: Überlegungen VII-XI (Schwarze Hefte 1938-1939). Ed. Peter Trawny. 
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2014, s. 97.  
1606

 ,,Immer deutlicher wird in mir die Ahnung, daβ unsere Heimat, der Kern des südwestdeutschen Landes, der 
geschichtliche Geburtsort des abendländischen Wesens seyn wird.“ Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 97: 
Anmerkungen I-V (Schwarze Hefte 1942-1948). Ed. Peter Trawny. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 
2015, s. 54. 

1607
 Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 96: Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1939-1941). Ed. Peter 

Trawny. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2014, s. 274. 
1608

 Spengler, Oswald. Der Untergang des Abendlandes. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1980, s. 158. 



388 
 

samotným pohybem (Werden) dějin, pro něž svět je bytostným dějištěm, místem, resp. tvarem jejich 

,,bytí zde“ (Da-Sein). Pohyb dějin (= dění bytí/podstaty) je podstatným pohybem, zbaveným však 

svébytné inteligibility, fixovaným na určení, konstruktivní výkon dějinné individuality, jež si tak 

rozumí jako nositel světodějného ,,osudu“. V tomto smyslu ryze heideggerovské. Dále uslyšíme 

navýsost heideggerovské: ,,,Čas‘ naproti tomu je objev, který děláma teprve myšlením; plodíme jej 

jako představu nebo pojem, a ještě mnohem později tušíme, že my sami, nakolik žijeme, jsme 

čas.“1609 A zcela ,,heideggerovsky“ se Spengler vymezuje vůči ,,neautentické“ mechanistické 

racionalitě, která se svou potřebou ,,měření“ a ,,pojmovosti“ přistupuje k reduktivním pojmům jako 

,,příroda“. ,,Člověk zabíjí živoucí skrze jeho vtahování do prostoru, který je neživý a činí neživým.“1610  

 ,,Autentické“ chápání Spengler spojuje s myšlením z času, z dějin, kdežto ,,neautentické“ 

s myšlením z přírody, která je lidským ,,konstruktem“ o tom, co je, ve smyslu nikoli jeho bytí, nýbrž 

fysis toho jsoucího, nastavšího: myšlení z přírody, vyznačující mechanistickou, ,,prázdně racionální“ 

moderní vědu a civilizaci, bere za fundament bytí a poznání nastavší (das Gewordene) namísto 

nastávání (Werden) a bytí (Sein) samotného, ulpívá na deskripci dosažených (a s tím parciálních) 

struktur, tvarů, namísto pochopení samotné procesuality podtstaného pohybu tvarování. 

,,Skutečností je příroda, nakolik přiřazuje všechno nastávání nastavšímu, dějinami je, nakolik všechno 

nastavči přiřazuje nastávání.“1611 Toto myšlení z nastávání sice Spengler vsazuje do tradice 

leibnizovsko-goethovského dynamismu, organicismu, ve skutečnosti se však zcela míjí s jejich 

esencialismem, nemyslí inteligibilní zdroj ontologického a dějinného pohybu (oba konfuzně spojuje), 

nýbrž hegelovsky přenáší podstatnost na nastávání (Werden) samotné a s tím jeho inteligibilní určení 

na dějinný subjekt, jehož určení tak nabývají ,,metapolitické“ dimenze a racionalita dimenze pouhého 

konstruování. Poznávání (Erkennen) podle moderní vědecké racionality ve Spenglerových očích hledá 

zákonitosti a principy, a s tím poznávanému imputuje jemu nevlastní určení. Jak neprávem se 

Spengler odvolává na Goetha, je zřejmé už z jeho (domněle ,,goethovského“) bazírování na 

,,bezpředsudečném“ nazírání (Anschauen) skutečnosti dění (Werden) namísto 

,,poznávání“/,,počítání“, popřípadě už ,,prožívání“ (,,Erlebtes ist Geschehenes, ist Geschichte.“),1612 

ačkoli u Goetha nazírání bylo instancí, momentem zprostředkování právě prožitku a ten východiskem 

poznávání, o jehož systematizaci se Goethe celoživotně pokoušel. Proti ,,exaktnímu, zabíjejícímu 

postupu moderní fyziky“ staví Spengler Goethovu ,,exaktní smyslovou fantazii“, zcela (a bezpochyby 

vědomě) přitom ignoruje šíři uplatnění a povahu založení centrálního pojmu přírody v Goethově díle, 
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jeho vědomí o tom, že ,,Gestaltenlehre“ (namísto zákonitostí /Gesetze/) jako ,,Verwandlungslehre“ je 

možné díky jednotnému, pluralitu vůbec umožňujícímu základu.1613 

  Spenglerova kritika myšlení z přírody jako Gewordenes ve prospěch spění k ,,pravé“ podstatě 

u nastávání samotného jako čisté (o sobě prázdné) dějinnosti/časovosti nápadně upomíná už na ,,Bytí 

a čas“, s uvědoměním o destrukci kritérií (kantovsky řečeno) teoretického (sebekritika poznání) i 

praktického (etika) rozumu (nemluvě o soudnosti estetické): ,,Jak jistě jsou nastávání a nastavší 

protiklady, tak jistě je v každém druhu rozumění obojí přítomno. Dějiny prožívá, kdo obojí nazírá jako 

nastávající, jako završující se; přírodu poznává, kdo obojí rozkládá jako nastavší, jako završené. (…) 

Protože nastavšímu vždy leží v základu nějaké nastávání a dějiny znázorňují řád obrazu světa ve 

smyslu nastávání, jsou dějiny původní a příroda ve smyslu zformovaného mechanismu světa pozdní, 

teprve člověku zralých kultur opravdu uchopitelnou (vollziehbar) formou světa.“1614 To je dokonale 

heideggerovská kritika západní civilizace, racionality, včetně ,,žargonu autentičnosti“, odvolávání se 

na ,,původní“. Dále ovšem Spenglerův výklad nápadně ,,nabírá“ na konsekvencích, jež u Heideggera 

budou platit ,,metapolitickým“ rozlišením toho, co je ,,das Mitgegebene“, jak je to které ,,bytí zde“ 

,,disponováno“ svým ,,údělem“ (Geschick): ,,K poznání přírody lze být vychován, znalec dějin se rodí. 

(…) Rozmysl, systém, pojem zabíjí, nakolik ,poznávají‘. Činí poznávané tuhým předmětem, který se dá 

měřit a dělit. Nazírání (Heidegger bude témuž prázdnému, svévolnému ,,výkonu“ říkat ,,básnění“, 

k tomu ostatně Spengler sám dochází, viz dále, M. B.) oduševňuje. Přivtěluje jednotlivé živoucí, 

vnitřně pociťované jednotě. Básnění a dějinné bádání jsou spřízněné, počítání a poznávaní též.“1615 

  Jak se (o sobě třeba oprávněná) kritika redukcionismů v rámci racionality mění v destrukci 

racionality vůbec a jaké důsledky to bude mít eticky, zde vidíme jasně na úrovni teoretického (sic!) 

upevnění, v Heideggerově politickém myšlení a konání více nedostatečně ,,prakticky“. 

,,Oduševňování“ v nazírání evidentně nemíní nic jiného než právě mytopoetické konstruování. 

Zakládat na takovéto ,,racionalitě“ politiku se ukázalo vražedným. U Spenglera na konci uvedeného 

citátu už stačí jen doplnit, že ,,básnění“ a (jako) ,,výzkum dějin“ je doménou (,,predispozicí“!) Němců 

(,,německé rasy“, řekne Heidegger), kdežto ,,počítání“ (jako pravá povaha) ,,poznávání“ Židů, a věc je 

završena. Na místo teleologie, která ,,aspoň“, a totiž, klade – odhlédnuto od některých naivních, 

nedostatečně strukturovaných pohledů na zprostředkování jeho působení – působnou prioritu a 

měřítko mimo člověka, do Boha (a s tím v křesťanství do milosti), Spengler (a po něm Heidegger, 

používající ovšem spíše pojmu Geschick) klade osud (Schicksal) a nazývá teleologii ,,karikaturou ideje 
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osudu“.1616 V ideji teleologie je obsažena pokora a víra, sebeomezení a sebeobětování; v ideji ,,osudu“ 

je obsaženo falešné vědění (,,nazírání“/,,básnění“) o chodu, ,,morfologii“ dějin, bytí samotného 

namísto ,,pouhé“ přírody, a segregace. Proti ,,počtářské“ racionalitě moderní vědy je postaveno 

,,nazírání“, avšak vztaženo k tomu nenázornému, k podstatě bytí fenoménů, o němž se jinak než 

básnivě vypovídat nedá. V křesťanství toto básnění vědomě ,,opisuje“ pravdu, která je od a u Boha, 

ve spenglerovském a heideggerovském monistickém afirmativismu dějin (bytí) se básněním 

,,nazírání“, ,,udávání“ podstatné pravdy uskutečňuje, a to s ,,metapolitickým“ dosahem.1617  

 Heideggera, který myslí z (ontologizace) nastávání bytí podobně jako Hegel a Marx, jakkoli 

,,převráceně“,1618 postihuje stejně jako oba starší myslitele nekritičnost v teorii poznání. Heidegger 

oba dokonce dalekosáhle ,,překonává“, protože poznávání vlastně ani neuznává, neboť pravým 

určením všech jsoucen je bytí, k němuž se nedostává žádnou racionální, racionalizovatelnou, neřkuli 

vědeckou cestou, a tak důkladná sebekritika rozumové, resp. poznávací mohutnosti chybí, je 

přeskakována podobně jako historičnost světa a s ní související hermeneutické nároky, tak i ve 

,,filosofickém rozhovoru“ s mysliteli minulosti. Ahistoričnost, nekritičnost ve smyslu svévolnosti, jež 

se ukazuje v Heideggerově čtení starších myslitelů, nejvýrazněji Hölderlina, selektivní práce s 

prameny (a jimi podmiňovanými systematickými platnostmi) stejně jako metodologicky konfuzní, 

nekritické přecházení mezi básnickou a teoreticky platnou výpovědí, manifestuje problémy 

Heideggerova intelektuálního i praktického počínání, vztahování vůči světu. Na textově-kritické 

analýzy konkrétních interpretací se dá svévolnost, historická a systematická (ideologická) konfuznost 

Heideggerova myšlení (v němž metafory s fatálními politickými důsledky platí za vysvětlení) 

předvádět nejlépe a vidíme ji i zde na jeho nacionalistických a antisemitských vyjádřeních. Heidegger 

podobně jako Hegel a každý monismus redukcí esence na pouhou hypostazi evidentního bytí 

vyprazdňuje identitu podstaty stejně jako ontologizuje identitu jsoucího jako právě ,,zde-bytí“ 

podstaty. Bytí, resp. bytnost bytí, to, co v zde-bytí přichází k sobě, není pojato v žádném kreativním 

smyslu, v němž by byl ontologický pohyb jakkoli zdůvodněn (jako například v křesťanské představě o 

                                                           
1616

 Tamtéž, s. 157. 
1617

 Srov. opět nápadně na pozdější Heideggerův styl zrovna v ,,Černých sešitech“ upomínající pseudohistorická 
Spenglerova shrnutí jako: ,,Griechische Seele und römischer Intellekt – das ist es. So unterscheiden sich Kultur 
und Zivilisation. (…) Der Übergang von der Kultur zur Zivilisation vollzieht sich in der Antike im 4., im Abendland 
im 19. Jahrhundert. (…) Frankreich und England haben diesen Schritt vollzogen und Deutschland ist im Begriff, 
ihn zu tun.“ Tamtéž, s. 44n. Heideggerovská je i Spenglerova navazující kritika ,,odcizení“ bytí ve smyslu 
,,bydlení“, z prosté ,,autentičnosti“ sedláckého života (Bauer) v městský život současné civilizace, kdy: ,,Zur 
Weltstadt gehört nicht ein Volk, sondern eine Masse.“ Tamtéž, s. 46. Ke spojnicím s Heideggerem je v ,,Zániku 
Západu“ jinak instruktivní zejména vyrovnávání s Nietzschem, se socialismem a s technikou.   
1618

 Srov.: ,,Hegel – das Sein (Unendlichkeit) ist auch das Wesen der Zeit. Wir – die Zeit ist das ursprüngliche 
Wesen des Sein.“ Heidegger Martin. Gesamtausgabe 32: Hegels Phänomenolgie des Geistes. Ed. Ingtraud 
Görland. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1980, s. 211. 
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Stvoření), nýbrž bytí je prostě hypostaze, a tak ovšem v imanentistickém poměru k reálným 

existenciálním jednotkám, jejichž ,,logos“ nabývá veskrze monologický, apofantický charakter.     

 Přitom na jednu stranu lze sice reklamovat ,,zájem“ o všechno bytí (jsoucí) jako ,,univerzální“, 

jako (rovnou součást) zde-bytí Bytí samotného, a snažit se navodit dojem, že z toho vyplývá 

humanitně normativní univerzalismus, pokud jde o jednání vůči jinému, na druhou stranu je člověk 

vždy již ono ,,zde“ bytí samotného, tzn. v druhém má význam jen to samé, jeho ,,zastupování“ bytí 

samotného, jehož orgánem jsem zrovna tak (domněle třeba lépe – tak při kolektivních identifikacích 

jako Němci vs. Židé) já; bytnost druhého je tatáž jako má, netýká se jeho dignity jako jiného, než jsem 

já – kterou umožňuje arci jen neimanentní založení jeho ontologie, jeho stvořenost. ,,Vrženost“ (do) 

bytí (Geworfenheit) je naopak (a tak kritickými vykladači již shledávána) už co do pojmu 

symptomatickým výrazem metapolitického dosahu, významu ,,situovanosti“ člověka ve světě v jeho 

přirozeném určení kolektivním, národnostním, totiž teritoriálním, v ,,zde“ konkrétně existujícího bytí.    

Filosofie přejímá úlohu ideologie už tím, že přejímá úlohu onoho falešného vědomí Bytí samotného, 

domnělého uskutečňování identity mezi bytím a (parciálním) jsoucím, mezi transcendentním a 

dějinným, mezi tím, co se děje, a tím, co se (domněle) dít má, mezi kontingencí a nutností. 

 Na idealismus a zejména Hegela navazuje hierarchismus rozlišování metahistoricky platných 

dispozic jednotlivých národů, spojovaný s jejich teritoriálním určením. Osvícenské myšlení (Vico, 

Montesquieu, po nich v německém prostředí Winckelmann či Herder) rozvinulo tzv. geografický 

relativismus, idealismus jej však z herderovského pluralismu forem racionality vedl k hierarchickému 

řazení, kde pohyb směřuje z Východu na Západ a z Jihu na Sever, a totiž k domnělé úplnosti 

uvědomění, a tak k Němcům a konkrétně k německému filosofovi. Kde je však domnělé sebenalezení 

smyslu a cíle dějin legitimuje – jakkoli falešně – alespoň umělou spekulativní inteligibilně-historickou 

strukturou jako v idealismu či specificky u Marxe, tam se u Heideggera prostě jen tvrdí, zdůvodňuje 

,,autentičností“ ,,bytí sebou“ na základě ,,nechávání být“, přijímání ,,pokynů“ bytí a podobně. Kdežto 

u Hegela sounáležitost jsoucího s podstatou alespoň (domněle) složitě zprostředkovávala rozumnost 

či u Marxe práce, u Heideggera tato sounáležitost je na způsob identity, pouze se (na základě 

sebeurčení, probíhajícího pouhým označením) odkryje z (,,židovské“) ,,zapomenutosti“, ,,vzpomene 

si“ na sebe. Pro žádné dějiny ani lidi, kteří by si ,,nevzpomínali“ tak jako ti, kteří se za ,,autenticky“ 

vzpomínající sami označí, zde nezbývá místo. Historické zprostředkování, specificky odcizení 

fenomény jako technika, Heidegger nijak strukturovaně neanalyzuje ani kvalitativně nepřekonává, 

nýbrž prostě přeskakuje.     

 V kritice ,,neautentičnosti“ se viděla (a v elementárním smyslu panuje) shoda s marxovskou 

kritikou ,,odcizení“, a Lucien Goldmann ukázal, nakolik byl Heidegger v ,,Bytí a času“ zavázán 
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,,Dějinám a třídnímu vědomí“ György Lukácse. Společný úděl, shodné konsekvence ontologického 

monismu pro (totalitární) politickou praxi, doložila plynulost přechodu Heideggera i (tak se v SSSR 

stejně jako NDR reklamujcích) marxistů od původní kritiky k novému etatismu a mocensko-

technickému monopolismu. Kdežto Marx (a někteří jeho velcí pokračovatelé jako právě Lukács) 

podnikl zevrubnou a odbornou analýzu společensko-ekonomických formací, struktury a vývoje jejich 

hospodářských, kulturních, politických a dalších složek, Engels dokonce i přírody, Heidegger se nikdy 

nedostal za (ideologický) elementarismus rozlišování ,,autentického“ a ,,neautentického“, 

spojovaného s ,,Man“ namísto ,,Selbst“, s technikou (,,Technik“, ,,Gestell“, ,,Machenschaft“ ad.), 

proti němuž se nakonec postaví vůči lidství mnohem destruktivnější síla v ideologickém 

identitarismu. Lukács právem upozornil na to, že pohodlná (o sobě antifilosofická, neanalytická, 

ideologická) kategorie ,,Man“ (,,neautentičnosti“) je ,,fenomenologickou“ variantou ,,karikaturní 

koncentrace oné ,anonymity‘ a oné ,nezodpovědnosti‘, v nichž reakcionářská publicistika odjakživa 

viděla hlavní znak demokracie“.1619 Žargon ,,Man“ jako vážně míněné kategorie filosofického myšlení 

je výsostným výrazem spojení filosofie a ideologie v Heideggerově mytopoetickém myšlení; má 

povahu a funkci veskrze propagandistické nivelizace a denunciace (a už jen vytváření obrazu) 

nepřítele. 

 Viděli jsme, že i meziválečný Jaspers se bál ,,amerikanismu“ a ,,bolševismu“ jako dvou pólů, 

civilizačních forem, před nimiž si ,,stará Evropa“ a nejvíce snad ,,národ myslitelů a básníků“ musí 

udržet svou duchovní tradicí. Heidegger u tohoto pocitu zůstal a ani po válce nepřestal myslet 

v opozici vůči racionalitě a modernosti, v identitárním žargonu ,,domova“, ,,půdy“, ,,blízkosti“ a 

podobně. Falešnou zbožnost jeho ,,intimitě“ a ,,původnosti“ dodal vizí ,,součtveří“ (Geviert) ,,země“ a 

,,nebes“, ,,božských“ a ,,smrtelných“, jejíž falešnost je patrná už ze souměrnosti jejích relat; šlo o 

stylizovanou pseudoreligiózní (v doslovném slova smyslu pohanskou) projekci ,,božských“ (v plurálu), 

kteří přitom nemají k pozemskému žádný stvořitelský poměr, nýbrž jsou prostě hypostazí.  

 Goldmann výstižně jako ,,první podstaný společný bod“ Lukácsova a Heideggerova myšlení 

označil ,,znovupřijetí hegelovské tradice, odmítnutí transcendentálního subjektu, pojetí člověka jako 

neoddělitelného od světa, jehož částí je, definice jeho místa v univerzu jako dějinnosti“, kdežto 

základní rozdíl viděl v Heideggerově izolovaně individuálním a Lukácsově (marxistickém) kolektivním 

a vývojovém, sociálně zprostředkovaném (třídním) subjektu. Oproti marxismu ,,je u Heideggera 

pojem pokroku nesmyslný, protože dějiny mají jen dvě dimenze, autentičnosti a neautentičnosti,“ a 

jejich tvůrcem je ,,jen určitý počer elitních lidí“, kdežto u Lukácse ,,jsou dějiny dílem všech lidí“, 

                                                           
1619

 Lukács, Georg. Die Zerstörung der Vernunft. Berlin: Aufbau-Verlag, 1954, s. 413. 
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složité reálně historické (též kulturní) struktury.1620 Nám jde o to, ukázat, co viděl už Lukács a co nově 

doložily ,,Černé sešity“, totiž jak desocializovaný a dehumanizovaný, ve všech ohledech 

,,fundamentálně-ontologicky“ dekontextualizovaný heideggerovský (,,autentický“) subjekt přece 

není, nemůže být izolovaně individuální, ba jak samotná ,,autentičnost“ jeho bytí sebou (nechávání 

být sebou Bytí) nemá pasívně-introspektivní, nýbrž falešně heroickou a kolektivistickou povahu ve 

smyslu ,,nového počátku“ pro ,,původní“ (mitgegeben) společenství, k němuž ,,přirozeně“ náleží.   

 Heideggerův nacionalistický identitarismus vyšel z německé idealisticko-romantické tradice, 

ztratil však i to pozitivní z ní, co v marxismu upevnilo jeho sociálně-kritický, emancipativní impetus, 

smysl pro konkrétnost, reálnou historičnost, vztahovost a jednání, hodnotu rozumu a svobody. 

V historické konstelaci s vzestupem politické moci pravicového populismu (nacismu) Heidegger 

holistický, solipsisticko-egoistický (vůdcovský) a identitární rozměr svého myšlení nechal ideologicky i 

prakticky splynout s nacismem. Tak brzy mohl vidět: ,,Bližší cíl: ksoběpřijití (Zusichselbstkommen)1621 

národa národa z jeho vykořenění a z převzetí svého úkolu státem. Nejbližší cíl: přechodné vytvoření 

národní pospolitosti (Volksgemeinschaft) – jako individualita (das Selbst) národa. Ze všech nejbližší cíl: 

schopnost být zde (Daseinsfähigkeit) a schopnost pracovat všech národních soudruhů 

(Volksgenossen) – vytvoření radosti z práce a nové vůle k práce.“1622 Jak se to přitom má s ,,alle 

Volksgenossen“ a zároveň s principem vůdcovství (,,pověřenci“) bytí, se dozvíme z vyjádření: ,,O 

velikosti dějinného okamžiku, jímž nyní německý národ prochází, ví akademická mládež. Co se tedy 

děje? Německý národ (Volk) v celku přichází k sobě, tzn. nachází své vedení. (…) Všechno podstatné 

vedené žije z moci velkého, v základu skrytého určení. A to je nejprve a naposledy duchovně-národní 

pověření (geistig-volkliche Auftrag), jež osud vyhradil jednomu národu (Nation). Vědění o tomto 

pověření je třeba probouzet a zakořeňovat do srdce a vůle národa (Volk) a jeho jednotlivců.“1623 

  Kde je ,,osud“, nejsou opravdové dějiny, kde je ,,skryté určení“, nadto ,,podstatného vedení“, 

není demokracie. Heidegger dovedl paušálně snižovat Marxe a marxismus, a přitom nedospěl ani na 

nejnižší úroveň jeho historického pochopení práce. Heidegger také pojímá myšlení jako měnící svět, 

ale ve stejně vágním a ideologickém smyslu ,,revolucionizace“ pouhou propagandou jako lid, resp. 

národ. Srovnejme: ,,Konec filosofie je ú-vod do myšlení (An-fang in das Denken). Myšlení 

nepojednává ,svět‘, ale mění svět, když mu teprve připravuje ponechanost (Gelassenheit) k jeho 

                                                           
1620

 Goldmann, Lucien. Lukács und Heidegger. Darmstad a Neuwied: Luchterhand, 1975, s. 92-94. 
1621

 Ne náhodou hegelovský pojem přesně v intenci, již jsme ukázali. 
1622

 Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 94: Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938). Ed. Peter Trawny. 
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2014, s. 136. 
1623

 Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 36/37: Sein und Wahrheit. Ed. Harmut Tietjen. Frankfurt am Main: 
Vittorio Klostermann, 2001, s. 3.  
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pravdě.“1624 ,,Filosofie – bude zakládat (…) základ a propast a nezáklad (Ungrund) a tak se stávat 

nutností a nucením (Not und Nötigung) – uchopovat to, co je uloženo (das Aufegegebene) a 

donucovat to, co je spoludané (das Mitgegebene) – přivádět dějiny k dění = ještě jednou se odvážit 

bohů (noch einmal die Götter wagen).“1625 Heidegger zásadně odmítá marxismus (a ruský 

bolševismus) jako dle něj vrchol západní1626 ,,prázdné racionality“ a v Marxovi ne náhodou židovství. 

To je – a marxismem se tak potvrzuje – dle Heideggera ,,princip zničení“ (das Prinzip der Zerstörung) 

v západním světě.1627 Není náhodou, že Heidegger odmítá a jako výsledky ,,neautentického“ 

metafyzického myšlení zesměšňuje všechny koncepty eticky, sociálně uvědomělého myšlení, mířícího 

k restrukturalizaci reálných poměrů, ,,humanismus“ osvícenského ,,světoobčanství“ stejně jako 

marxovský komunismus: i v tom se projevuje pravicová reakčnost jeho myšlení, pokud jde o přístup 

k rovnosti a právům jednotlivce (o národovecké stylizaci ,,hlubinné“ sounáležitosti s ,,prostotou“ 

schwarzwaldských sedláků nemluvě).1628 

  ,,Údělem“ ,,Západu“, nakolik má dospět k ,,novému počátku“, tzn. vymanit se ze 

zapomenutosti bytí, je podle Heideggera právě a teprve národní socialismus, proto platí ,,nutnost 

jeho schválení z myslitelských důvodů“. Tak se Heidegger vyslovuje v jednom z klíčových vyjádření 

dokládajících kontinuitu a hloubku jeho nacismu: ,,Z plného vhledu do dřívějšího klamu o bytnosti a 

dějinné bytostné síly národního socialismu povstává teprve nutnost přitakání mu, a sice 

z myslitelských důvodů“.1629 (Předtím mluvil ve vztahu k nacismu o ,,jeho podstatnosti a jeho možné 

velikosti“ /sein Wesentliches und seine mögliche Gröβe/, jímž měl být právě jeho ,,barbarský princip“; 
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 Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 97: Anmerkungen I-V (Schwarze Hefte 1942-1948). Ed. Peter Trawny. 
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2015, s. 132.  
1625

 Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 94: Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938). Ed. Peter Trawny. 
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2014, s. 217. 
1626

 Heidegger zdůrazňuje západní (,,židovský“), ne asiatský původ marxismu včetně bolševismu. ,,Ruskem“ prý 
neproniká ,,etwas Fremdes, sondern wir selbst in der Gestalt des vollendeten unbedingten Neuzeitlichen und 
Europäischen nach ,Westen‘“. Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 97: Anmerkungen I-V (Schwarze Hefte 1942-
1948). Ed. Peter Trawny. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2015, s. 53.   
1627

 Tamtéž, s. 20. 
1628

 Reinhard Mehring právem mezi Heideggerovými negativními, ideologickými myšlenkovými rysy vypočítává 
kromě antisemitismu (na nějž by se tak neměla, jak se do značné míry stalo, kritika ,,Černých sešitů“ a 
Heideggerova myšlení vůbec omezovat) jako ,,zrovna tak neobhajitelné“ jeho ,,antirömischer Affekt und 
Antichristentum, Antibolschewismus und Antiamerikanismus, Antiliberalismus, Nationalismus, Revanchismus 
und Chauvinismus, Regionalismus und Provinizialismus, Antiurbanismus und Antimodernismus“, v neposlední 
řadě ,,Antiakademismus“ (Heinz, Marion a Sidonie Kellerer /ed./ Martin Heideggers ,,Schwarze Hefte“. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2016, s. 299), spojený totiž, dodejme, s jeho iracionalismem a amoralismem, na 
nichž model demokratické distributivní a participativní společenské a také akademické struktury není možné 
založit.  

1629
 ,,Aus der vollen Einsicht in die frühere Täuschung über das Wesen und die geschichtliche Wesenskraft des 

Nationalsozialismus ergibt sich erst die Notwendigkeit seiner Bejahung, und zwar aus denkerischen Gründen.“  
Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 95: Überlegungen VII-XI (Schwarze Hefte 1938-1939). Ed. Peter Trawny. 
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2014, s. 408. 
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,,nebezpečím není nacismus sám – nýbrž, že bude zneškodněn do kázání dobra a krásna“.)1630 To 

znamená, silnější než – jakkoli věru ,,umírněná“ – kritika zvrhávání nacismu v novou ,,Machenschaft“ 

zůstává přece přesvědčení o nutnosti přitakání jeho ,,dějinné bytnostné síle“, jeho ,,podstatnosti“, a 

kromě toho nelze přehlédnout, že i případná kritika vůči nacistickému režimu v jeho konkrétní 

podobě nijak neuznamená vnitřní ,,denacifikaci“ Heideggerova myšlení, naopak jeho kritika jde 

,,zprava“, ze strany špatně chápané, v reduktivní ,,praxi“ ,,zvěcnělé“ ,,ortodoxie“. Pokud se Heidegger 

časem staví kriticky vůči Hitlerovu režimu, pak ne proti samotné ideologii, už vůbec ne jejím masovým 

obětem, nýbrž proti jejímu nedostatečně širokému, celostnímu (,,duchovnímu“) sebeuvědomění – 

v němž totiž chtěl vidět jako vůdce (jako ,,vůdce Vůdce“) sebe. Vyčítá režimu ,,instrumentalismus“ 

ideologie, nedostatek pochopení pro její ontologický rozměr, jehož důsledkem měla být právě 

inaugurace ,,duchovního“ vedení s ním v čele. Tato pseudoopozice (distance od současní podoby 

režimu oproti jeho počátkům se kryje s počátkem druhé světové války a s ním spojeným postupem 

uvědomování, že nacisté sami jsou strůjci /,,oběti“/ nové Machenschaft, snad i jejím dopadem na 

Heideggerovy oba syny) se nicméně zároveň týkala spíše prostředních článků, důstojníků nového 

,,Machenschaftu“, kdežto k Hitlerovi samému Heidegger choval zejména zpočátku jasný obdiv a 

podobně jako při politických konotacích jeho řečí o ,,završení“ a ,,zničení“ starého si nelze myslet, že 

by on a nikdo kolem něj nepřipadl na jeho nápadnou osobní podobnost s ,,Vůdcem“, přinejmenším 

pokud jde o knírek (srov. stylizované portréty).1631 V dopise Elisabeth Blochmann Heidegger 19. září 

1933 formuluje svou úvahu přestěhovat se do Mnichova, aby byl Vůdci blíž.1632 

  Jaspers si jednou poznamenává: ,,Jako je Hitler perverzí vůdcovského charismatu Maxe 

Webera – tak je Heidegger perverzí filosofa.“1633 Roku 1933 mluví Heidegger o ,,velké zkušenosti a 

štěstí, že Vůdce probudil novou skutečnost, která našemu myšlení dává pravou dráhu a sílu. Jinak by 

při vší důkladnosti přece zůstalo ztraceno v sobě a jen ztěží by došlo působení. Literární existence 

skončila.“1634 Heidegger, filosof řeči jako ,,příbytku bytí“, prostředí ,,udávání se“ pravdy, uzavírá jednu 

řeč roku 1935 slovy: ,,Tomu muži této neslýchané vůle, našemu Vůdci Adolfu Hitlerovi trojité ,Sieg-
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 ,,Die Gefahr ist nicht er selbst – sondern daβ er verharmlost wird in eine Predigt des Guten und Schönen…“ 
Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 94: Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938). Ed. Peter Trawny. 
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2014, s. 194. 
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 Jaspers, Karl. Notizen zu Martin Heidegger. Ed. Hans Saner. München, Piper, 2013, s. 365.  
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 Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 94: Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938). Ed. Peter Trawny. 
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2014, s. 111. 
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Heil!‘“1635 Hitler je totiž v Heideggerových očích člověk, který politicky uchopuje a vede světodějné 

,,povolání Němců“. A sice: ,,Bytnost povolání Němce není jen podmíněná – jedna mezi jinými – nýbrž 

nepodmíněná v tom smyslu, že skrze Němce bude vybojována bytnost bytí – ne jen nové ztvárnění 

jsoucího v okruhu bezdějinnosti (Geschichtslosigkeit) novověku a jejího lidstva (Menschentum).“1636 

,,Být německý: vrhat před sebe a brát na ramena vnitřní břemeno dějin Západu.“1637 

 Tyto výměry němectví, tak jako řectví, židovství, ruství či americtví, jsou evidentním 

dokladem (pokud by to někdo nedokázal či odmítal vyvodit systematicky) Heideggerova 

,,programního“ odmínutí rovnosti lidí, univerzality určení, důstojnosti a přirozených práv člověka. Jak 

tento postoj ústrojně vychází už z ,,Bytí a času“, můžeme vidět ve ztotožnění ,,světa“ s ,,bytím zde“, a 

totiž – aby to bylo explicitně jasné – s jeho ,,charakterem“: ,,,Svět‘ není ontologicky žádným určením 

jsoucího, jež bytostně není bytí zde, nýbrž charakter bytí zde samého.“1638 A tak přijde na ,,pravdu“ 

tohoto určení, jejíž pochopení – uskutečnění (,,uchopení“ bytí samotného) má v rukou subjekt 

,,údělu“ bytí, jímž je opět již zde ,,přirozený“ kolektiv (Gemeinschaft, Volk). ,,Bytí zde“ = ,,bytí ve 

světě“ = ,,bytí s jinými“, ,,bytí národem (Volk)“, ,,dějiny bytí“ = ,,dějiny národa“, přičemž ,,autenticky“ 

je u Němců (už proto, že to jsou oni – totiž Heidegger –, kdo si tuto podstatnou strukturu uvědomují 

/přesně jako u Hegela/). V přednášce zimního semestru 1934/35, v níž ,,politicky aktuálně“ spojuje 

,,bytnostné“ i aktuálně-politické ,,potřeby“ němectví s ,,pomocí“ patřičně dezinterpretovaného 

opěvovatele ideálů francouzské revoluce (svoboda, rovnost, bratrství) Hölderlina (Hölderlins Hymnen 

,,Germanien“ und ,,Der Rhein“), Heidegger sám zdůrazní, že nejde o bytí ,,zjednotlivělého (vereinzelt) 

subjektu“, nýbrž o ,,dějinné bytí spolu (Miteinandersein) jako bytí ve světě“, totiž o bytí národní 

(Volk).1639 O ,,bytí spolu“ mezi národy, nemluvě o rovnosti mezi nimi, Heidegger neřekne nikdy ani 

slovo, zato vidí jako ontologický fakt ,,probouzející se skutečnost německého bytí zde“ jako nové 

sebeprohlášení jeho (světodějně dominantní) identity.1640 Pojetí světa jako ,,charakteru bytí zde“, 

jenž je imanentně, habituálně nacionální a specificky světodějně disponovaný, vyjadřuje i tomu 
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protilehlé východisko kritiky ,,neautentičnosti“, ,,prázdnoty“ západní civilizace, jež přece má spočívat 

v jeji ,,Bodenlosigkeit“, ,,Entwurzelung“, již ve shodě s židovsko-křesťanským živlem měl uchopením 

,,weltloses ,Subjekt‘“ (totiž poznání, jeho jistoty) jako východiska myšlení v novověku upevnit 

Descartes. Karteziánský subjekt je vskutku ,,weltlos“, je to snaha o transparentnost, evidenci práce 

rozumu; Heideggerův subjekt, resp. ,,bytí zde“, je pak ,,weltlich“ v uvedeném smyslu imanentní 

političnosti a nacionality a přeměny racionality v pouhou imaginaci, tj. politicky v ideologii. Jak si 

uvědomil básník, a přitom mnohem střízlivější – ano ,,humanista“ Thomas Mann, vyrovnávající se s 

,,nepolitičností“ ,,německého ducha“, ,,v oblasti politiky se pohádka stává lží“.1641 

 O ,,prázdné racionalitě a počtářství“ (leere Rationalität und Rechenfähigkeit) Židů, a sice jako 

,,rasy“, která je takto esenciálně postižena co do schopností poznávání a bytí pravdy, Heidegger mluví 

dokonce v souvislosti se svým učielem Edmundem Husserlem. Nedostatečnost jeho výkonu na poli 

fenomenologie měla vycházet právě z omezenosti židovské racionality na povrch jsoucího (namísto 

pravdy bytí). Husserl prý ,,mohl“ právě jen otevřít cestu fenomenologickému zkoumání, nikoli je jako 

takové uskutečnit: ,,Čím původnějšími a počátečnějšími se budoucí rozhodnutí a otázky stanou, tím 

nedostupnější zůstanou této ,rase‘. (Tak má Husserlův krok k fenomenologickému pojednání za 

vymezení proti psychologickému vysvětlování a historickému počítání mínění zůstávající důležitost – 

a přece nikde nesahá do oblastí podstatných rozhodnutí, předpokládá mnohem spíše všude 

historickou tradici filosofie…“)“1642 Naproti tomu sám o sobě Heidegger umí říci: ,,Žádná moc světa a 

žádný bůh nikdy nevytrhne mé myšlení z vřazení (Vereignung) do bytí samého.“1643  

 Roku 1933 adresuje Heidegger studentům výzvu: ,,Bez přestání nechť roste vaše odvaha 

k oběti za záchranu bytnosti a za zvýšení nejvnitřnějších sil našeho národa v jeho státě (zvýraznil M. 

B.). Ne poučky a ,ideje‘ nechť jsou pravidly vašeho bytí. Vůdce sám a jediný je dnešní a budoucí 

německá skutečnost a její zákon. Učte se pořád hlouběji vědět: Odteď žádá každá věc rozhodnutí a 

všechno konání zodpovědnost. Heil Hitler.“1644 Roku 1941 Heidegger píše: ,,Všechno musí projít 

naprostým zpustošením, jemuž předchází zničení v nejostřejší podobě zdánlivého udržení ,kultury‘. 

Jen tak lze otřást dvoutisíciletým ústrojím (Gefüge) metafyziky a přivést je k zhroucení (Sturz).“1645 

Vskutku nelze přehlédnout, že vše to, co patřilo k někdejší ,,metafyzice“, ,,prázdné racionalitě“ 
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židovsko-křesťanské civilizace Západu, má s ,,novým začátkem“ v Heideggerově (nacistickém) smyslu 

zaniknout, jeho ,,Vollendung“, je explicitně pojímáno jako ,,Vernichtung“ a takto veřejně a 

akademicky přednášeno s jasným vědomím na straně přednášejícího i posluchačů o nacistických 

souřadnicích těchto pojmů, zcela cynicky takto upevňovaného konkrétního důsledku ,,završení“ jako 

,,zničení“ židovsko-křesťanského světa a ,,nového počátku“ německého bytí. S jasným vědomím o 

politické konotaci a odezvě používaných spojení Heidegger neváhal používat též všechna ostatní 

citovaná spojení o ,,oběti“, ,,vnitřním nepříteli“ a podobně. Naprosto neuvěřitelně pak zní jeho notát: 

,,Světové židovstvo, podněcované z Německa vypuštěnými (hinausgelassen) emigranty, je všude 

neuchopitelné a nepotřebuje se při všem rozvinutí moci nikde účastnit válečných jednání, proti 

čemuž nám zůstává jen obětovat nejlepší krev vlastního národa.“1646  

 V Heideggerově pojetí totiž židovské oběti byly z hlediska dějin bytí nicotné, protože Židé 

nechápou ,,autenticky“, co je bytí a smrt, jejich smrt se rovná zdechnutí zvířete, přestání ,,fungovat“ 

organické (,,technické“, ztechnizované, vnitřně ,,prázdné“) kapacity. Tak v brémské přednášce z roku 

1949 pronesl skandální slova: ,,Statisíce umírají v mase. Umírají? Hynou (Sie kommen um). Jsou 

skláceni (umgelegt). (…) Umřít ale znamená vynést (austragen) smrt do její bytnosti. Dokážeme to 

jen, když naše bytnost dovede (mag) bytnost smrti. Ale uprostřed nepočítaných smrtí zůstává bytnost 

smrti zastřena. (…) Ti, kteří umějí umřít, jsou teprve smrtelní v nosném smyslu toho slova.“1647 Že to, 

že (vskutku statisícové, resp. milionové) oběti ,,smrt do její bytnosti vynést“ nemohly, Heideggera ani 

nenapadne tematizovat, nýbrž prostě řekne, že masové umírání není smrtí v ,,autentickém“ smyslu 

lidství. Snižuje smrt obětí kolektivního vyvražďování, jako kdyby šo o ,,nedostatek“ obětí, a to ještě 

po válce a tváří v tvář holocaustu. Heidegger uvažuje o holocaustu jako o sebezničení technické (= 

,,židovské“) civilizace prostředky, kterou sama vytvořila. 

  Jen kvůli tomuto amoralismu Heideggerova pojetí (,,autentického“ ,,sebeuchopování“) bytí 

byla možná a jen z něj je možné pochopit jeho absolutní lhostejnost vůči milionovým obětem 

nacismu a naopak domnělé pustošení Německa, jediné kapacity možného návratu, nového počátku 

pravdy bytí, západními mocnostmi, psanými (podobně jako jindy slovo ,,humanismus“) právě proto 

v uvozovkách, ,,v jediný koncentrační tábor“. Kdo zamlžuje (už jen v jeho východiscích a důsledcích 

netematizuje) tento vztah, ba onu samotnou, nepopiratelnou a neobhajitelnou Heideggerovu 

lhostejnost vůči milionovým obětem na jedné straně a vinám na druhé a vlastní straně, se mlčky staví 

na stranu popíračů holocaustu. 
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 Heidegger i po svém – jak říká – ,,vyhazovu“ z univerzitní obce po válce toto vyloučení 

nechápe jako trest pro sebe, nýbrž jako ,,zradu na myšlení“ (jež v jeho autentické podobě představuje 

pravé on /Verrat am Denken/), ba dokonce ,,na dějinném určení národa“: ,,Jakkoli hrozné jsou ke 

snášení rozklad a pustošení, jež nyní (tedy po válce, při denacifikaci!, M. B.) nad Němci a jejich 

domovem nadešly, to vše nestačí na sebezničení, jež nyní ve zradě na myšlení ohrožuje bytí zde.“1648   

 K typickým a také významným impulzům ostré kritiky tváří v tvář definitivnímu odhalení 

Heideggerova nacismu patřil také ten rys Heideggerovy perverze, že po válce nejen ani slovem ve 

svých poznámkách nezmíní (natož ve svých spisech a přednáškách a natož s omluvou) německou a 

svou vinu (na rozdíl od nevinného Jasperse), nýbrž že naopak ruku v ruce s její nivelizací jejím 

vřazením do sebedestrukce západní (,,židovské“) společnosti samotné a jako takové technikou, ba 

sebedestrukce z ,,ducha židovství“ v uvedeném smyslu, jeho vinění za onu expanzi falešné racionality, 

rozehrává představu Němců jako obětí, mluví o poválečném obsazení Německa vítěznými mocnostmi 

a o pádu Německa vůbec jako o politickém uskutečňování zapomenutosti bytí, ničení volnosti na 

půdě, kde jedině měla být a (přinejmenším u Heideggera samého reálně) možnost upamatování na to 

podstatné, na bytí. O ,,teroru“ dovede Heidegger mluvit i takto: ,,Jak žalostné je toto bezradné 

plazení pod stínem planetárního teroru světové veřejnosti, s níž srovnána je masová brutalita 

dějinného ,národního socialismu‘ čistou neškodností (die reine Harmlosigkeit ist, zvýraznil M. B.) – 

navzdory nepřehlédnutelným patrnostem jím spoluzaviněného zpustošení.“1649 A hned v následující 

větě uvidíme, jak Heidegger soudí o snahách, jež představuje také Jaspers, když se degradujícím 

způsobem vyjádří o časopise Die Wandlung, jehož nejvýznamnější osobností byl: totiž o snahách, 

které Heidegger příznačně nazývá ,,humanismem“ v uvozovkách.1650   
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 ,,Die Wandlung‘ nennt sich eine unter den vielen, die Ratlosigkeit organisierende Zeitschriften; deutlicher 
hieβe das Unternehmen: die Erstarrung (nämlich in der Organisation des Abgestandenen). Jeder Denkende 
sieht, daβ solches mattes ungepflegtes und geschichtsloses Zeug nur möglich wird, weil hier die Jugend fehlt, 
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 Vrcholem, resp. předpokladem, filosofickým rámcem Heideggerovy relativizace německé viny 

a hrůzy holocaustu byl jeho ,,Dopis o humanismu“ (1947). V tom ukázal, že pro něj (= pro ,,dějiny 

bytí“) humanismus jinak než v uvozovkách neplatí. První jeho závažná poválečná publikace, na niž se 

čekalo, a která namísto jaspersovské analýzy viny a revize možností spojení heideggerovské filosofie 

s nacistickou ideologií pokračovala v iracionalisticko-amoralistické ontologii, která toto spojení 

v naznačeném smyslu umožnila. ,,Dopis“ důsledně relativizuje ontologickou ,,autentičnost“ pojmu 

humanismu a činí měřítkem humanity ontologii lidského bytí-zde, kterou není než uvedená 

nekontrolovatelně se určující časovost (,,dějinnost“). V tomto filosofickém rámci zřejmě nemělo být 

možné Heideggerovi cokoli vyčítat.1651 Všechna určení lidství ve smyslu evropského humanismu 

Heidegger spojuje se sférou špatně si rozumícího jsoucího, zapomenuvšího na ten jedině opravdu 

hlubinně podstatný rozměr lidského bytí, jímž je bytnost bytí zde jako ,,ek-sistence“ bytí vůbec. 

Heideggerovo myšlení se ukazuje jako veskrze kontinuální, zdánlivě měnivé reformulace vycházejí 

spíše z časové potřeby, prohlubování konsekvencí, jejichž základ zůstává stejný. Tato kontinuita se 

týkala v neposlední řadě právě kolektivnosti existenciálního/ontologického subjektu a exkluzivismu 

metapolitiky jeho ,,bytí sebou“.  

                                                                                                                                                                                     
,,nečisté duše“ viděla hned zkraje bez příkras. Jaspers si Heiddegerovu možnou neupřímnost nicméně 
uvědomoval sám již v polovině dvacátých let, ale dle svých slov jí (alespoň navenek) odmítl uvěřit, když 
Heidegger sám popřel, že by se o jeho díle (nejprve o ,,Ideji univerzity“) vyjádřil pohrdavě (zde ,,das 
Belangloseste von allen Belanglosigkeiten“). K Jaspersovi se zprávy o tom, že Heidegger o něm mluví jinak, než 
před ním samým, dostávaly opakovaně. Srov. Jaspers, Karl. Philosophische Autobiographie. München: R. Piper 
& Co., 1977, s. 97. Srov., jakým stylem Heidegger komentoval dokonce Jaspersovu ,,Filosofii“ již na podzim 
1931: ,,Über das, was die Philosophie im schaffenden, einzelnen Werk und nur so – daβ sie auf die Sachen geht 
– erschweigt (das Erschweigen), darüber schreibt Jaspers schuldrig und unwissend drei Bände. Und so ist dann 
jedem gemeinen Hund und Schreiber das Rezept in die Hand gedrückt, auch über das Letzte der Philosophie 
daherzureden. Und so ist die Unkraft des ,heutigen‘ Menschen zum Philosophieren – ja auch nur zur Rückkehr 
in die Antike – nicht nur bewiesen, sondern gerechtfertigt. Auch ,das Sein‘ ist nun in das breiteste Gerede 
gebracht und jeder darf mit dem gleichen Recht dahermeinen, was ihm einfällt.“ Heidegger, Martin. 
Gesamtausgabe 94: Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938). Ed. Peter Trawny. Frankfurt am Main: 
Vittorio Klostermann, 2014, s. 9. Dále k Jaspersovi zejm. tamtéž, s. 399n.: ,,Jaspers – wohl das Äuβerste, was an 
Gegensatz zu meiner einzigen Bemühung (der Seynsfrage) zur Zeit auftreten konnte. Weil aber seine und meine 
,Philosophie‘ als ,Existenzphilosophie‘ gelten, ist damit der eindrucksvollste Beweis geliefert für die 
Gedankenlosigkeit des Zeitalters. (…) Der schärfste Einwand gegen sein ,Denken‘ ist die Umfänglichkeit seiner 
Schriftstellerei, in der sich nicht eine einzige wesentliche denkerische Frage findet – wo vielmehr nur mit den 
geschichtlich gegebenen Antworten und Stellungnahmen als einem Fertigen umgegangen wird zum Zwecke des 
,Appellierens‘. Und dennoch übertrifft der Ernst dieser Bemühung alle sonstige Gelehrsamkeit und vollends alle 
Weltanschauungs-scholastik.“   

1651
 V něm mj. ukazuje, jak (konfuzně) bytí do vlastní metafyziky vtahuje jako angažovaně působící, činný 

,,základ“ (Grund) na způsob ,,tvůrce“ (následující věta je zároveň dostatečně ilustrativní pro neargumentující, 
antiracionální styl Heideggerova psaní, které má spíše než ke kritickému myšlení blízko k svévolné, 
nekontrolovatelné věštbě, každopádně nesestává než z tvrzení): ,,Der Mensch ist vielmehr vom Sein selbst in 
die Wahrheit des Seins ,geworfen‘, daβ er, dergestalt ek-sistierend, die Wahrheit des Seins hüte, damit im 
Lichte des Seins das Seiende als das Seiende, das es ist, erscheine.“ Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 9: 
Wegmarken. Ed. Friedrich-Wilhelm von Herrmann. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2004, s. 330. 
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 Heidegger sám si stěžuje na neporozumění ,,Bytí a času“, když je dezinterpretováno jako 

,,antropologie“ nebo ,,filosofie existence“, a sám explicitně říká, že ,,Allein-heit des Da-seins“ není 

než přechodem, průlomem k ,,All-einheit des Seins“, tj. cestou objevování – teprve a jedině 

podstatné – ontologické struktury bytí samotného, o jejíž uchopování jde, a tak – kdo je domněle 

koná, bere účast na identitě samotného bytí, a tak se stává ,,vůdcem“ v ,,zabydlování“ ,,bytí ve 

světě“, ,,bytí zde“.1652 Naopak izolované já novověké filosofie od Descarta Heidegger odmítá a 

dokonce spojuje, jako nejen celé novověké, nýbrž vůbec západní myšlení a bytí už od Platóna,1653 

s nadvládou židovsko-křesťanské monoteistické metafyziky, která vede k Machenstachaft, Gestell, ke 

kalkulujícímu zvěcnělému vědomí. Tak se Židé také stávají nejen ,,oběťmi“, nýbrž i strůjci zničující 

mašinérie sami. V ,,Černých sešitech“ (v době, kdy se měl podle svých obhájců Heidegger dávno 

vzdálit všemu nacismu) mluví o ,,imperialisticko-válečnickém a lidskostně (meschheitlich)-

pacifistickém způsobu myšlení“ ,,mezinárodního židovstva“1654 nebo o ,,vrcholu sebezničení v 

dějinách“, kdy ,,to bytostně ,židovské‘ v metafyzickém smyslu“ samo bojuje ,,proti tomu 

židovskému“.1655 Na stejném místě můžeme mj. vidět, jak Heidegger cele zůstává zajat 

,,metafyzikou“, když se proti ní vymezuje docela jejími prostředky, totiž pouze se záporným 

znaménkem: ,,Anti-krist musí jako každý anti- pocházet z téhož bytostného základu jako to, proti 

čemu je anti-, tedy jako ,křesťan‘. Ten pochází z židovstva (Judenschaft). To je v časoprostoru 

křesťanského Západu, tj. metafyziky, principem rozkladu (Zerstörung). (…) Když teprve to bytostně 

,židovské‘ v metafyzickém smyslu bojuje proti židovskému, je dosažen vrchol sebezničení 

v dějinách…“1656  

 Hannah Arendt poukazuje na to, že u Heideggera ,,splynutí jednání a myšlení“ vychází ze 

,,zrušení rozštěpu na subjekt a objekt“ a ,,desubjektivizace Cartesiova Já“ a nabývá podoby 

,,opravdového splynutí postupů ,dějin bytí‘ s myšlenkovou čiností myslitelů“.1657 V mysliteli bytí jako 

myslícím se bytí samotném, ,,personifikovaném pojmu“, splývá poznání/kladení skutečnosti a její 

realita v jednotu ontologické sebeafirmace, která na základě identity myšlení a jednání (totiž 
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 ,,Man hätte kaum gesehen, daβ die Betonung des Einzelnen und der Einzelnheit der Existenz nur ein 
Gegenstoβ ist gegen ,Bewuβtseins‘- und ,Subjekts‘- und ,Seelen‘- und ,Lebens‘-miβdeutung des Da-seins; daβ 
aber nicht die Einzelnheit des existierenden Einzelnen Problem, sondern nur ein zufälliger Durchgang zur Allein-
heit des Da-seins, worin die All-einheit des Seins geschieht.“ Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 94: 
Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938). Ed. Peter Trawny. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 
2014, s. 21. 
1653

 Zapomenutost bytí prý trvá už ,,brzo tři tisíce let“ – Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 97: Anmerkungen I-
V (Schwarze Hefte 1942-1948). Ed. Peter Trawny. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2015, s. 164.  
1654

 Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 96: Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1939-1941). Ed. Peter 
Trawny. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2014, s. 133. 
1655

 Srov. Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 97: Anmerkungen I-V (Schwarze Hefte 1942-1948). Ed. Peter 
Trawny. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2015, s. 20. 
1656

 Tamtéž. 
1657

 Arendt, Hannah. Vom Leben des Geistes. München, Zürich: Piper, 1998, s. 413. 
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myslícího a myšleného) může ve své logice ,,překonávat“ nietzscheovskou vůli k moci jako ,,vůli 

k chtění“ ve ,,vůli k nechtění“, k ,,nechávání bytí“ (Seinlassen).1658 To svůj úspěch u části intelektuálů 

(ukazoval již Adorno) staví na výhodné kombinaci zdánlivé spirituality, zdánlivého étosu ,,smíření“ a 

zdánlivé ,,sakrality“ bytí (a jeho sebepoznávání a ,,ponechávání“), která umožňuje i naprostou 

poznávací stejně jako jednací (etickou a občanskou) pasivitu a nekompetenci vydávat za alternativu 

zvěcnělého, odlidštěného myšlení a bytí, ačkoli se v této pasivitě může aranžovat právě v systému, 

kterému takový typ (pseudo)opozice nejvíce vyhovuje. Takovéto ,,autentické“ myšlení (= bytí) 

nehrozí žádným reálně kritickým a emancipativním, totiž strukturovaným a organizovaným, sociálně 

a historicky určitým vystoupením; nejen prospívá, nýbrž potřebuje být v prostředí, které je na reálné 

konformitě a desocializované spekulativnosti myšlení (zrovna tak umění) založeno. Marxističtí 

kritikové od Lukácse přes Adorna až po Habermase viděli, že takovéto myšlení plní roli banálně 

denuncované ,,nadstavby“; zrovna tak ale o to větší nebezpečí identitární, ideologické povahy jeho 

,,žargonu“, která je z principu svého monismu a imanentismu exkluzivistická, sektářská.          

 Rainer Marten1659 právem za nejvíce pohoršující označuje právě samotný vznik, a totiž obsah 

,,Dopisu o humanismu“, ne samotnou nepřítomnost lítosti: tváří v tvář největším válešným zločinům 

historie, spáchaným jeho stranickými kolegy, tváří v tvář takovému otřesu humánním smýšlením 

člověka, jenž jiné jako Jaspers či Thomas Mann povede k takovým novým reflexím podstaty lidství, 

totiž Heidegger právě po válečné katastrofě podstatu lidství upevňuje jako amorální, jako spojenou 

s ontologickou strukturou lidského bytí zde, jež nevyznačuje lidství ve smyslu nějakých racionálních či 

morálních kritérií, nýbrž ,,ekstatičnost“ bytování bytí samotného. ,,Napsat na podzim 1946 Dopis o 

humanismu a pak ho zveřejnit, jenž všechny na život orientované huamnisty vyhlašuje za vrchol 

nehumánnosti – to je skandál, ne jeho oplakávaná nesoudnost a nelítostivost,“ konstatuje Marten. 

,,On je tím, kdo ze sebe dělá žalobce, který každou žalobu proti sobě označuje za znamení 

zapomenutosti bytí.“1660 Heidegger upevnil svůj koncept, aby relativizoval humanitní, morální kritéria 

při hodnocení válečných vin vůbec – aniž by zároveň otevřeně řekl (co přitom vyplývá), že totiž se na 

pozadí jeho konceptu zločinnost nacistů rozplývá, že jejich vražedné činy či argumenty proti nim 

nepodléhají kritériím ,,autentického“ myšlení bytí samotného, v němž ,,pravdou“ je právě a pouze 

autentičnost vztahování k němu, zatímco vztahování ve sféře jsoucího, nadto k těm, jež ,,autentické 

bytí“ – a tak důležitost v dějinách Bytí – nevyznačuje (Židům), je z hlediska ,,dějin bytí“ irelevantní! 

Neboť, jak dobře shrnuje Marten: ,,Všechen život je z hlediska bytí zapomenut, všechny vědy, umění 
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 Tamtéž, s. 415. 
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 Nově viz Marten, Rainer. Denkkunst. Kritik der Ontologie. Alber 2018, a týž. Der menschliche Mensch. 
Abschied vom utopischen Denken. Alber 2018.  
1660

 Heinz, Marion a Sidonie Kellerer (ed.) Martin Heideggers ,,Schwarze Hefte“. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
2016, s. 57. (Srov. knihu Hassana Givsana : Denken der Inhumanität.) 
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a náboženství, všechna filosofie kromě filosofie že-bytí (Daβ-Seins-Philosophie), všechna politika. 

Samotné lékařské umění a diakonie vypovídají službu myšlení že-bytí jako jediné lidské bytostné 

možnosti. Potřebujeme ještě víc, abychom o tomto myšlení měli pochybnosti?“1661 To je tentýž 

solipsistický důsledek jako v monismu Fichtově či Hegelově. Hodnotu má u Heideggera jen to, co se 

stýká s pravdou bytí, jeho dějinami jako jeho děním v uvedeném smyslu, totiž jeho myšlením (= jeho 

myšlením, jeho sebe-pojmenováváním), tzn. jen heideggerianismus, a lidé, umělci, vědci či filosofové 

myslící a jednající jinak jsou představiteli ne-lidského, špatně se chápajícího bytí. Bytí, neřkuli příroda, 

zároveň nemá žádnou na člověku nezávislou určitost, neřkuli inteligibilitu, člověk je identitním 

orgánem, a totiž jako básnící: v jeho poetické (poietické – integrální chápání právě s metapolitickou 

konotací!) ,,činnosti“ (tvorbě) se re-prezentuje, totiž vlastně ,,u-dává“, ,,zakládá“, ,,začíná“ (ereignen, 

anfangen, begründen) poietická bytnost bytí samého. Marten – docela jaspersovsky – svou reflexi 

uzavírá: ,,Žasnutí nad filosofem Martinem Heidegger, i obdiv pro něj, jenž mi zůstal, jsou 

přehlušovány žalobou, že nadpřirozenou tíhou svého svého sebepovolání zradil lidský život a lidskou 

smrt.“1662 

  Roku 1949 Heidegger ve svých brémských přednáškách učinil jeden ze svých památných 

projevů, v nichž dal najevo ne ,,klasický“ antisemitismus ve smyslu rasově/biologicky motivované 

diskvalifikace jednoho národa, nýbrž jakousi eugenickou lhostejnost vůči obětem na straně lidí 

(,,ras“), jež považuje z hlediska uvědomění ,,dějin“/bytnosti bytí za podřadné, jsoucí ,,ne-autenticky“, 

naopak překrývající pravdu bytí: ,,Zemědělství je nyní motorizovaný výživový průmysl, v podstatě to 

samé jako fabrikace mrtvol v plynových komorách a vyhlazovacích táborech, to samé jako blokáda a 

vyhladovování zemí, to samé jako fabrikace vodních bomb.“1663 Tady postavil likvidování přírody, 

resp. přirozeného světa (bytí) soudobou technickou civilizací vedle sebe s likvidováním lidí (Židů) v dle 

něj podobně organizovaných, ,,racionalizovaných“ táborech. Všimněme si kromě jiného, že 

Heidegger ukazuje dobré povědomí o tom, že k masovému vraždění v táborech smrti docházelo, a 

přitom neučiní nikdy ani nejmenší zmínku o německé vině na tom či o tom, že po celou dobu ,,Třetí 

říše“ patřil ke straně, která toto vyvražďování páchala. Naopak cynicky a demagogicky staví 

vyhlazování lidí do jedné řady s likvidací přírody a nenápadně přenáší vinu ze zločinného režimu na 

moderní technickou civilizaci jako takovou. Ztotožňuje ničivé důsledky již s imanentními ,,intencemi“ 

moderní techniky jako takové, od lidského faktoru přenáší pozornost na ,,mašinérii“ a stěžuje si na 

techniku jako takovou namísto na člověka a na konkrétní mocenskou formaci. Právem se podotýká, 
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 Tamtéž, s. 58. 
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 ,,Ackerbau ist jetzt motorisierte Ernährungsindustrie, im Wesen das Selbe wie die Fabrikation von Leichen 
in Gaskammern und Vernichtungslagern, das Selbe wie die Blockade und Aushungerung von Ländern, das Selbe 
wie die Fabrikation von Wasserstoffbomben.“ Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 79: Bremer und Freiburger 
Vorträge. Ed. Petra Jaeger. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1994, s. 27. 
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že Heideggerova relativizace německé viny, ba vysvětlování nacistické (vyhlazovací) politiky ze 

západní racionality jako takové, jejímž vnitřním určením a nositelem mělo být židovství (a tak 

zaměňování obětí za viníky),1664 hraničí s už trestněprávně nepřijatelným popíráním holocaustu. 

Takové nároky však jako kdyby se na Heideggera a heideggeriány (také nakladatelství Klostermann) 

vůbec nevztahovaly, neboť Heidegger a Klostermann s naprostou samozřejmostí realizovali a 

nekritičtí vykladači akceptovali publikace vědomě naplněné zločinně ideologickými výpady.1665  

 To, co činí západní velmoci, tedy podle Heideggera ,,tisíci stupni“ přesahuje řádění Hitlerovo, 

jež mělo za oběť miliony nevinných. Tak Heidegger neváhá mluvit o ,,jediném koncentračním táboře“ 

(ein einziges KZ),1666 v nějž měly Spojené státy po válce proměnit Německo.1667 A Spojené státy mají 

být i tím, kdo spustil ,,vražednou mašinérii“ (Tötungsmaschinerie).1668 Pro Jasperse šlo o osvobození, 

o konec koncentračních táborů, pro Heideggera o přeměnu Německa v ,,jediný koncentrační tábor“. 

(Je z toho zřejmé už jen to, že Heidegger zločinný režim s Německem /ba zde přímo ,,německým 

lidem“/ s naprostou samozřejmostí identifikoval, kdežto pro Jasperse stejně jako emigranty typu 

Ernsta Blocha se jednalo o triumf toho nejhoršího z národa, o tragické uvědomění neidentity 

němectví s politickým režimem, se státním útvarem; Heidegger i takto, jako vždy, ukazuje identismus 

svého myšlení.) ,,Kolektivní vina“ na poválečném stavu obsazeného Německa by podle Heideggera 

dokonce ,,v podstatě nemohla být poměřována hrůzností ,plynových komor‘“!1669 Takováto vyjádření 

Jaspers, který se snažil s Heideggerem po válce o nové smíření a pochyboval, zda mu snad neukřivdil, 

neznal. V ,,dějinách bytí“ spočívá, shrňme, v Heideggerových očích každopádně větší vina, více 

pustošivého vlivu, na ,,amerikanismu“, popřípadě ještě ve spokení s živlem ruským a židovským, než 

na straně Němců.  
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 Podle Heideggera přece Židé ,,bei ihrer betont rechnerischen Begabung am längsten schon nach dem 
Rassenprinzip leben, weshalb sie sich auch am heftigsten gegen die uneingeschränkte Anwendung zur Wehr 
setzen“. Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 96: Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1939-1941). Ed. Peter 
Trawny. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2014, s. 56. 
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 K Heideggerově obracení historické viny a jejího přenášení z Němců za ,,Západ“ s nově konkrétním 
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Unwesen, mit dem Hitler in Europa umhertobte.“ Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 97: Anmerkungen I-V 
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Verwilderung des Nationalsozialismus.“ Tamtéž, s. 100. 
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  Nepřijatelné není jen to, že Heidegger podsouval ,,prázdnou“ počtářskou racionalitu Židům, 

nýbrž jeho povrchní výklady ,,západní“ racionality či ,,metafyziky“ vůbec, jak je činil i ve svých spisech, 

které přece nemalou částí filosofické obce jsou akceptovány jako myslitelsky mimořádné. Prakticky 

všechny jeho výměry o ,,západní metafyzice“, o filosofii ,,od Platóna“ a podobně, jimiž jsou jeho 

nominálně odborné texty plny (nemluvě o ,,polobozích“, ,,osudu“ atd.), přinášejí namísto 

argumentovaných a strukturovaných analýz nevědecké holistické obrazy, jaké by jinak neprošly ani 

studentu filosofie. Namísto novému založení racionality jako u Cassirera, Jasperse či marxistů se 

Heidegger obrací k mýtu, k ,,novému začátku“ mimo kritéria racionality a morálky, docela v duchu 

nietzscheovského titanismu. Heidegger s ,,technikou“ ve skutečnosti ztotožňuje skoro všechny 

fenomény moderní civilizace, nehledě k jejich přispění lidskému bytí ve světě, a jeho paušální kritika 

rezonuje jeho neschopnost se s těmito fenomény konkrétně vypořádat; ve skutečnosti spíše než 

techniku kritizuje a odmítá, chce ,,překonat“/,,zničit“ prostě to, co je cizí (a nezvládnuté) ve vztahu 

k jeho myšlení, celou (mimo-heideggerovskou) civilizaci. O reduktivnosti (už jen nediferencovanosti) 

Heideggerova pojetí dosavadní ,,metafyziky“ a jejího spojování s ,,technickou“, ,,prázdnou“ 

racionalitou jsme již slyšeli; stačí říci, že míří stejně na duchovní osobnosti a formace od Platóna přes 

scholastiky a Descarta až po osvícenství a modernu.1670   

 Jürgen Habermas správně poukázal na to, že ,,Heidegger selbst, nicht die bornierte 

Aufklärung, nivelliert die Vernunft zu Verstand.“ Nekritizuje depravaci rozumu v počtářský ,,rozmysl“, 

nýbrž destruuje racionalitu vůbec.1671 Přitom (sebe)reflexe ,,konce“, ,,překonání“ metafyziky ,,ano 

patří ještě do epochy novověké subjektivity“.1672 Habermas také celé své pojednání o Heideggerovi, 
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 Heidegger (totiž dle něj ,,neautentičnost“ západní racionality vůbec) vychází z toho, že: ,,Das römische 
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anfängliche Philosophie – d. h. die griechische – völlig geändert und umgefälscht.“ Heidegger, Martin. 
Gesamtausgabe 35: Der Anfang der abendländischen Philosophie. Auslegung des Anaximander und 
Parmenides. Ed. Peter Trawny. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2012, s. 1. ,,Aus dieser (platonischen, 
M. B.) Ideenlehre bestimmt sich das ganze geistige Dasein des Abendlandes bis heute. Auch der Begriff Gottes 
entspringt der Idee, auch die Naturwissenschaft ist an ihr orientiert. Die christlichen und die rationalistischen 
Gedanken schlieβen sich zusammen bei Hegel. Hegel ist wieder die Grundlage für den Marxismus. Gibt es keine 
Ideenlehre, dann gäbe es keinen Marxismus. Der Marxismus ist kann daher nur dann endgültig erledigt 
werden, wenn wir uns zuvor mit der Ideenlehre und ihrer zweijahrtausend langen Geschichte 
auseinandersetzen.“ Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 36/37: Sein und Wahrheit. Ed. Harmut Tietjen. 
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2001, s. 151. Tím se znovu potvrzuje nepominutelnost, klíčová 
zprostředkovatelská role filosofa (Heideggera) pro nový počátek, role klíčová ve smyslu ontologické podmínky 
(sebe-poznání pravdy bytí jsoucího). Dále např. Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 95: Überlegungen VII-XI 
(Schwarze Hefte 1938-1939). Ed. Peter Trawny. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2014, s. 326, kde jako 
o ,,neněmeckém“ (a ,,ne-nordickém“) mluví o ,,katoličnu“. 
1671

 Habermas, Jürgen. Der philosophische Diskurs der Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991, s. 160. 
1672

 Tamtéž, s. 163. 
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nazvané ,,Metafyzický rozvrat okcidentálního racionalismu“, uzavírá slovy: ,,Tím, že propaguje pouhé 

obrácení subjektivně-filosofického myšlenkového vzoru, zůstává Heidegger zavázán formulaci 

problémů filosofie subjektu.“1673 

 Můžeme shrnout, že heideggerovský koncept ,,povolanosti“, ,,volání“/,,naslouchání“ a 

pouhého (a ovšem identického) ,,vyslovování“, ,,říkání“ bytí, se politicky ukazuje jako afirmativismus 

vůči falešnému a racionálně nedokazovanému identismu něčeho, co má ležet kdesi ,,za“ či ,,nad“, 

ukazuje se však jako pouhé ,,sebeprohlašování“ (,,bytí“) jsoucího v jeho ,,Blut und Boden“ realitě. 

Poslouchání a sdělování (,,pokynů“) bytí (Winke, Geschick) přechází v poslouchání a reprodukování  

(,,pokynů“, ,,volání“) politického vůdce, který se jako takový, jako vůdčí, ,,nejautentičtější“ ,,pastýř 

bytí“, dekretuje sám. Rozlišování mezi autentičností jeho (německých) stoupenců a (,,židovských“) 

kontrahentů, ,,nepřátel“, probíhá nutně jako vymezování nepřítele, překážky možnosti úplného 

prosazení ,,pravdy“, expanzivní stejně, jako je ,,sebeprohlašování“ ,,autentického“ imanentně 

expanzivní, imperiální. Člověk jako myslící/básnící je zrovna tak (po)volán bytím (,,údělem“) jako coby 

jednající, občanská osobnost politickým vůdcem, ,,pokyny“ metafyzického ,,údělu“ přecházejí v 

,,rozkazy“ politického vůdce.1674 Překvapení, jež vydání ,,Černých sešitů“ vyvolalo, jen – slovy 

Günthera Menschinga – dokládá, ,,jak málo je fašistický způsob myšlení dodnes prohlédnutý a 

zvládnutý“.1675 ,,Černé sešity“ doložily (systematicky to vyplývá i z Heideggerových spisů a 

přednášek), že profétský tón u Heideggera není jen věcí literární stylizace, nýbrž uvedené povahy 

jeho bezinsztančního a indiferentistického, pseudoeschatologického myšlení, jehož ,,metapolitické“ 

důsledky (nároky) jsou nutně totalitární.1676 Ne náhodou se Heidegger jako hlava univerzity situoval 

do role ,,vůdce“ a ne náhodou jako ,,vůdce“ uznával i Hitlera: vůdcovský princip (nikoli demokratický, 

možný jen na pluralistickém, a tak antirelativistickém, esencialistickém základu) reprezentuje 

ontologické ,,vedení“ Bytím, které ,,se“ udává, ovšem skrze konkrétní jednotlivce, resp. národy 

(národy zase skrze jednotlivce). Vztah mezi (,,pokynem“, ,,příkazem“, ,,voláním“) bytí, národa a 

jedince je nekontrolovatelný, jeden se deklaruje za zprostředkovatele, resp. identitního nositele 

sebeudávání vyšší jednoty a ostatní mají poslouchat, důstojnost se odvozuje od domněle vyššího, 
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 Tamtéž, s. 190.  
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 Srov.: ,,Wie durch Führen und Folgen – der höchste Auftrag in Staat und Volk verteilt, verwoben und je 
beiwürfig vereinzelt wird.“ Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 94: Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-
1938). Ed. Peter Trawny. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2014, s. 113. 
1675

 Heinz, Marion a Sidonie Kellerer (ed.) Martin Heideggers ,,Schwarze Hefte“. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
2016, s. 77. 
1676

 Srov.: ,,Der Sprachgestus des Schriftstellers Heidegger verrät etwas Abweisendes: eingezwungen in den 
Blick, der über Weltalter hinstreicht; doch wird ihm eher Gefolgschaft auf unwegsamen Pfaden zugewiesen als 
eine Gemeinsamkeit des Gesprächs gewährt. In so eigentümlicher Reserve hält nicht ein groβer Philosoph auf 
geziemenden Abstand, hier achtet der prophetische Denker auf einen Unterschied im Rang. Kommunikation 
gehört nicht zu den Grundworten dieser Philosophie.‘‘ Habermas, Jürgen. Philosophisch-politische Profile. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1971, s. 76.    
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nadosobního ,,volání“. To Jaspers v systematických základech Heideggerova myšlení tušil, když 

kritizoval jeho monologismus, denuncující pojímání řeči jako ,,pouhého“ prostředku komunikace, 

kterou sám nedovede (natož chce) založit; ,,komunikace“ funguje jen na bázi ,,oslovování“/,,příkazů“ 

mezi člověkem a ,,Bytím“, ne mezi lidmi, v rámci ,,pouhého“ jsoucího. Jaspers viděl jeho polemický, 

totiž bojovně antitetický, ne však opravdu komunikativní rys. Toto myšlení nezná rozdíl mezi 

systematickým a historickým, je veskrze a v každé jednotlivosti imanentně ,,dogmatikou“, 

,,ortodoxií“, a ten, kdo pojmenovává ,,pravdu“, je mluvčím, ústy Pravdy jako takové (u Hegela či, 

jinak, Marxe šlo alespoň o historický rozum).1677 U Heidegegra nehraje dialog, nemluvě o lásce, 

žádnou roli. Jakou povahu ,,překonání“ staré ,,metafyziky“ (v jejíž křesťanské linii hraje láska, resp. 

milost, ústřední roli v určení inteligbility, racionality) mělo v praktických postojích Heideggera a jeho 

nacistických spolustraníků, víme.  

 Jaspers se během poválečné korespondence s Hannah Arendt v souvislosti s Heideggerem 

ptá: ,,Může člověk jako nečistá duše – tj. jako duše, která svou nečistotu necítí a stále neusiluje se z ní 

dostat, nýbrž bezmyšlenkovitě přežívá ve špíně, – může člověk v neupřímnosti to nejčistší uvidět?“   

Arendt reaguje: ,,Máte s každou větou pravdu. Co nazýváte nečistotou, bych nazvala 

bezcharakterností, ale v tom smyslu, že (Heidegger, M. B.) nemá doslova žádný, určitě ani žádný 

zvlášť špatný.1678 (…) Tento život v Todtnaumbergu, v nadávání na civilizaci a psaní Sein s y, je přece 

ve skutečnosti jen myší díra, do níž se stáhl zpátky, protože právem usoudil, že tady potřebuje vidět 

jen lidi, kteří připutují plni obdivu; málokdo bude přece jen tak stoupat 1200 metrů, aby udělal scénu. 

A kdyby to někdo udělal, tak by (Heidegger, M. B.) lhal, popíral by modř nebe, a spoléhal se na to, že 

mu do tváře nikdo neřekne, že je lhář. Asi věřil, že se touto manýrou může nejpohodlněji vykoupit i ze 

světa, zmizet ze všeho nepříjemného, a dělat jen filosofii. A pak mu samozřejmě celá tato spletitě-

dětinská nečestnost promptně vrazila do filosofování.“1679 Přitom právě Heideggerovo stažení na 

schwarzwaldskou chatu bylo Jaspersovi a Arendt důkazem falešnosti jeho filosofického stanoviska, 

objektivací jeho selhání. Pro Jasperse, viděli jsme, je prubířským kamenem filosofie skutečnost, život, 

bytí sebou v bytí s jinými, zastávání univerzálního v konkrétních, historických podmínkách. 

,,Autentičnost“ ve stylu bytí se schwarzwaldskými sedláky a ,,básnění“ namísto sociálně a historicky 

kontextové racionality nebyla jen náhradní ve smyslu osobní zbabělosti filosofa, jehož koncept mohl 

mít svou, systematickou platnost, nýbrž byla zrcadlem vlastní ,,neautentičnosti“, své bytostné záměny 

                                                           
1677

 Srov. s výměrem rektora Heideggera: ,,Der Mensch ist derjenige, dessen Geschichte das Geschehen der 
Wahrheit darstellt.“ Heidegger, Martin. Gesamtausgabe 36/37: Sein und Wahrheit. Ed. Harmut Tietjen. 
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2001, s. 176. 
1678

 Srov. s Jaspersovým notátem: ,,Ich vermisse bei Heidegger jede Noblesse.“ Jaspers, Karl. Notizen zu Martin 
Heidegger. Ed. Hans Saner. München, Piper, 2013, s. 349. 
1679

 Arendt, Hannah a Karl Jaspers. Briefwechsel 1926-1969. Ed. Lotte Köhler a Hans Saner. München a Zürich: 
Piper, 1985, s. 177n. 
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skutečnosti za stylizaci, poznání a mravnosti za ,,básnění“. Pasivita útěku mezi ,,sedláky“ byla rubem, 

druhou stranou falešného heroismu, který expandoval v době, kdy cítil výhodné politické podmínky, 

kdy racionalita a mravnost byly reálně ztotožněny s ,,básněním“ = ideologií, jejíž i-racionalita a i-

moralita ukázala své tragické následky. V Jaspersově pohledu to, jak člověk žije, jedná, čeho (pokud 

vůbec) lituje, pro koho, zač a jak se nasazuje, ukazuje, osvědčuje – uskutečňuje jeho filosofii.  

 Pokud jde o ,,dělání jen filosofie“, je třeba říci, co viděl i Jaspers: že nejprve  to měla být právě 

filosofie, co má světodějnou roli, čeho řeč udává, činí ,,světlinou“ (Lichtung) bytí, co vede a udává 

(naslouchání) bytí, nyní je to ,,jen filosofie“, zříkající se politické odpovědnosti a angažovanosti. Podle 

Jasperse se ,,filosofie osvědčuje ve skutečnosti života, souzení, jednání, – po každý základ v duši, – po 

každý roh domu, – ve všech způsobech komunikace. Oddělovat věc od osoby, je přiměřené ve 

vědách, ne ve filosofii. Filosof by se měl na konci svého života a během svého života ukazovat jako to, 

co je a činí, ne se ukazovat veřejnosti reflektuje o sobě, ne psychologicky znázorňuje své nitro jako 

psychiatr – obojí může mít význam, ale není nutné: Skrývání se je o sobě nefilosofické. Tady se 

pravděpodobně radikálně odlišuji od Heideggera: Jemu je filosofie, tak se to může jevit, o sobě 

trvající věcí v díle, – nebo také zkušenost myšlení, jež se odehrává stranou jeho života, který 

prohlašuje za soukromý a filosoficky lhostejný, – on vystupuje z reality bytí zde do klidného prostoru 

filosofie – dveře se zavírají – mezi oběma oblastmi není žádného spojení. Ale co se odehrává v onom 

skrytém, uzavřeném prostoru, má mít význam z hlediska dějin světa, ne dějin bytí.“1680 

 Anton M. Fischer výstižně shrnul, že ,,Černé sešity jsou plné zlovolných resentimentů a 

pohrdání lidmi, primitivních předsudků, ledově chladné lhostejnosti vůči obětem, groteskního 

sebepřeceňování a trapné sebelítosti. Představují filosofický bankrot a dosvědčují svou totální 

neschopnost se z německé katastrofy poučit byť jen v nejmenším. Kdo si ještě nebyl jistý, v jakém 

rozsahu byl Heidegger nacistou, může to nyní vědět.“1681 Doplňme: pokud nezastírá zrak buď sobě, 

anebo druhým, tzn. to, co je v ,,Černých sešitech“ řečeno a co o Heideggerově nacistických 

sebeidentifikacích víme, popřípadě, pokud pro něj samého neplatí tytéž charakteristiky, jež Fischer 

právem a v tomto případě jen veskrze deskriptivně přiřkl Heideggerovi. Skutečnost, že k do očí 

bijícímu zastírání, nejen nivelizování a ignorování, nýbrž i popírání Heideggerova nacismu a 

antisemitismu (při množství jeho vlastních explicitních vyjádření i činů) i v akademické veřejnosti 

dodnes dochází, je třeba v souhlasu s některými účastníky konference v Siegen vidět jako doklad buď 
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 Jaspers, Karl. Notizen zu Martin Heidegger. Ed. Hans Saner. München und Zürich: Piper, 2013, s. 378. 
Jaspers v tomto smyslu říká, že teorii (jednoty) pravdivosti myšlení a bytí ve svém spisu ,,O pravdě“ psal 
s myšlenkami na Heideggera jako ,,substanciálního protivníka“. Jaspers, Karl. Philosophische Autobiographie. 
München, R. Piper & Co., 1977, s. 105.  
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 Heinz, Marion a Sidonie Kellerer (ed.) Martin Heideggers ,,Schwarze Hefte“. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
2016, s. 426n. 
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identifikace se samotnou extrémně pravicově ideologií, anebo cynismu, vědecké nekorektnosti či (v 

citovaném jaspersovském pojetí) genuinní filosofické (etické) nekompetence. Rozlišit Heideggerovo 

stanovisko k německé národní identitě a současné strukturaci nejen od toho Jaspersova, nýbrž v jeho 

systematických i historických kořenech v německé tradici, ne však ve shodě s celou touto tradicí, je 

velmi důležité zejména proto, aby se Heideggerovo (popřípadě Hitlerovo) pojímání němectví nebralo 

jako identické a vrcholící ve vztahu k celé německé tradici. Pokusy ukázat nacismus jako završení 

cesty ,,německého ducha“ k ,,sobě samému“ se děly z ideologických důvodů v meziválečné době1682 a 

později se děly a dějí z nedostatečného poznání, ze zjednodušování, jemuž často padá za oběť 

rozmanitost založení a výše, trvalost jednotlivých konceptů. Snažili jsme se v celé knize a nyní 

v protipozici Jasperse a Heideggera ukázat (jak viděl i Jaspers) nezaměnitelnost osvícenského a 

idealisticko-romantického založení individuální a kolektivní (společenské či národní) identity, 

Heideggerovo spojení s fichtovsko-hegelovskou a nietzscheovskou tradicí včetně romantického 

antisemitismu a ve výsledku shodu s politickými preferencemi pravicově konzervativní kulturní kritiky 

vilémovské doby, a Jaspersovo spojení s kantovským a lessingovským kriticismem, republikanismem 

a světoobčanstvím. 

  

IV/5 

Jaspers a Hannah Arendt 

 

 Vztah k Hannah Arendt zaujímá v Jaspersově životě i myslitelském profilu podobně důležité 

místo jako vztah k Martinu Heideggerovi. Kdežto s Heideggerem došlo, jak jsme viděli, v horizontu 

dlouhého života obou filosofů poměrně záhy k utnutí osobního kontaktu a k pozdějšímu udržení spíše 

sporadické korespondenční výměny a pozornost si zaslouží především (již za jejich života pociťovaná) 

protikladnost politických osudů a konsekvencí obou iniciátorů ,,filosofie existence“ (jak zjednodušeně 

bývali představováni v tisku a mimo filosofickou obec), pak Jaspersův vztah s Hannah Arendt se léty 

naopak intenzifikoval jejich poválečným sblížením, od vztahu učitele a žačky došlo k zdůvěrnění ve 

vztah přátelský, který ovšem ruku v ruce s tím v rámci specifického pojetí komunikativnosti, 

veřejnosti a političnosti myšlení u obou vedl k rozvíjení filosofického dialogu, který je pro úplný obraz 

systematického díla Jasperse i Arendt velmi důležitý. Tento dialog, který se mezi Jaspersem a o 

generaci mladší Arendt rozvinul, vlastně svou intenzitou i genuinně filosofickou hloubkou a 

systematickou relevancí nemá ve filosofii 20. století mnoho obdoby. Platí přitom, že Jaspers je pro 
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 Srov. typicky už názvem: Dahmen, Hans. Die nationale Idee von Herder zu Hitler. Köln 1934. 
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pochopení myšlenkového profilu Arendt důležitější než naopak; ačkoli i pro Jasperse se vyrovnávání 

s dílem i osobností, osobním a (v jednotě s tím) myšlenkovým typem Arendt, totiž jako angažované, 

ryze ,,aplikovaně“ myslící (a s tím i působící) filosofky-veřejné intelektuálky, stalo časem nanejvýš 

významným (ba z osobních dokumentů jako korespondence a nevydané texty pozůstalostní 

významnějším, než se běžně ví), přece Arendt povahou svého myšlení a působení lze chápat jako 

jakési exemplum, ,,ilustrující“ Jaspersův vyvíjející se koncept (ideál) veřejně angažovaného, a zároveň 

systematicky i historicky hluboce ukotveného a ,,čistě“ teoreticky inovativního myslitele, kdežto 

Jaspersův osobní i duchovní význam pro Arendt je třeba vidět jako vliv, jako jeden z konstitutivních 

faktorů zformování profilu Arendt. Pro pochopení Jaspersovy filosofie i veřejné politické kritiky 

bychom si vystačili se samotným Jaspersovým teoretickým dílem, pro pochopení východisek a 

hledisek myšlení Hannah Arendt bychom si s jejím dílem (nadto z velké části publicistickým, nikoli 

,,čistě“ filosofickým) samotným bez ohledu na Jasperse nevystačili, pokud bychom chtěli pochopit 

opravdové zdroje (ve smyslu genealogie i systematiky) hledisek, jež z velké části konkrétně historicky 

zaměřené reflexe Arendt orientují. Arendt sama o Jaspersovi jako svém učiteli v nejzazším smyslu 

klíčové intelektuálního i osobního formování veřejně mluvila. 

 V řeči k propůjčení Ceny míru Německého knižního trhu (Friedenspreis des Deutschen 

Buchhandels) Jaspersovi roku 1958 Arendt ukazuje, že Jaspers byl kvůli svému zdravotnímu omezení 

nucen právě pěstovat, osobně žít a v díle držet umění rozhovoru a jednoty filosofického života. 

Odkázán na okruh lidí chodících za ním, sám se mnoho nepohybuje, se Jaspers naučil umět vytěžit 

maximum z toho, co se mu dávalo bezprostředně, tj. svým způsobem pěstovat blízkost a dialog 

intenzívněji, než tomu bývá u jiných lidí. Už jen ve svazku se svou ženou se mu podařilo mít ,,svět en 

miniature, v němž modelově zakoušel, jak to probíhalo nebo mohlo probíhat ve světě“.1683 

Jaspersovský dialog byl pro Arendt podle jejích slov v rozhovoru s Günterem Gausem 28. října 1964 

(pořad Zur Person na ZDF) ,,nejsilnější poválečným zážitkem“: totiž, ,,že takový rozhovor existuje! Že 

se takto dá mluvit!“ A Arendt dodává: ,,… kam přichází Jaspers a mluví, tam se rozjasňuje. On má 

jakousi bezpodmínečnost, důvěru, nepodmíněnost mluvení, jakou neznám u žádného jiného 

člověka.“1684  

 Dostatečný knižní výklad myslitelských spojnic a vlivů mezi Jaspersem a Arendt přitom, pokud 

je nám známo, dosud neexistuje; výklad s ohledem na materiály, o něž se při pokusu o vlastní takový 
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 In: Jaspers, Karl. Wahrheit, Freiheit und Friede/Hannah Arendt. Karl Jaspers. München: R. Piper & Co., 1958, 
s. 38. 
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Vertrauen, eine Unbedingtheit des Sprechens, die ich bei keinem andern Menschen kenne.“ Gaus, Günter. 
Gespräch mit Hannah Arendt. Piper, 1965, s. 25-28 (zvláštní tisk).  
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výklad (na omezené ploše kapitoly) opřeme my zde. Jedná se především o málo známé, v literatuře 

dokonce téměř nezmiňované, avšak rozsáhlé a důležité přípravné materiály, které Jaspers psal a (v 

podobě novinových výstřižků, recenzí či publikací jiných) shromažďoval pro knihu, kterou chtěl o 

Arendt napsat, avšak nenapsal – zřejmě jednak kvůli přemíře dalších vlastních projektů, jednak kvůli 

šíři a (možná zejména) intimnosti tematiky. O svém projektu se i v zachované korespondenci zmiňuje 

samotné Arendt a lze mít za nepochybné, že s ní věc během osobních setkání konzultoval, a že tak 

skutečnost, že příprava nepřerostla formát hromadění úvah a sekundárních materiálů, vycházela buď 

ze směsi nedostatku času a rozhodnosti o uskutečnění projektu, anebo právě z druhého důvodu a 

v něm buď z vlastní obavy, aby se Arendt necítila dotčena příliš osobní rovinou, anebo z jejího přání, 

aby Jaspers od knihy upustil. Materiály ke knize, v jejímž názvu Jaspers varioval pojem ,,nezávislosti“ 

a ,,činorodosti“ myšlení (Von der Unabhängigkeit des Denkens, Denken und Tat) a jež se 

pracovně/v jeho pozůstalosti označuje jako ,,Hannah-Buch“, obsahují v rámci Jaspersova literárního 

odkazu čtyři bedny (bedny 45-48 v rámci pozůstalosti v Marbachu). Dalším významným zdrojem, 

z nějž budeme moci vycházet, je nově publikovaná edice ,,Myšlenkového deníku“ Hannah Arendt 

z let 1950-1975, již v roce 2016 vydalo nakladatelství Piper,1685 portrét Jasperse o mnohé doplnila 

zmíněná třísvazková edice jeho korespondence. Jinak zůstává hlavním východiskem jejich již roku 

1985 vydaná korespondence.1686 Jaspers Arendt odkázal (svěřil do správy) celek své korespondence 

kromě té rodinné. Ta dosud (s manželkou Gertrud, rodiči, sourozenci či švagry) nebyla nikdy vydána.   

 Korespondence tak jako celý kontakt začíná studentskou dobou Arendt u Jasperse v létě 

1926, jíž navázala na předchozí studia v Marburgu (u Heideggera) a ve Freiburgu (u Husserla). Za 

pouhé dva roky dvaadvacetiletá Arendt (1906-1975) u Jasperse na konci listopadu 1928 promuje 

prací o ,,Pojmu lásky u svatého Augustina“, kterou on v přepracované verzi v létě 1929 odevzdal do 

nakladatelství Springer k vydání, jež se uskutečnilo v rámci Jaspersem řízené edice Philosophische 

Forschungen (sv. 9 této edice: Der Liebesbegriff bei Augustin).1687 Jaspers práci sice nedal nejvyšší 

hodnocení, vytkl některé (vesměs začátečnické) chyby, ale ocenil ji jako ,,věcné filosofování 

v historickém materiálu“1688 a časem se naučil vysoce oceňoval, co také teprve časem lépe uviděl jako 

v zárodku už v disertaci Arendt, totiž spojení její historické a také jazykové kompetence s původním 

filosofickým i moderním politicko-analytickým myšlením. V roce 1965 v rozhovoru o její knize 
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 Arendt, Hannah. Denktagebuch. (2 sv.) Ed. Ursula Ludz a Ingeborg Nordmann in Zusammenarbeit mit dem 
Hannah-Arendt-Institut, Dresden. München, Berlin, Zürich: Piper, 2016. 
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 Jaspers, Karl a Hannah Arendt. Briefwechsel 1926-1969. Ed. Lotte Köhler a Hans Saner. München a Zürich: 
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 Viz text jeho posudku in Arendt, Hannah a Karl Jaspers. Briefwechsel 1926-1969. Ed. Lotte Köhler a Hans 
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,,Eichmann v Jeruzalémě“ mluví o disertaci Arendt jako o ,,glänzende Arbeit“, ,,důkladnou filosoficky 

stejně jako historicky“, která je ,,ještě dnes vědecky platná“, a zdůraznil mládí Arendt i instinkt 

svobody, s níž odmítla habilitaci, kterou jí hned nabídl.1689 Jaspers – zprvu to způsobuje jeho i obecně 

typickou distanci a nedůvěru, jistou komisnost v dostávání nárokům – je kritický k nedokonalostem 

v preciznosti provedení práce, nicméně stále více si uvědomuje a cení myslitelskou originalitu i 

lidskou opravdovost Arendt, ukazující se časem jako neohroženost a odvaha stejně jako smysl pro 

humor, jako temperament, jaký pro tehdejší akademickou filosofii nebyl obvyklý a jaký poměrně 

chyběl i Jaspersovi samotnému. Pro podobné vlastnosti, vyvažující omezení jeho vlastního života, si 

Jaspers oblíbil i Golo Manna. Ten na Jasperse jako učitele a člověka později vzpomínal s důrazem na 

zasvěcení celého jeho života filosofii, opravdovosti filosofické existence, která, viděli jsme, znamenala 

opak akademismu, teoretismu, naopak produchovnění ,,praktického“ života, přece však u Jasperse (a 

nejen z objektivních důvodů zdravotní indispozice) zůstala na půdě veskrze intelektuálního života u 

domácího pracovního stolu. ,,Mnoho životní radosti mu nebylo dáno, za což nenesla vinu pouze jeho 

nemoc,“ konstatuje o Jaspersovi Mann. ,,Věnoval svůj život výlučně své práci, disciplinoval jej pro ni. 

Ostýchal se lehkých zábav. (…) Srdečně se smát si jej neumím představit, ani při ,small talku‘, ani při 

neškodné hře karet nebo při vyprávění žertů. Od roku 1945 se mnou jednal jako rovný s rovným, už 

ne s profesorským majestátem, s nímž vystupoval vůči studentovi. Ale pořád napjatý, pořád vážný, 

pořád ve službě úkolu – téměř pořád.“1690 Podobně o Jaspersovi píše Wilhelm Weischedel: o zvláštní 

kombinaci filosofie komunikace a osobní osamělosti a jisté distancovanosti, jež Jasperse vyznačovaly. 

Kýženou ,,bezvýhradnou“ komunikaci Jaspers navázal jen s naprostým minimem nejbližších, nikdy 

nechodil do společnosti, do divadel nebo na koncerty. Kromě pocitu osamění, neseného už z dětství, 

by k tomu bylo třeba přiřadit především vysoký pojem o člověku, kultuře a komunikaci, co Jasperse 

vedlo k oné ,,izolaci“ a ,,distancovanosti“, k tomu, že – jak říká Weischedel – ,,kdekoli šel a stál, učil“. 

,,Jedno zůstává jisté: Všechno, co řekl, bylo neseno nejvyšší vážností. Jen, že právě v tom zůstal 

osamocen.“1691   
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 Jaspers, Karl. Provokationen: Gespräche und Interviews. Ed. Hans Saner. München: Piper, 1969, s. 158. 
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 Mann, Golo. Erinnerungen und Gedanken. Eine Jugend in Deutschland. Frankfurt am Main: S. Fischer, 1986, 
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 Arendt se s Jaspersem naposledy setkává asi v dubnu 1933 v Berlíně, v srpnu se svou matkou, 

kterou tím zachránila, uprchla bez papírů přes Prahu a Ženevu do Paříže, aby roku 1941 přes jižní 

Francii (kde byla chvíli internována) přes Španělsko a Portugalsko i s matkou a svým druhým mužem 

Heinrichem Blücherem uprchla do USA.1692 Arendt poprvé po válce přijíždí do Evropy a za 

Jaspersovými v zimě 1949/50 a celkem navštíví Jasperse v Basileji do jeho smrti třináctkrát. Obnoví 

také kontakt s Heideggerem, s nímž se do sebe v polovině dvacátých let, když studovala v Marburgu, 

zamilovali, ačkoli věděli, že z jejich vztahu nic nebude, protože on si to jako ženatý a akademik 

nemohl (nechtěl) dovolit, a kontakt byl přerušen po jeho definitivním přihlášení k nacismu roku 1933. 

Heidegger měl vždy strach z toho, že se jeho žena o jeho lásce k Arendt dozví, a všechny její dopisy 

ničil, kdežto ona je uchovávala, takže dnes dostupná korespondence přináší téměř výhradně jeho 

dopisy jí, ne její jemu.   

 Na začátku roku 1933 se mezi Jaspersem a Arendt rozvine polemika nad Jaspersovou novou 

knihou o Maxi Weberovi, která dává nahlédnout do myšlení obou o ,,německém sebevědomí“ ještě 

před nástupem nacistů k moci. Překvapuje a imponuje zde (později i Jaspersovi) samostatnost a 

kritičnost Arendt vůči Jaspersovi, k němuž se ještě před pár lety jako studentka chovala s nábožnou 

úctou a on k ní s profesorskou náročností a ,,shovívavostí“. Arendt se již v kritice Jaspersovy 

weberovské knihy projevila jako kriticky střízlivá, až skeptická, Jaspers jako někdo, kdo jistě má své 

pochybnosti o hrubosti dominujícího nacionalistického politického žargonu, nicméně ani zdaleka si 

nepřipouští, jaké podoby by mohl brzy nabrat. Je třeba říci, že kritický, ,,výchovný“ obsah, jejž 

v reakci na kritiku Arendt Jaspers proklamuje do svého spojení Weberova humanismu s jeho 

němectvím mít vetknout, jako takový zdaleka nebyl či nemohl každému být tak jasný, jak jí píše a jak 

samému Jaspersovi mohlo být jasné později. Časem se Jaspers v této otázce stal mnohem ostřejším, 

nekompromisnějším, a prozíravost mladé Arendt ocenil.  

 Arendt vyjadřuje rozpaky nad titulem Jaspersova spisu, jenž zněl Max Weber. Deutsches 

Wesen im politischen Denken, im Forschen und Philosophieren (Oldenburg 1932); pro pozdější vydání 

Jaspers titul změnil na Max Weber. Politiker – Forscher – Philosoph. Arendt nechápe, proč Jaspers ve 

Weberovi znázorňuje ,,německou bytnost“ a že ji identifikuje s ,,rozumností a lidskostí z původu 

vášně“. ,,Pro mě je Německo mateřský jazyk, filosofie a básnictví,“ říká Arendt.1693 Arendt cítí nutnost 

distancovat se od Weberových proklamací, že by se pro ,,znovuvzpřímené Německa“ spojil třeba 
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s ďáblem. Znepokojeně se jí zdá, že se Jaspers s takovouto rétorikou spojuje, a rozumí jí ve smyslu 

podřazování univerzálních hodnot pod (sebe)určení německého živlu. Arendt jednoznačně ihned 

odmítá přistoupit na takovéto formulace svého profesora, které rezonují onen typ ideologie 

německého nacionalismu, jak mu v intelektuálních a uměleckých kruzích dala ,,fundaci“ filosofie dějin 

německého idealismu a jejích ,,novoromantických“ dědiců. Arendt se pozastavuje nad tím, že u 

Jasperse se (nicméně) zdá být svoboda identifikována s němectvím (Deutschheit), ,,Rozumnost a 

lidskost“ činěny jakousi ,,vlastností německé bytnosti“.1694 Proti tomu se Jaspers ohrazuje s důrazem 

na to, že ,,když říkám, že německá bytnost je rozumnost atd., neříkám, že rozumnost je jen německá. 

Proto stojí s plným vědomím proti úvodní větě bez jakéhokoli rozporu pozdější věta, že rozumnost 

atd. se nedá uchopit jako německost. (…) Nevylučuji německou bytnost jako nějaký druh vůči jiným 

druhům. Není to pro subsumpce určený obecný pojem, nýbrž neurčitá dějinná intence totality.“1695 

 Jaspers zdůrazňuje své formulace svým ,,sklonem chtít vychovávat“: ,,Nalézám 

v nacionalistické mládeži tolik dobré vůle a pravého vzmachu v pomateném a zvráceném žvástu, že 

bych ji za uznání vůle k německému sebevědomí chtěl odkázat na nárok na sebe sama, jenž spočívá 

v bytí Němcem. Proto jsem považoval za vhodné nacionalistické nakladatelství,1696 abych se dostal ke 

čtenářům, kterým je tohoto výchovného impulsu třeba a snad po něm sami touží.“1697 Tuto 

argumentaci je třeba brát jako nutnou korekci toho, jak by se jinak spis dal číst, jak ho četla i Arendt. 

Jaspers chtěl oslovit nacionalisticky smýšlející čtenáře a vyšel jim vstříc i době poplatným názvem, 

aby je zároveň přivedl k hlubšímu, kritičtějšímu myšlení. Vyjadřuje přesvědčení, že až na podtitul 

knihy se nedopustil žádného ,,kompromisu“ vůči nacionalistické poptávce: ,,německé“ určení do 

podtitulu měl prý chtít nakladatel pro zvýšení pozornosti pro dílo, pokládav Webera za nedostatečně 

známého. Jaspers říká, že slovo ,,deutsch“ je ,,tak zneužíváno, že se sotva dá ještě používat“, a že tak 

,,učinil beznadějný pokus, je skrze postavu Maxe Webera eticky vyplnit“.1698 Mrzí ho, že se to asi 

nepodařilo, když Arendt nepřesvědčilo, naopak přimělo k jasné distanci coby Židovky vůči sebeurčení 

přináležitosti k Německu. Jaspers v závěru svého dopisu Arendt zdůrazňuje (rozhodně ne v souhlase s 

,,mainstreamem“ dobové německé inteligence), že dnes ,,Německo může být jen ve sjednocené 

Evropě“, že ,,ke vzpřímení ve starém lesku může dojít jen skrze sjednocení Evropy. ,,Neboť říše 

Němců, která by musela sahat od Holandska po Rakousko, od Skandinávie až po Švýcarsko, je 

nemožná a byla by pro současnou světovou epochu ještě příliš malá.“1699 S tím Arendt ve svém dalším 
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dopise plně souhlasí, rozdíl ale vidí v tom, že Jaspers kýžené sjednocení Evropy chce ,,za každou 

cenu“ a ,,kvůli Německu“.1700 Jaspers na toto ve své odpovědi již nereaguje, stejně jako na to ne, že 

Arendt vyjadřuje nepochopení toho, co Jaspers míní ,,dějinnou intencí totality“.1701 Jaspers jí 

v odpovědi jen poněkud vágně, nicméně se zdravou pointou v posledním, říká: ,,Člověk přece nemůže 

žít jen z negací, problematik a mnohoznačností. Ty všechny potřebují oduševnění něčím 

pozitivním.“1702 Tak ovšem vidíme, že Jaspers se měl těžce zklamat použitelností, kultivovatelností 

nacionalismu německé mládeže, důvěrou v ,,dobrou vůli a pravý elán“, jež se v ní domníval shledávat. 

(Jakkoli se při znalosti jeho díla a dopisů nezbavíme dojmu, že zde chtěl poněkud přesvědčit spíše 

Arendt samu, protože takový tón o důvěře v mládež u Jasperse jinak stěží najdeme. Ve stáří, tváří 

v tvář situaci v SRN a po nacistické zkušenosti, se Jaspers stane mnohem skeptičtějším, jakkoli 

například ve studentském hnutí 1968 ho samotný základ revolty nemohl netěšit. Jak poznamenávají 

editoři této korespondence Hans Saner a Lotte Köhler, Jaspersovi byli ,,rebelové vždycky milejší než 

poslušní“.1703)  

 Arendt s Jaspersem po válce obnovuje korespondenční kontakt s tím, že k němu během 

války, kdy již byla usazena v Americe, nesahala z obavy, aby Jaspersovy nijak ,,neohrozila“.1704 Po 

válce je – jak Jaspers vzpomíná – ,,navzdory svým tehdy stísněným finančním podmínkám“ zásobuje 

,,každý týden velkým balíkem“ potravin1705 a mezi ní a jejím učitelem již na dálku povstává mnohem 

hlubší, otřesem války a účastí po ní prohloubený vztah, v němž se otázka filosofického dialogu a 

reálné solidarity navzájem specificky potencuje. Jaspers Arendt v říjnu 1946 jako ,,věrné přítelkyni“ a 

,,nejblížší osobě“ věnuje překladatelská práva do angličtiny v Americe pro všechna svá díla.1706 Arendt 

Jaspersovi v Americe sama záhy zprostředkovávala mnoho překladatelských a nakladatelských 

příležitostí. ,,Vaše materiální péče od roku 1945 je fantastická,“ píše jí Jaspers vděčně v roce 1949. 

V dubnu 1947 si stěžoval, že ,,nedostatkovost potravin je enormní. Bez balíků není možný žádný život 

(leda v hladu, slabosti a neschopnosti práce).“1707 Z dopisů uchovaných v rámci Jaspersovy 

pozůstalosti (bedna 8/1) se dozvídáme, že Jaspersovi v letech 1946-1947 přicházely občas balíky 

s potravinami i nečekaně od zcela neznámých lidí, jednou od vděčného čtenáře, pro nějž impulzy 

Jaspersova myšlení měly mnoho znamenat, jednou od bývalého (osobně neznámého) posluchače 
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z roku 1921/22 ze švýcarského Aarau. Jaspers byl takovou solidaritou, reagující na to, že odesílatelé 

četli o nedostatku v Německu, velmi dojat.    

 Jasperse s Arendt sbližuje pocit solidarity i v užším smyslu vlastního působení ve filosofické 

obci. Oba z ní v Německu byli vyloučeni a nyní s novou autoritou nezkompromitovaných působí jako 

kritici, a zároveň zase jako dědicové německé klasické (goethovské a kantovské) tradice. Jaspersův 

pocit vyloučení v Heidelbergu s postupem času a mentální, do značné míry i personální kontinuitou 

v akademické sféře dochází výrazu ve stížnostech, že ,,jsme všichni tak osamělí, vedeme monology“ 

(už na podzim 1946),1708 dokonce, že ,,do roku 1937 nikdy neměl tak málo nakloněnou náladu 

v auditoriu jako nyní“, pouze v seminářích to má být jiné, tam se objevují i studenti s osvěžujícím 

zájmem o filosofii a její klasiky, politika je nezajímá, ale ve smyslu, že se jim hnusí, ne, že by ji 

nechápali, naopak mají jasno, tedy to ho jediné těší.1709 Říká, že už od jara 1946 se stal ,,sklíčeným“ 

(mutlos) z ,,chybějící nedůvěry masy“, jež ho přimělo nechat jen obecnou filosofickou přednášku bez 

vztahu k politické situaci. ,,Masy se mi musí stát lhostejné. Beztoho může u nás všechno podstatné 

vyjít jen od jednotlivců a malých skupin. Chaos vzrůstá.“1710 Arendt Jaspersovu rostoucí 

nespokojenost s poměry v poválečném Heidelbergu s účastí sleduje a vyjadřuje velkou radost nad 

tím, že se Jaspers nakonec rozhodne přesídlit do Basileje: tam podle ní patří, a radila mu hned po 

válce, zda by se nechtěl přesunout do Švýcarska. Jaspers nicméně konstatuje, že nemůže jinak a že 

bude zkoušet stále znovu mluvit o aktuálních věcech: ,,Filosofie se musí stát konkrétní a praktickou, 

aniž by na okamžik zapomněla svůj původ.“1711 To je obecné Jaspersovo stanovisko: ukustečňování 

filosofie jako sebereflexe lidství je tak jako samo bytí člověka konavě konkrétní, a zároveň svou 

fundaci čerpá z duchovních zdrojů, v nichž se člověk obrací nad to, co je jednotlivě časového. Arendt 

souhlasně odpovídá, že ,,nepřátelství masy – to je, co člověk ze všech dopisů z Německa znovu a 

znovu slyší. A po pravdě řečeno nevěřím, že toto nepřátelství vůči rozumu se dá vysvětlit jen z hladu a 

bídy.“1712    

 Arendt se s Jaspersem shoduje v tom, že to, co ,,zůstává“ z němectví, je – především, ne-li 

pouze – jazyk. Jaspers dokonce říká, že ,,ve skutečnosti zůstává jen jazyk“, dodává ale, že ,,to je velmi 

hodně, a bylo by velkou věcí, kdyby v nadcházejícím století na světě ještě někdo mluvil a psal 

německy. Jisté to už není.“1713 Arendt říká, že jí ,,po pravdě řečeno je osobně a individuálně viděno 

úplně jedno“, ,,jestli je Němka, nebo Židovka“, ale že ,,politicky“ bude ,,vždycky mluvit ve jménu 
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Židů“, pokud bude ,,okolnostmi nucena udat svou národnost“.1714 Jaspers Arendt v lednu 1949 

z Basileje píše, že je spolu se svou manželkou ,,vždycky znovu rád“, že už ,,nemusí žít“ v Německu: 

,,Tady, v distanci, roste soucit, mírní se hněv – ale nepřekonatelné je, že člověk nepatří k těmto 

Němcům. O to víc toužím napsat svou knihu o Německu. Neboť v němectví je něco, co nade všechno 

miluji a co člověk možná nejlépe miluje, když bez pevné půdy pluje světem.“1715  

  Jaspers Arendt často zdůrazňuje, jak ho těší a kolik mu znamená myslitelské souznění s ní, jež 

dokládají nejen shody v soudech o událostech, lidech či knihách v dopisech, nýbrž i její citace Jasperse 

a věnování v jejích dílech. ,,Každé znamení, že s Vámi nějak patřím dohromady, mě povzbuzuje,“ píše 

jí roku 1950.1716 Opakovaně také vyjadřuje sympatii k její pro něj tak osvěžující kuráži, energičnosti, 

vtipu, a zároveň hluboké vážnosti a spolehlivosti. Jaspers a Arendt se zdají (sobě navzájem) dobře 

doplňovat, oba jsou vnitřně vážní a kritičtí, vysoce nároční co do hodnot a jejich teoretické fundace, a 

tak nespokojení s časovými nedostatky, ale zároveň vnitřně vřelí a laskaví, a tuto ,,relaci“ vyplňuje 

dobře, jako nezbytný tlumivý efekt i výsost, humor, přičemž Jaspers je spíše nesmělý a rezervovaný 

od povahy a sám sebe nazývá (1954) ,,norddeutscher Eisklotz“,1717 kdežto Arendt je neobyčejně 

vtipná; jak je pro Jasperse důležité: ,,lehká“, ale ne frivolní. Jaspers měl rád lehkost a vtip, kde byly 

pravými, kde patřily k zdravě ironickému úšklebku nad realitou, uplatňováním příliš náročných 

principů, tedy kde jsou metaforami hlubší vnitřní vážnosti a dobroty, a pohrdal bezskrupulózností a 

vulgaritou, nedostatkem smyslu pro vážnost a formu. Arendt zase přiznávala, že jí Jaspers nahrazoval 

otce, jejž ztratila v dětství: Jaspers byl dle jejích slov jediným, kdo ji ,,trochu vychoval“, ,,přivedl 

k rozumu“, a sice tím, že jí v Heidelbergu ukázal, co do té doby neznala, resp. neviděla v opravdové, 

žité jednotě: kantovskou jednotu svobody a rozumu. Viděli jsme, jak v Jaspersově během války 

připravovaném opus magnum ,,O pravdě“ viděla ,,deprovincializaci západní filosofie“ a ,,detyranizaci“ 

myšlení vůbec, nový počátek komunikativní, dějinné, a přece antirelativistické racionality.1718 Jaspers 

Arendt jednou napíše: ,,Jsme někde dětmi, jinak bychom nemohli žít – a jsme vděčni, že všechna 

reflexe, která si přece neklade hranice, vždycky znovu na konci najde nějaký nereflektovaný impuls, 

z nějž také v základu vychází všechna pravda.“1719 A záhy potom dodá: ,,Ti nepočetní, kteří vědí, co je 

pravda, musí držet spolu. Není jich tak mnoho. Respekt nestačí. Mají snad spolu jako klíšťata držet a 

instinktivně se v celém světě podporovat jen gauneři?“1720 
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 Arendt Jaspersovi a jeho manželce (nejprve se na něj obrací o povolení) věnuje svou knihu ,,O 

revoluci“, kterou vydává roku 1963 (On Revolution, německy 1965: Über die Revolution). Věnování 

zní ,,Gertrud a Karlu Jaspersovi v úctě – v přátelství – v lásce“. Podle Arendt ,,je kategorie násilí tak 

jako kategorie pouhé změny nebo převratu pro popis fenoménu revoluce zcela nedostatečná; jen kde 

se skrze změnu stává zřejmým nový počátek, jen kde se použije násilí, aby se konstituovala nová 

státní forma, založilo nové politické těleso, jen kde osvobozovací boj proti utlačovateli přinejmenším 

spoluintenduje založení svobody, můžeme mluvit o revoluci ve vlastním slova smyslu“.1721 Cílem 

revoluce je tak vždy především svoboda,1722 a Arendt konstatuje, že ,,revoluční duch posledních 

staletí, totiž snaha osvobodit a svobodě samé založit nové místo, je přinejmenším ve staletích našeho 

počítání času bezpříkladný a nemá sobě rovného“.1723 ,,Bodem obratu“ francouzské revoluce a všech 

po ní následujících revolucí podle Arendt byla ,,proměna lidských práv v práva sansculottů“,1724 tzn. 

identifikace revoluce s novými představiteli moci, nová centralizace moci a represe, zrazující původní 

univerzálně osvobozující impetus revolučního pohybu. Kromě toho se Arendt zabývá zákonitým 

fenoménem postupného uvadnutí, ,,vyšumění“ revoluce v užším slova smyslu převratné tvorby 

fundamentálně nového v rutině každodenního života a práci nově ustavených aparátů; udržet 

demokracii vyžaduje ji stále kultivovat, učinit ji obsahem každodenního života, spojit demokratizační, 

emancipační úsilí s co nejtransparentnějšími a nejparticipativnějšími, tj. nejmenšími samosprávnými 

jednotkami.1725 Arendt tedy míří stejným směrem jako Jaspers (viz V/2). 

 V roce 1958 vydává Arendt pojednání o revolučních událostech v Maďarsku, na nichž mohla 

to, co teoreticky fixovala jak k revoluci, tak k totalitarismu, konfrontovat s událostmi ve východním 

bloku (v německém knižním vydání šlo o rozšířenou verzi původně eseje vydaného v Journal of 

Politics). Arendt zde odmítá sovětskou invazi do Maďarska, totalitární imperialismus musí být a je 

neúspěšný i přes úspěchy jeho ,,techniků a inženýrů“, a nesmí se propadat iluzi o možnosti nějakého 

,,osvíceného despotismu“.1726 Arendt si dobře uvědomuje, že ,,komunisté, kteří nejsou prostě agenty 

Moskvy – a to znamená, nejsou ochotni bez dalšího obětovat existenci svého národa strategii světové 

revoluce, aby pak hráli v nějaké jiné zemi funkcionáře světové revoluce, – nemají vůbec žádnou jinou 

volbu,“ než provádět ,,nacionálbolševismus“, tj. spojovat ho s patriotismem. Tak zmiňuje Tisa 
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v Jugoslávii, Gomulku v Polsku, dříve Rajka a Nagyho v Maďarsku.1727 (V českém prostředí se ne 

náhodou komunisté ,,legitimovali“ právě jako ,,dědicové pokrokových snah českého národa“, jak to 

razil Zdeněk Nejedlý. Potřebu založit přechod k socialistické společnosti v /,,pokrokové“/ tradici 

národa, spojit pozitivitu jeho národních a sociálních emancipačních snah a dosavadních výkonů, Marx 

a Engels dalekosáhle přehlédli – vymezovali se v polovině 19. století proti nacionalistickým hnutím 

jako zdržujícím od opravdové – tj. politicko-hospodářské, nejen kulturní – emancipace, která může 

být jen internacionální. Na druhou stranu bylo propracování internacionálního požadavku na 

základně – v moderním světě se prohlubující – provázanosti společensko-ekonomických a kulturních 

vztahů významným přínosem myšlení ,,otců zakladatelů“ marxismu.) Podle Arendt imperialismus, 

který byl ,,rezultátem pokusů národního státu ukázat se dorůst za podmínek nového, 

industrializovaného hospodářství požadavkům moderního světového trhi a přežít jako státní forma“, 

nemůže vydržet, protože konstituční způsob vlády v mateřské zemi je s utlačující, tyranskou vládou 

v okupované zemi neslučitelný, protože z kolonie se vrací se zpětnou účinností efekty tamního 

způsobu útlaku, jež nejsou pro mateřskou zemi možné, tak jako veřejné mínění (tak v Anglii nebo 

Francii) bude protestovat, aby se jejich země, totiž volené vlády, mající garantovat demokracii, 

chovaly tyransky, totalitně.1728 

 V analýze revolucí a kritikách totalitarismu Arendt vycházela ze své nejrozsáhlejší práce, která 

také tvořila východisko jejího pojednání ,,banality zla“ v případě Adolfa Eichmanna: z knihy ,,Základy 

totalitarismu“ (The Origins of Totalitarianism, 1951, německy 1955 jako Elemente und Ursprünge 

totaler Herrschaft), uvozené citátem z Jasperse, podle nějž je třeba nikoli ulpívat v minulosti či 

budoucnosti, nýbrž být ,,cele současným“. Jaspers také napsal předmluvu k německému vydání spisu. 

Označil jej v ní za ,,dějepisectví velkého stylu“, v němž je ,,duch pravdivosti při díle, aby získal reálné 

poznání, ačkoli si uvědomuje, že celé a úplné poznání není dosažitelné“.1729 Spis se ve třech velkých 

oddílech obsáhle systematicky i historicky věnovala antisemitismu, imperialismu a totalitárnímu 

vládnutí a pokusila ukázat kořeny a struktury nacismu i totalitarismu obecně.1730 Arendt pojednává o 

totalitarismu, jenž se jako ,,nová ,státní forma‘“ etabloval v ,,Třetí říši“ a bolševickém  režimu a jehož 

,,základy leží v pádu a rozkladu národního stzátu a anarchickém vzestupu moderní masové 

společnosti“.1731 Totalitární politika přitom není fixována na konkrétní ideové či ideologické 
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koncepce, není ani totožná s rasismem či antisemitismem, nýbrž ,,spíše používá a zneužívá své vlastní 

ideologické a politické elementy“, dokud se nevyčerpá/nezmizí reálná základna toho, vůči čemu se 

vymezovala.1732 Arendt přitom zdůraznila potřebu neinterpretovat fenomény totalitární politiky jejími 

sebeinterpretacemi, sebeinscenacemi, typicky nacismus nacionalismem a antisemitismem 19. století. 

Pro hitlerovský a stalinský totalitarismus, který odlišila od ,,pouhých“ diktatur typu italského fašismu 

či frankismu, je podle Arendt typické internacionální, světodějné seberozumění jako strategie za 

změnu celého světa a bytí člověka k podobě, v níž to bude teprve odpovídat jeho pravému určení; 

tento totalitarismus pak prostupuje všemi sférami společenského a osobního života (jež identifikuje) 

a staví na jednotě autoritativně řízeného lidu za účelem maximálního rozšiřování své geopolitické 

moci, chápané jako historická mise. Ve věku imperialismu v tomto smyslu také antisemitismus nabral 

podobu systematické likvidace Židů, ne ,,pouze“ eliminace z významných pozic (jakkoli jsme viděli, že 

,,duchovní“ nacismus heideggerovský sázel právě na esenciální – a nejen podřadnost, nýbrž 

destruktivní působení vůči ,,autentickému“ bytí, tzn. statut ,,aktivního nepřítele“, a že exkluzivismus 

jeho delegace ,,autentického“ bytí na jeden /vlastní/ národ, který vymezování vůči ostatním 

podmiňoval, plně navazoval na filosofii dějin, jejich národního nositele a jeho protikladu, která se 

rozvíjela v idealisticko-romantickém myšlení).1733 Arendt přitom ukázala souvislost prosazení 

totalitarismu (a antisemitismu jako nejen německého specifika) s rozkladem národních (imperiálních) 

států a novými podmínkami společenského a politického života (souboje) masové a technické 

společnosti, možnostmi propagandy a identitárními potřebami, v nichž úspěch právě těch kterých 

totalitarismem využívaných ideologumen je ovšem třeba důkladně (,,doslovně“, argumentativně) 

zkoumat, nikoli je pouze konstatovat jako ideologie, jako kdyby se tím samy vysvětlovaly. Ideologie 

hlásící se o totální moc byly/jsou odkázány na úspěch u masy, a tak si cestu k uznání svých receptů 

                                                           
1732

 Tamtéž, s. 26. 
1733

 Ideologické dosahy a brutalitu tohoto antisemitismu a nacionalismu, který působí ,,intelektuálským“ či 
,,salonním“ dojmem jen proto, že se nemohl politicky realizovat, u s nacismem se identifikujících nacionálních 
filosofů včetně Heideggera však velmi ožil, nelze podceňovat. Filosofický antisemitismus byl závažný svou  
,,principiálností“, ,,systematickým“ založením, a s tím i potenciálním dosahem. Myslitelé jako Fichte či 
Feuerbach stavěli (každý jinak) na historické překonanosti judaismu jako vnějškového, autoritativního, 
dogmatického náboženství (jehož ústrojným výrazem měla být – jako Židům esenciálně přináležící – 
,,profánnost“ židovského myšlení vůbec, od kultu zákona Mojžíšova po zákon peněz /v tomto smyslu pojímal 
povrchnost, formálnost a módnost židovské hudby Wagner/), překonanosti prohlubující se niterností, v níž se 
tak jako pravý dědic křesťanství ukazuje (směrem k novému ,,zniternění“ reformující) němectví. V idealistické 
filosofii dějin (tyto její dosahy čistě systematicky jsou i u Hegela s jeho vizí překonávání duchovních formací, 
jakkoli Hegel se vůči židovství takto nevymezoval) mohlo být pro němectví nárokováno světodějné právo a 
povolání na základě právě jím domněle uskutečňované cesty ducha k sobě samému (identickým a ex-kluzivním 
způsobem), cesty, na níž němectví ústrojně rozvíjí (u monistických systematiků jako Fichte, Hegel a Feuerbach 
překonává) křesťanské sebeodhalování pravdy člověka a světa (jež je právě jednou). Tak mohla (ač jen 
nakrátko) i z řad předních německých učenců v Berlíně roku 1811 vzniknout Christlich-Teutsche 
Tischgesellschaft (z iniciativy Achima von Arnim a Adama Müllera), k níž náleželi také Fichte, Arnimův švagr a 
romantický souputník Clemens Brentano, Heinrich von Kleist nebo Ernst Moritz Arndt. Je známo, že v tomto 
nacionálně-konzervativním spolku lidé jako Arnim nebo – více než jiní v tomto ohledu proslulý – Arndt 
projevovali extrémně nacionalistické a antisemitské postoje. 



421 
 

domnělého (,,totálního“) řešení brázdily zdánlivě konsekventní rétorikou.1734 Totalitarismus 

nepřipouští ani bezmoc, v níž se osamělý, ve vztahu k jiným a k moci sám jednat (což – solidární, 

egalitární komunikační vztahovost a aktivita jednání – vytváří jeho podstatný výměr jako autonomní, 

a zároveň společenské bytosti) omezený člověk nachází v tyranii: totalitarismus lidem nebere jen 

možnost svobodně (a jako rovný s rovným) jednat, nýbrž činí každého ,,s neúprosnou konsekvencí 

komplicem všech totalitárním režimem podniknutých akcí a dopuštěných zločinů“.1735  

 Protikladem totalitární nivelizace člověka je naznačená autonomie člověka jako svobodné a 

rozumné (a tak nikoli indiferentně, nýbrž mravně, v souladu s univerzálními právy každého svobodně 

jednající) bytosti, jejímž politickým výrazem je republikanismus. ,,Základním faktem“ republiky je 

rovnost, která také lidi spojuje, sbližuje, a sice ve vzájemném uznání možnosti a povolanosti tvořivě 

jednat. Totalitarismus staví na popření pravé hodnoty (bytnosti) člověka a s tím i jeho vztahu 

k druhým a k celku, na nivelizaci a represi, na ,,strachu a bezmoci“. Ty jsou jako takové 

,,antipolitickým principem“, protikladem politického jednání, které vychází z komunikace, uznání 

druhého jako druhého. ,,Lidské spolubytí ruinujícím principem“ je ,,opuštěnost a z ní pramenící 

logicko-ideologické dedukování“ (vzpomeňme slov Arendt o Heideggerově uchylování se na 

schwarzwaldskou chatu); ,,organizovaná opuštěnost je nebezpečnější než neorganizovaná bezmoc 

všech, nad nimiž vládne tyransko-svévolná vůle jednotlivce“.1736 Nicméně s každým (nově narozeným) 

člověkem je dána možnost nového-opravdu lidského začátku, porušení ,,organizované opuštěnosti“. 

Těmito reflexemi, vracejícími se od perverzí vládnutí a lidství k pozitivnímu určení člověka a jeho 

politické strukturace sdíleného světa, Arendt končí, ve shodě s Jaspersem a některými klasiky jako 

Kant (na rozdíl od Jasperse k nim přibírá ještě zejména Montesquieua či Tocquevilla) končí. 

 U Arendt se podobně jako u Jasperse reflexe (konkrétně historického) politického bytí 

prolínají s reflexemi filosofickými (filosoficko-antropologickými) a politická teorie a praxe ukazuje jako 

vyžadující filosofii člověka. Arendt myslí z jednání (to je původnější a širší než práce/praxe, jak to 

chápe marxovský materialismus, s nímž se stále vyrovnává) a je to její pluralismus, co ji vede 

k politické teorii. Nazývá-li se Arendt sama politickou teoretičkou spíše než filosofkou, není to úplně 

přesné, protože její filosofie je filosofií existence v tom (jaspersovském) slova smyslu, v němž 
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 Srov.: ,,Hitler wie Stalin hatten immer eine besondere Vorliebe dafür, ihre Argumentationen mit dem ,Wer 
A gesagt hat, muβ auch B sagen‘ zu unterbauen, und es ist kein Zweifel, daβ dieses Argument moderne 
Menschen auf ganz ähnliche Weise überzeugt wie das ,Wo gehobelt wird, da fallen Späne‘. Der Selbstzwang 
des deduzierenden Denkens, der Ideologien zu so vorzüglichen Präparationsmitteln für den Zwang von 
Terrorregimen macht, kommt in dem ,Wer A gesagt hat, muβ auch B sagen‘ vorzüglich zum Ausdruck, weil er 
hier ganz offenbar identisch ist mit unserer Angst, uns in Widersprüche zu verwickeln und durch solche 
Widersprüche uns selbst zu verlieren.“ Tamtéž, s. 968n. 
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 Tamtéž, s. 975. 
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existence jednajících lidí je politická a její filosofie právě politickou teorií, teorií politična jako 

(negociačního) způsobu bytí člověka. Arendt v tomto ohledu tak nutno vnímat jinak než jako 

,,praktickou“ či ,,praxeologickou“ filosofku, její přístup k lidskému bytí v konkrétnosti jeho historicky 

určité sociálnosti a političnosti je stejně ,,praktický“ jako duchovní, univerzalistický, a bez pochopení 

jejího jaspersovského školení pak není adekvátní interpretace Arendt možná vůbec. Arendt svou 

filosofii člověka jako filosofii ,,činného života“ představila zejména v knize Vita activa (1967 německy 

pod tímto názvem, anglický originál 1958 jako The Human Condition) a následně v posledních letech 

svého života rozvíjela v knize o ,,Životě ducha“, ve třech dílech analyzujícího tři hlavní oblasti 

duchovní činnosti člověka: myšlení, chtění a souzení. Tuto knihu z pozůstalosti vydala její správkyně a 

přítelkyně Arendt Mary McCarthy jako The Life of the Mind (Thinking 1977, Willing 1978; německy 

1979 jako Vom Leben des Geistes); nerealizovaný třetí díl byl rekonstruován z rukopisu newyorských 

přednášek Arendt o Kantově politické filosofii v roce 1970/71 (Lectures on Kant´s Political Philosophy, 

1982, německy 1985 a nově jako Das Urteilen). (Arendt od roku 1967 působila na New School for 

Social Research v New Yorku, předchozí čtyři roky jako profesorka politické teorie na univerzitě 

v Chicagu, do té doby jako svobodná spisovatelka.) Arendt podobně jako Jaspers staví myšlenkovou 

kulturu člověka ,,ne na poznání a vědění, nýbrž na schopnosti odlišovat správné od falešného, krásné 

od ošklivého“: na životem osvědčované soudnosti.1737     

 Podle Arendt jsme ,,nakonec kladeni před jedinou alternativu“, která v otázkách vztahu 

člověka k dějinám a vztahu teorie a praxe v zásadě existuje: ,,Buď můžeme říci s Hegelem: ,Světové 

dějiny jsou světovým soudem‘, a poslední soud přenechat úspěchu; nebo můžeme s Kantem trvat na 

autonomii duchovních sil člověka a její možné nezávislosti na věcech, jak jsou a jak se staly.“1738 

Arendt, která se hlásí k Jaspersovi a s ním (také v jeho stylu) ke Kantovi, nešetří s výroky jako: 

,,Jaspers, jediný žák, jejž Kant kdy měl – Saner jediný, jejž kdy měl Jaspers“1739 (zde snad okázale 

skromně) a rozvíjí jaspersovské spojení filosofie existence a racionality, racionality a komunikace, 

dějinnosti, a s tím jako genuinně etického rozvrhu. Oproti Jaspersovi působí Arendt (která se také 

zdráhala nazývat filosofkou a spíše se deklarovala jako politická teoretička) o poznání praktičtěji a 

konkrétněji, nekoncipuje systematické spisy ve stylu ,,Filosofie“ a ,,O pravdě“, a přece myslí veskrze 

systematicky a vysvětluje a umožňuje nově strukturovat fenomény a procesy ,,praktického“ života 

filosoficky hluboce a celistvě. Její klíčové téma, vystupující hned zkraje spisu o ,,Činném životě“, je 

kritika absolutistických (totalitárních) nároků v terénu dějin, kritika esencialismu, která je v základech 

totožná s Jaspersovým osvojením kantovského kriticismu a jeho uplatnění na možnosti poznání 
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 Arendt, Hannah. Zwischen Vergangenheit und Zukunft: Übungen im politischen Denken I. München, Zürich: 
Piper, 2012, s. 155. 
1738
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(destrukce ,,totálního vědění“, vědeckého/ideologického holismu) a historického bytí (destrukce 

totálního vládnutí), a s tím ve skutečnosti specificky i s naznačeným racionalismem lessingovského 

antidogmatismu.1740  

 Podle Arendt je třeba myslet dějiny a jednání lidí, ne jedny dějiny a jednoho člověka. 

Kontinualitu a rozmanitost promýšlení tohoto jejího tématu ukázaly i nově editované myslitelské 

deníky Arendt.1741 Podle Arendt je to esencialismus myšlení ,,ideje člověka vůbec“, k níž se lidská 

pluralita má jako ,,rezultát nekonečně variovatelné reprodukce jednoho pramodelu“, co 

exkluzivismem jediné bytnosti a s tím jediné pravdy, jediné správné metody a jediné vlády otevírá 

cestu totalitarismu a staví se proti pluralitě, již ,,potřebuje“ jednání.1742 Jednání tvoří spolu s prací a 

výrobou (Herstellen) tři ,,základní lidské činnosti“, jež shrnuje pojem ,,vita activa“. Jednání přitom je 

tím nejvlastněji lidským. ,,Činnost práce odpovídá biologickému procesu lidského těla“, ,,ve výrobě se 

manifestuje to protipřirozené na přírodě závislé bytosti“, tvořivá mohutnost a tendence člověka, 

překračování daného/přírodního stavu (pouhé reprodukce), ovšem ,,jednání je jediná činnost vita 

activa, která se odehrává bez zprostředkování matérie, materiálu a věcí přímo mezi lidmi“.1743 O to, 

,,co konáme, když jsme činní“,1744 co charakterizuje samotnou činorodost člověka a specificky jeho 

vztahování k ostatním lidem, Arendt prvořadě jde. Arendt přitom ukazuje těsnou blízkost, snad 

neoddělitelnost jednání od mluvení (v němž probíhá vlastní artikulace individuálního rozlišování). 

Jednání a mluvení se pohybuje v oblasti, která leží mezi lidmi jako lidmi“, je vztaženo k bytí 

s ostatními lidmi (Mitwelt, der objektive Zwischenraum in allem Miteinander), k onomu ,,mezi“ (das 

Zwischen), v němž se jedinec pohybuje a jejž svým počínáním (spolu)utváří. Svým jednáním 

(mluvením, rozlišováním) vytváří ,,druhé mezi“, vztahový systém (Bezugssystem), který pluralitě 

lidského bytí, jeho dění v blízkosti jiných lidí, dává dějinnou určitost.1745 Dějiny jako takové povstávají 

z jednání a mluvení, z činorodosti a komunikace lidí, jako takové jsou politické, a dějiny jsou také 

terénem sebeuskutečňování jednotlivce: právě svým jednáním a mluvením člověk projevuje, kým je, 

a to znamená bytostně komunikativní rozměr (a tak etický závazek) lidského bytí (ba sebeutváření 

samotného lidského ducha; vidíme, že to vše je jaspersovské.) Tak Arendt naráží na to, že od Sókrata 

neznáme žádné původní dílo, a přitom víme, kým, jakým byl, lépe než v případě Platóna, Aristotela i 

valné části pozdějších filosofů.1746 Důležité pro ni je, že jsou to právě dějiny, v nichž se lidé (v jednotě, 
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 Srov. Arendt, Hannah. Von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten. (Rede über Lessing) München: Piper, 
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resp. specifické dialektice) prakticky projevují i (,,teprve“) duchovně utvářejí a že racionalitu lidského 

ducha stejně jako (mezi)lidského bytí je třeba chápat právě z dějin, jako v tomto smyslu dějinnou. 

Pouze to zůstavuje otevřený, svobodný prostor lidské komunikaci, existenci a její politické 

strukturaci. Arendt ukazuje ,,nemožnost definovat bytnost člověka“: ,,differentia specifica lidského 

bytí spočívá právě v tom, že člověk je někým a že toto bytí někým neumíme definovat, protože je 

nemůžeme s ničím srovnat a odečíst na způsob bytí někým (Wer-Sein) vůči nějakému jinému druhu 

bytí někým.“1747   

    Tak se Arendt (radikálněji než Jaspers) staví proti jakémukoli substancialistickému inherování 

kvalitativních predikátů jako bytostných, aniž by ovšem usilovala o jakkoli relativistický koncept. 

Arendt se stále zabývá proměnami chápání vztahu člověka a politiky a vztahu teorie a praxe od antiky 

po moderní dobu, stále se vrací k antickým filosofům i novověkým filosofům a politickým teoretikům 

v čele s Kantem a Marxem. Její vyrovnávání s odkazem Karla Marxe (a, zejména jeho prostřednictvím, 

též Hegela), zadruhé Kanta (spojení svobody a rozumu, pojem souzení /Urteilen/, jejž Arendt přenáší 

z estetiky /vkusu/ na politiku), z dalších myslitelů výrazně též Friedricha Nietzscheho a klasiků 

politického myšlení jako Montesquieu či Rousseau, prokvétá neobyčejně bystrými náhledy kritického 

a v nejlepším slova smyslu neortodoxního ducha, který neusiluje o nic víc než o (a nepostupuje jinak 

než skrze) cestu radikálního, bezpodmínečného tázání, jak je oceňoval Jaspers. Arendt svůj koncept 

jednání klade proti marxovskému konceptu práce a věnuje velkou pozornost Marxovu novému 

pochopení pro člověka jako pracující a historickou, totiž právě skrze svou práci dějinotvornou 

bytost.1748 Pro Arendt je jednání (a mluvení) bytostnější forma lidského bytí ve světě než práce. Práci 

může člověk (jako v otrockém systému) delegovat na jiné, a přece žít, bez jednání a mluvení jako 

nositelů samotného vztahování, počínání vůči jiným a vůči světu, se však neobejde. Arendt právem 

poukazuje na jistý (dle ní ,,fundamentální a flagrantní“) rozpor, prostupující Marxovo chápání práce 

od raných rukopisů po poslední díl ,,Kapitálu“, rozpor mezi prací jako nezbytnou a nejvlastněji lidskou 

formou lidského bytí (stávání se člověkem) a, na druhou stranu, jako něčím, od čeho se člověk má 

(nejen od nespravedlností třídní společnosti) osvobodit, co je spojeno s nouzí, nucením a 

nesvobodou (kdežto komunismus má znamenat přechod od ,,říše nutnosti“ k ,,říši svobody“). 

Marxovo dílo je podle Arendt prostoupeno rozporem mezi pojetím člověka jako dějinného a 
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 O Marxovi Arendt mnoho mluví také ve spise ,,O revoluci“, kde ho nazývá ,,největším teoretikem revoluce 
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Arendt považuje za ,,největšího žáka“ Karla Marxe a oba muže za ,,největší revolucionáře devatenáctého a 
dvacátého století“. Arendt, Hannah. Über die Revolution. München, Zürich: Piper, 2011, s. 76, 79, 81, 328. 
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pracujícího ,,animal laborans“ a snahou (a – jak vystoupí u Blocha – prizmatem) ,,ideálního 

společenského řádu“, mezi ,,produktivním otroctvím a neproduktivní svobodou“.1749     

 Teoreticky i v analytickém vztažení ke konkrétním fenoménům a událostem soudobých dějin 

se Arendt problematikou předpokladů, udržování a formování prostoru pro svobodný život, pro 

demokratické politické jednání, zabývala v reflexích sdružených do ,,Cvičení v politickém myšlení“ (1. 

díl Between Past and Future 1968, německy 1994: Zwischen Vergangenheit und Zukunft; 2. díl 

posmrtně z textů z let 1945-1975 německy: In der Gegenwart). Zde se nalézají pojednání o vztahu 

racionality a politiky v souvislosti novověkého vývoje, o svobodě, autoritě či revoluci, o vztahu 

politiky ke kultuře či náboženství a obecně o poměru politického jednání ke lži a k pravdě (kterou 

podle Arendt v jaspersovském smyslu – skrze /politické/ jednání – hledáme). Pojednání ,,Moc a 

násilí“ vyšlo také samostatně (Macht und Gewalt, 1970). Druhý svazek obsahuje mj. předmluvu 

Arendt k anglickému vydání Jaspersovy knihy ,,Kam spěje Spolková republika?“, kde Arendt mluví o 

,,docela ohromující skutečnosti, že filosof a nadto německý filosof napsal politicky nejdůležitější 

knihu, která v Německu po druhé světové válce vyšla“, a sice s tezí, že ,,Spolková republika Německo 

se nachází na nejlepší cestě k odstranění parlamentní demokracie“.1750 Tak Jaspers – kterému zde 

dává Arendt zapravdu – viděl už samotnou velkou koalici, ,,de facto-vyřazení parlamentní opozice 

s hrozícím nebezpečím zákonodárství výjimečného stavu“, nivelizujícího ústavní práva. Z nebezpečí 

,,automatických důsledků skutečnosti, že roku 1945 nevznikl nový stát a že nikdy nedošlo k jasnému 

rozchodu (Bruch) s minulostí, s nacistickou minulostí“, Arendt a Jaspers ukazují vycházet 

,,všeobecnou, naši politickou a s tím i osobní existenci pronikající prolhanost“, jejímž novým 

politickým tvarem je ,,groteskní přechod od systému dvou stran k nové formě vlády, svého druhu 

diktatuře dvou stran nebo, Jaspersovými slovy, ,diktatuře politiků‘“, která ke ,,skutečně začátkem 

konce parlamentní demokracie v Německu“.1751 Arendt zdůrazňuje masivní úspěch Jaspersovy knihy, 

která se stala bestsellerem, a podobný úspěch ,,Duchovní situace doby“, která o pětatřicet let dříve 

byla naprázdno vycházejícím varováním před silami, jež zanedlouho uchopily moc; svědčí podle ní o 

odezvě u jiných, kteří si zachovávají kritické myšlení a smysl pro svobodu, nejsou však (už proto) 

slyšet veřejně, nejsou ve vysokých funkcích, v nichž si (jak říká) ,,klepou na ramena“ 

,,sebeuspokojení“ šíbři, kteří svůj systém s naprostou samozřejmostí za svobodu a demokracii 

vydávají.                
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 Významnou etapou v osobním i profesním/myšlenkovém životě Arendt a také ji stejně jako 

poválečný vývoj sledujícího Jasperse byl proces s Eichmannem, jejž Arendt od dubna do června 1961 

sledovala jako reportérka časopisu The New Yorker. Americkému vydání knihy Eichmann in 

Jerusalem: A Report on the Banality of Evil roku 1963 předcházelo vydávání jejích reportáží na 

pokračování (pět rozsáhlých článků) v uvedeném časopise v únoru a březnu 1963; následně vyšla 

kniha poprvé anglicky v nakladatelství The Viking Press v New Yorku. Německy kniha vyšla jako 

Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen roku 1964 s úpravami, tomu ovšem 

předcházelo téhož roku vydání souboru 23 reakcí, jež na Arendtové knihu vyšly, plus dvou 

doplňujících reakcí, v mnichovském nakladatelství Nymphenburger Verlagshandlung: Die Kontroverse 

Hannah Arendt, Eichmann und die Juden, v redakci F. A. Krummachera. Na rozsáhlé kontroverze, jež 

kniha zejména v americkém a židovském, následně i německém jazykovém prostředí vyvolala, Arendt 

reagovala v předmluvách k následujícím vydáním. Jaspers si vystřihoval, co k věci četl – bezpočet 

novinových článků a zmínek. V Americe se reportáž Arendt na čas stala výraznou mediální kauzou.    

 Arendt v rozhovoru s Thilo Kochem říká, že proti její knize o Eichmannovi se zvedla polemika 

jednak účelově dezinterpretativní, jednak upřímně neporozumivá: podkládá se jí, že chtěla 

,,banalitou“ zla snad omluvit, relativizovat závažnost zločinů, k nimž došlo, jí ale šlo jen o jejich 

,,oddémonizování“, o demaskování jejich ,,příliš lidského“ původu. Za kampaní vidí též – bohužel 

úspěšnou – snahu manipulovat veřejné mínění vzbuzováním falešných dojmů, zakrývajících to, oč 

jde. Arendtové kniha byla nepohodlná tím, že ukázala, že protože organizátoři vraždění jako 

Eichmann mohli být i podřadné inteligence, spočívá tím větší a zjevnější vina na lidech vůbec, na tom, 

že je nechali vládnout. Jak si poznamenává Jaspers: lidé očekávali, že v Eichmannovi spatří ztělesněné 

ďábelsky vychytralé démonické zlo, a přitom spatřili zcela průměrného, intelektuálně i charakterově 

podřadného ,,hansvursta“, a to je jim (o to jde Arendt) tak nesnesitelné: to, že se z něho nedá udělat 

charismatická ikona, na niž se vina svede, že on spíše představuje zrcadlo malosti průměrného 

člověka. Pokud Arendt vyčítali věcnost jejích líčení, Jaspers souhlasně zdůrazňoval, že ,,nezávislému 

myšlení“ jde o postižení věci samé, ne o plakativní odsudky a vágní etikety, za nichž se zapomene na 

odkrytí pravé podstaty věcí, ať je jakákoli. Arendt také až příliš nepohodlně a pronikavě demaskovala 

leccos z řízení procesu státem Izrael (namísto mezinárodním tribunálem), z Německa s ,,nevůlí“ jeho 

obyvatelstva vůči procesům s nacistickými zločinci a ,,fantasticky mírnými tresty“ pro ně v první 

instanci,1752 poukázala na ,,sympatie arabských nacionalistů pro národní socialismus“ atd.1753 Arendt 

podobně jako Jaspers kladla velký důraz na povahu interpretace (obžaloby) Eichmnannových a vůbec 
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nacistických zločinů, na uchopení jejich nelidskosti a význam toho, aby proces nebyl veden jako 

proces pouze židovského (jednoho) státu.  

 Židovské organizace byly pobouřeny domnělým snižováním Eichmannovy viny a svalováním 

přinejmenším části viny (tak soudil i Golo Mann) na Židy samé, tím, že podle Arendt údajně 

nedostatečně bojovali proti nacistům, pasivně čekali na svůj osud, což přitom mnozí dokazovali na 

konkrétních záchranných akcích. Arendt se proti tomu jako hysterickým a dezinterpretativním 

výpadům bránila s důrazem na to, že nikde nepsala v tom smyslu, že Židé se nebránili, že měli více 

,,rebelovat“ či podobně, a to, že někteří s nacisty kolaborovali, už před ní měla dokázat řada jiných. 

Arendt upozorňovala na kooperaci židovských rad s nacisty, tj. nacisty zvolených a řízených 

židovských samospráv. Arendt se ale v dopise Robertu Weltschovi z 29. srpna 1963 ohrazuje, že by 

myslela, že cestu k vyvraždění Židů razily židovské rady – to je dle ní ,,naprostý nesmysl“, jejž si může 

myslet někdo jen, pokud ,,neumí  číst“. Nicméně řada kritiků proti jejím výkladům o kolaboraci 

židovských vůdců s nacisty ostře vystoupila. Eva R. Reichmann psala, že ,,prostě nerozumí“ tomu, co 

Arendt myslí ,,,osudovou neschopností rozlišovat mezi přítelem a nepřítelem‘, která údajně byla 

antisemitismem zplozena a v níž vidí vysvětlení pro ochodu německých Židů vyjednávat s nacistickými 

autoritami“;1754 Gershom Scholem, vyjadřující upřímné zklamání nad prací své přítelkyně, dle něj zde 

ovládané svým resentimentem vůči sionismu a touhou po originalitě, převracející vše naruby, se 

,,neodvažoval“ soudit o tom, jak jednaly jednotlivé židovské rady: ,,někteří mezi nimi byli lumpové, 

jiní byli svatí. Četl jsem mnoho o obou typech. Existovalo velmi mnoho průměrných lidí jako my 

všichni, kteří museli pojmout rozhodnutí za neopakovatelných a nerekonstruovatelných 

podmínek.“1755   

 Eichmann se během procesu angažoval, snažil se co nejúplněji představit, jak se co stalo a 

jaká byla jeho role, sebe ukazoval jako pouhého vykonavatele příkazů. Svou vinu připouští maximálně 

před Bohem a reklamuje, že by se veřejně pověsil na důkaz pokání, ale že necítí vinu, jak mu je 

definována jeho žalobci. Nikdy prý sám nikoho nezabil, jen zprostředkovával rozkazy. Dle Jasperse 

v jeho poznámkách (,,Der Process Eichmann“) je zřejmé, že ,,Eichmann nikdy nelitoval“, ,,nikdy jej 

nepřepadl nejmenší děs při vzpomínce na svá jednání“.1756 Arendt ještě pojednání ,,O souvislosti 

myšlení a morálky“ vyšla z historické zkušenosti celého světa s člověkem, který se dopustil 

,,monstrózních“ zločinů, ač sám nebyl ,,ani monstrózní, ani démonický“, ani extrémně ideologicky 

přesvědčený, ani patologicky vyšinutý, nýbrž pouze ,,kromobyčejně povrchní“: nevyznačovala ho ani 
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tak hloupost jako ,,autentická neschopnost myslet“.1757 Pro Arendt tato zkušenost znamenala 

filosofickou výzvu přemýšlet o vztahu myšlení a ,,praktické“ soudnosti, inteligence a svědomí, resp. 

vůbec schopnosti rozlišovat dobré a špatné.1758 Tímto směrem se ubíraly její teoreticko-filosofické 

úvahy k ,,Některým otázkým morální filosofie“, jež Arendt s těžištěm v otázce zla (proto německé 

vydání 2006 pod titulem Über das Böse) podnikla v přednáškovém cyklu na New School of Social 

Research roku 1965 (Some Questions of Moral Philosophy).1759 Na příkladu nacistů, kteří ,,nejen vedli 

příkladný rodinný život, nýbrž i svůj volný čas rádi trávili tím, že četli Hölderlina a poslouchali Bacha“, 

zde poukázala na to, že ,,do zločinů můžou být právě tak snadno zataženi intelektuálové jako každý 

jiný“.1760  

 Jaspers jako s pozoruhodným svědectvím pracuje s dokumentací jezuitského reverenda 

Williama Hulla, jenž s Eichmannem ve vězení vedl rozhovory. Eichmann před ním rozvíjel svou víru či 

filosofii, opírající se o Kanta, Spinozu, z nichž něco znal, kategorický imperativ, že rozlišení dobra a zla 

platí jen v našich očích, ve světě jako takovém není (Spinoza!), nevěří v peklo a Satana, ale v Boha 

ano. Před popravou chtěl chvíli, aby se mohl pomodlit, říkal, že ,,umírá ve víře v Boha“. K Ježíši se 

nikdy obracet nechtěl. Dle Hulla šel Eichmann na smrt vzpřímeně, smířen. Pro Eichmanna se zdá smrt 

nemít nijak fatální, úzkost vzbuzující význam, věří v nesmrtelnost duše v platónském smyslu jejího 

osvobození od těla, které je jen slupkou dočasné existence, zcela vágně v indiferentní věčnost 

duchového života.  

 V Jaspersových písemnostech vztahujících se k Hannah Arendt v pozůstalosti nacházíme také 

množství výstřižků z novinových článků o ní, mj. polemiku v The New York Times 26. dubna 1963, kde 

Arendt odmítavě reagovala na kritiku soudce Michaela A. Musmannoa. Za tím noviny otiskly dvě 

stránky dopisů čtenářů, z nichž někteří jsou zcela pro Arendt a považují Musmannoa za Arendt 

nechápajícího, jiní mu děkují, že se proti ní ozval. Podle Jasperse (tak v rozhovoru s Peterem Wyssem 
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14. ledna 1965) byla Musmannoova kritika ,,velice ostrou, nenávistnou kritikou plnou nepravd“, 

kterou jako takovou mnoho čtenářů samo poznalo a odmítlo v dopisech redakci. Jaspers vyjadřuje 

potěšení, ba ,,hrdost“, že proti štvavé mediální kampani mnohé americké univerzity reagovaly na 

knihu o Eichmannovi poctami, pozváními a čestnými doktoráty pro Arendt. (Jaspers zde také 

vyjadřuje uznání vzdělanosti své bývalé žačky, která má ,,plnou hlavu“ německé i antické poezie, umí 

plynně řecky i latinsky a zná klasiky tak, jako sotva který ,,politický spisovatel“.)  

  Jaspers kampaň proti Arendt v roce 1963 odsuzuje i v přípravných materiálech ke své ,,Knize 

o Hannah“. Poukazuje na to, že dle sdělení samotného listu The New Yorker po vystoupení soudce 

Musmannoa, které zcela překrucovalo sdělení Arendt, vkládalo jí do úst a záměru, co nenapsala, 

redakci došlo na sto čtenářských dopisů, většinou na podporu neprávem napadené autorky. Jaspers 

taktéž odsuzuje sborník Nach dem Eichmann-Prozess, vydaný Councilem of Jews from Germany 

v čele se Siegfriedem Mosesem a mezi přispěvateli mj. s Kurtem Löwensteinem a Martinem 

Buberem. Löwenstein tam píše, že autorčina teze, že kdyby Židé nebyli organizovaní, bez vedení, 

vznikl by asi chaos a určitý stupeň bídy, ale sotva by počet obětí vystoupal k šesti milionům, je, jako 

kdybychom spekulovali, jaký by byl osud Evropy a Francie, kdyby Napoleon neuskutečnil tažení do 

Moskvy. Jako se Napoleon domníval ,,muset“ do Ruska táhnout, jevilo se Židům v Německu i jinde, že 

,,nemohou jinak“, než si dát vedení. Toto vedení jistě muselo působit za stále horších podmínek, 

tlaku, teroru nacistů, a jistě došlo k individuálním chybám, ale jistě se takto nedá odbýt ,,velkolepý 

pokus německého židovstva (…) mužně a v důstojnosti jít v ústrety nepříteli, o jehož charakteru si 

nikdy nebylo možné dělat iluze“.1761 Löwenstein se podivuje údivu Arendt, že německo-židovská obec 

byla ,,ochotná“ už v raném stadiu nacistického režimu vyjednávat; neměla prý jinou možnost, 

Löwenstein nechápe, co měli Židé dělat. Jinak než skrze vyjednávání nemělo být možné se dostat 

k možnosti vycestovat, emigrovat. Jako nepochopení reálné situace odmítá Löwenstein i kritiku, 

kterou ve své dokumentačně jinak významné knize The Destruction of the European Jews (Chicago a 

Londýn 1961) podal Raul Hilberg a podle níž židovský podíl na ,,říšském zastoupení Židů v Německu“ 

(,,Reichsvertretung der Juden in Deutschland“, později v ,,Reichsvereinigung“) byl jakýmsi ,,orgánem 

sebezničení“ německého židovstva. (Arendt tuto původně disertaci, která s problémy vyšla knižně, 

měla posoudit jako oponentka a nedoporučila ji.) Hans Tramer se v uvedené knize Nach dem 

Eichmann-Prozess podivuje nad ,,zvláštním druhem historie“, která obviňuje zavražděné.1762 Podle 

Tramera byla ,,spolupráce“ Židů s nacisty jen nedobrovolnou, vynucenou, a sugerovat, že byla 

organizovaná kolaborace židovských předáků s nacismem, je nehorázné. To nicméně Arendt zdaleka 
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nečinila, pouze připustila, že kdyby nebylo do takové míry kolaborace, nebylo by tolik obětí. 

,,Každopádně se dnes nemá vzbuzovat zdání, jako kdyby nacisté, SA, SS, byli bezmocní, kdyby Židé 

odmítli Hannah Arendt tak označovanou ,kooperaci‘.“1763  

 Jaspers se pozastavuje nad tím, že zároveň, ba dříve než německý překlad Arendtové knihy o 

Eichmannovi vyšla v roce 1964 v NymphenburgerVerlag sbírka Die Kontroverse. Hannah Arendt, 

Eichmann und die Juden, přinášející ty (jak říká) ,,nejostřejší do té doby zveřejněné kritiky“, mj. i dopis 

Gerschoma Scholema Arendt, ovšem bez její odpovědi, a z pozitivních jen jedinou recenzi 

(Bettelheimovu). ,,Nelze se ubránit dojmu,“ píše Jaspers, ,,že toto vydání bylo plánovitě vytvořeno 

v tomto okamžiku proti Hannah Arendt. Ale nedá se rozpoznat, kdo za tím stojí.“1764 Tato sbírka 

obsahovala pětadvacet kritik Arendtové knihy, z nichž se Jasperse zvláště dotkla kritika Golo Manna. 

Ten se v jeho očích přiřadil ke skupině štváčů proti Arendt, evidentně ji (osobně) chtějících poškodit, 

ne uvádět věci na pravou míru, a jeho publikace vedla k ukončení jejich kontaktu z Jaspersovy strany. 

Alexander Mitscherlich v článku Einfühlung in den Angeklagten pro Spiegel z 27. ledna 1965, jejž si 

Jaspers vystřihl, konstatuje, že Arendt celkem právem vzbudila pohoršení svou k ,,hochmütige Geste“ 

stoupající ,,Affektkontrolle“, nicméně její úmyslná ,,provokativní nepatetičnost“ dle něj zlepšuje 

vcítění do Eichmanna. Jak se o Arendtové knize myslelo, dokládá výmluvně název zprávy o ,,americké 

diskusi“ o ní od Sabiny Lietzmann ve Frankfurter Allgemeine Zeitung 16. listopadu 1963: ,,Byly oběti 

komplici katů?“, vracející se k soudu G. G. Scholema, že kniha je ,,mistrovské dílo bez srdce“.1765 

Pozitivní recenze vyšly na začátku roku 1964 v Partisan Review z pera Mary McCarthy a Dwighta 

Macdonalda.1766  

 Golo Mann rozchod s Jaspersem v reakci na svou kritiku Arendt hodnotí ve svých pamětech 

Erinnerungen und Gedanken. Eine Jugend in Deutschland (1986). Mann byl kritický již k Arendtové 

Origins of Totalitarianism, kde ji viděl domnívat se nacházet kořeny a souvislosti, kde vůbec 

nespočívaly, od Hobbese až po Dreyfusovu aféru, a když se Jasperse ptal, jestli snad s jejími vývody 

souhlasí, když ho káral za jeho kritiku, mělo být vidět, že Jaspers si s těmito otázkami nevěděl rady, že 

knihu pořádně nečetl, spíše měl rád autorku. V případě knihy o Eichmannovi to už Mann nevydržel a 

vystoupil ostře proti autorce, která je podle něj příliš vedena touhou říkat nové a neotřelé věci, už 

titulem ,,O banalitě zla“, psát nepřiměřeným cynickým a originalitu hledajícím stylem. Mann 

nesouhlasí obecně s Arendtové klasifikací nacistického zla jako banálního: ,,Neboť velitelé, nositelé 
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moci, bez nichž by se přece to všechno nikdy nestalo, oni vlastnili vysokou inteligenci, dalece 

vyzařující energii, fantazii, umění přetvářky, rétoriku – tedy rozhodně neobyčejní lidé, kteří svá 

nadání zpočátku používali a zčásti dokonce pro tvůrčí, poté ale, protože byli takoví, už jen pro 

vražedné, nihilistické účely. Zlí lidé, ale banální? Tolik talentu při tak nízkém smýšlení – v tom právě 

spočívala jejich neobyčejnost.“1767  

 Manna urazilo (poté si již nevyměnili žádný další dopis), že Jaspers mu poté, co on přes to, že 

na své kritice vnitřně trval, připustil, že svou kritiku nemusel zveřejnit, pokud měla ranit Jasperse, a 

poslal mu s dopisem květiny a nabídl svou návštěvu, odpověděl, že si jeho návštěvu nepřeje a že jej 

květiny upomenuly na ty, jež poslal Heidegger svému (židovskému) učiteli Edmundu Husserlovi v den, 

kdy mu jako rektor zakázal vstup do freiburské univerzitní knihovny.1768 Mann ale s odstupem času 

připouští, že by kritiku Arendt nevydal, kdyby v té době věděl, co zjistil až po vydání korespondence 

Jasperse s Arendt, totiž že Jaspers po válce přes nutkání, jež pociťoval, nepublikoval polemiku 

s vyjádřeními o německé situaci ze strany Thomase Manna, protože – jak Arendt velmi ohleduplně a 

citlivě sděloval – nechtěl ranit Gola, jejž měl rád.1769  

 Pravdou je, že na jednu stranu Jaspers přivíral oči nad mnohými zjednodušeními Arendt, byl 

k ní nekritický, na druhou stranu Golo Mann nepochopil asi úplně, že Jaspers se na něj mrzel ne 

pouze proto, že si dovolil jeho oblíbenkyni vůbec kritizovat, nýbrž proto, že ona tehdy pro svou knihu 

o Eichmannovi čelila brutální kampani ze všech stran a dle Jasperse bylo povinností slušných a 

svobodných lidí táhnout za jeden provaz i přes dílčí neshody, rozdíly ve věcném, ne ale základním 

hodnotovém měřítku. Arendt tehdy čelila kampani, a Mann se svou kritikou (jakkoli věcně 

oprávněnou ji mohl cítit) přiřadil k ní; nebyl stejní jako její strůjci, ale v době, kdy kritizovaná autorka 

stála pod palbou kritiky neférové, se se svým kreditem neměl postavit na jejich stranu.  

 V rámci Jaspersovy pozůstalosti ke ,,Knize o Hannah“ se nachází množství přípravných prací 

k polemice s Mannovou kritikou Arendt, z velké většiny rukopisy, ale i některé relativně úplné 

strojopisy, jež kromě recenze Arendt postihují celou osobnost a tvorbu Golo Manna. Jde o 

kontinuálně, i když zase spíše příležitostně činěné a privátní poznámky. Jaspers si také i po přerušení 
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jejich styku vystřihuje a komentuje, co se týká Golo Manna, například, když mu je udělena Schillerova 

cena města Mannheimu. O Mannově kritice Arendt Jaspers píše: ,,Tón Golo Manna se mi zdá být 

nejen výrazem naprostého pohrdání napadenou autorkou, nýbrž i vůle zničit její jméno. Vystupuje 

zde jako spisovatel, který zapomíná, že se jedná o člověka a ještě k tomu o spisovatele 

vyznamenaného díly vysoké úrovně.“ Mann podle Jasperse Arendtové interpretaci Eichmanna 

,,očividně (…) nepochopil“. 

 Věcně ne neoprávněnou pasáží Mannovy kritiky, jež ovšem už z hlediska osobní blízkosti 

sotva mohla nenarazit na Jaspersovu uraženost, byla pasáž, v níž Mann ostře odmítl, když Arendt jako 

dva příklady ,,čistě duchovního“ odporu (Arendt mluví o opozici, která byla pevná a zásadová, 

nicméně bez iniciativy /,,lautlos“/)1770 uvádí Friedricha Reck-Malleczewena a Karla Jasperse: ,,Jaspers, 

který od prvního do posledního dne Třetí říše nenechal o vrchnosti zaznít jediné slovo, a jehož odpor 

byl přesně toho druhu, z nějž si jinak Hannah Arendt dělá takovou legraci: Byl tak vnitřní, že se na 

lidech při nejlepší vůli nedal poznat. Za to se filosofovi nedá nic vyčítat; byl biologicky k mučednictví 

stvořen stejně málo jako pisatel těchto řádků, který by se choval zrovna tak, kdyby mu Jaspersova 

hrozná situace nebyla ušetřena nezaslouženou náhodou. Ale představovat Jasperse jako velkého 

bojovníka za lidstvo a mlčet o Klausi Bonhoefferovi a Peteru Delpovi a Kurtu Huberovi a všech 

ostatních – to se dá označit jen za výsměch americké nevědomosti. Sotva se dá věřit, že německé 

vydání knihy se odváží naservírovat takový nesmysl.“1771 Tady se Mann vyjádřil bezpodmínečně 

kriticky – ovšem objektivně, ,,bezvýhradně“ v onom Jaspersem proponovaném smyslu – o Jaspersově 

ne sice spolupracujícím, avšak rozhodně nikoli aktivně opozičním životě za nacistické vlády. Viděli 

jsme, že ve svých pamětech více ocení neochvějnost Jaspersova vytrvání po boku své ženy a ani 

nejmenší bezprostřední kompromitaci s režimem. Aktivní opozice by přitom v případě Jasperse, 

poutaného během dne pravidelně na lůžko, nebyla příliš možná, jeho opozice spočívala v jeho 

soustavné tiché práci na ,,filosofii perennis“ – spisu ,,O pravdě“: v ní sám viděl genuinní výraz odporu 

vůči nacistickému režimu. Že nedělal víc, že ,,nekřičel“, když druhé odváděli na popravu, vyjádřil sám 

právě těmito naléhavými slovy v ,,Otázce viny“, a bylo třeba vidět, že jejich kritika, ,,vyznání viny“, se 

obracela i proti němu samému, v tomto ohledu ,,nekřičení“ proti každému kromě opravdových 

hrdinů.      

  Materiály k plánované knize o Hannah Arendt v Jaspersove pozůstalosti zabírají čtyři bedny. V 

relativní úplnosti jsou strojopisy ,,Předmluvy“, ,,Úvodu“, ,,Struktury“ a ,,Záměru“ knihy. Množství 

jinak prázdných stran s alternativami názvu, návrhy titulů či podtitulů, svědčí o tom, že ,,in progress“ 

                                                           
1770

 Viz Arendt, Hannah. Eichmann in Jerusalem. München, Berlin, Zürich: Piper, 2011, s. 192. 
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 Mann, Golo. Der verdrehte Eichmann. In: (Krummacher, F. A. /red./). Die Kontroverse Hannah Arendt, 
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byla nejen práce, nýbrž i intence, orientace díla, přičemž jeho záběr se evidentně rozšiřoval 

z původního zaměření na knihu o Eichmannovi a kampaň proti ní. Nejprve vidíme názvy ,,Hannah 

Arendts´ Eichmann in Jerusalem und ihre Kritiker. Über die Unabhängigkeit des Geistes“, ,,Hannah 

Arendt und ihre Kritiker. Über die Unabhängigkeit des Geistes“, což se stále variuje s tím, že jako 

vlastní titul se zdá prosazovat na mnoha stranách navržený titul ,,Vom unabhängigen Denken“, 

většinou s podtitulem ,,Hannah Arendt und ihre Kritiker“. Řada nových papírů jen plánujících rozvrh 

obsahu a záměru, ale bez samotného provedení, což svědčí o tom, že Jaspers k věci stále znovu 

usedal a promýšlel ho, aniž ho soustavně sepsal. Zřejmě šlo o nerozhodnost, váhání o tom, o čem a 

jak psát. Z většiny náčrtů se zdá, že Jaspers se chtěl odrazit od knihy o Eichmannovi, vylíčit problém 

jeho a přístupu Arendt k němu, pak postoupit k širšímu pojetí němectví a dějin a nakonec k osobnosti 

a myslitelskému typu své přítelkyně. Ta měla být kontextualizována jinými ,,dějinnými osobami s 

otázkou jejich závislosti a nezávislosti“, mezi nimiž Jaspers jako příklady uvádí jména Maxe Webera, 

Rosy Luxemburg a Bismarcka.   

 Objevují se rukopisné i strojopisné poznámky opakovaně avizující záměr tematizovat 

,,duchovní situaci veřejnosti“ nebo kritiky Golo Manna vůči Arendt, reflexe povahy, východisek a 

působení polemik či útoků, jež proti Arendt mířily po knize o Eichmannovi, ať už ze strany sionistů, 

představitelů státu Izrael či vůbec Židů, nebo Němců. Jaspers viděl, že způsob Arendtové mluvení o 

banalitě Eichmanna a ,,zla“ vůbec nevyhovovalo snaze skrývat osobní selhání všech za rafinovanost 

nacistů, stejně jako kritický, nemainstreamový přístup k politickému ,,zúročování“ holocaustu po 

válce ve státě Izrael a podobně. Od konkrétního případu chce Jaspers dospět k obecné reflexi toho, 

co znamená nezávislé myšlení, jež mu Arendt zosobňuje, co se může stát intelektuálovi, jenž vstupuje 

do veřejné diskuse s nemainstreamovými, skutečně nezávislými pohledy, který dostává své úloze 

riskovat (wagen) mluvit pravdu. Toto ,,riskování“ má pro Jasperse osobně velký význam. Sám se prve 

o politiku vůbec nestaral, pohrdal politikařením a militarismem, ale už první světová válka ho poučila 

o tom, že se politiky nelze zbavit, ji vytěsňovat či podceňovat, že její ,,velké“ si zničehonic ,,přijde“ 

pro každého ,,malého“ člověka, že se nelze nijak uzavírat a věřit, že se mě osud celku nedotkne. 

Druhá světová válka v něm již důraz na veřejné poslání intelektuála a filosofa zvlášť radikalizovala a 

po ní už si nebude rozumět jinak než jako nucený do politiky zasahovat, vědoucí, že i věda a filosofie 

má vždy už (byť implicitní či přímo nechtěný) politický rozměr, dosah.  

 Jak Jaspers sám v některých rukopisných poznámkách ke knize o Arendt říká, jej samého 

Arendt, prve jeho žačka, do značné míry k uvědomělému angažmá ,,politického spisovatele“ vedla, 

upozorňovala ho na to, že a jak je třeba se k některým fenoménům politického života stavět, byla mu 

svého druhu příkladem, a jeho knihy k politice opravdu vykazují znaky ovlivnění ,,žánrem“ knih 

Hannah Arendt. Jaspers také opakuje, že se s Arendt v jejich rozhovorech přel snad více než v jiných, 
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nicméně to spojující je jednota v ,,otevřenosti, která nezná žádné hranice“, ,,ve způsobu myšlení 

samém“, v nezávislosti myšlení hledajícího pravdu, tj. komunikaci. Jaspers ví, že nenávist, kterou 

Arendt vzbudila, spočívá v nesnesitelnosti oné nezávislosti myšlení, kterou představuje, většině lidí. 

To, že se staví na její stranu i přes případný nesouhlas s ní v dílčích otázkách, souvisí se spřízněním 

v nezávislosti myšlení jako takové, již tím také vyjadřuje jednou z jejích centrálních poloh, solidaritou.            

 Ve strojopisu jednoho ,,Přehledu knihy“, korigovaného bohatě rukopisnými škrty a vložkami, 

Jaspers říká, že ,,kniha je filosofováním o filosofické praxi, nakolik filosofování vždycky je také 

pokusem o nezávislé myšlení. Pokouším se o tomto myšlení mluvit způsobem, který není v celku 

metodický. Nakolik se to podaří, může ukázat jen pokus sám.“ V jednom ze strojopisů ,,Předmluvy“ 

Jaspers plánované dílo začíná výkladem ,,proudu rozhořčení“, jejž vyvolala kniha o Eichmannově 

procesu, jak autorku jako jeden muž napadl bezpočet lidí od žurnalistů přes historiky po politiky, od 

Židů po Němce. Arendt, tehdy dle Jasperse již požívající, resp. zasluhující úctu za knihy jako ,,Původ 

totalitarismu“ nebo ,,O revoluci“, jež o sobě ,,znamenaly velké v sobě související dílo“, z veřejné 

kampaně, ,,aféry“, jak říká, ale vyšla jako ,,ryzí, vážný, nezávislý myslitel“, obdržela pozvání na 

americké univerzity, čestné doktoráty, Library of Congress zřídila Hannah-Arendt-Archiv. To, že aféra 

byla brzy zapomenuta, by ale podle Jasperse nemělo nechat zapomenout a nepromyslet důležitou 

otázku po podstatě ,,nezávislého myšlení“, jejž Arendt ,,v našem věku v neobvyklé mírě“ dosáhla, a 

po tom, proč naráží na reakce, na jaké narazila Arendt. Jaspers vytyčuje jako ,,záměr“ své knihy 

,,plédovat za nezávislost ducha“,1772 a s tím se pojí implicitně i explicitně kritika konformity, která má 

v případě konformity s politickou moci potenciálně ničivé důsledky.    

 Ve strojopisném ,,Úvodu“ o nacistické genocidě Židů se Jaspers vrací k tomu, nač upozornil již 

v ,,Otázce viny“, k jinosti nacistických zločinů oproti singulárně motivované kriminalitě. ,,To 

světodějně nové je rozhodnutí lidí celkově vyhladit jeden národ jako takový, bez výjimky, jako se 

vyhlazují vši, odepřít jim bytí na Zemi s ostatními, udělat ze sebe soudce toho, které národy nebo rasy 

mají nebo nemají žít. To nové je dále technická plánovitost, bezemoční věcnost provedení vraždy 

miliónů. Nejedná se jako ve všech dosavadních dějinách o triumf vítěze, ne o divokost zabíjení vítězů 

jako třeba Židů Asyřany, Athéňanů Syrakusany, mohamedánů křesťanskými křižáky. Nejednalo se o 

soupeře v boji, ne o válečné nepřátele ve zbraních, nýbrž o bezbranné milióny.“1773 Stejně 

jako Arendt Jaspers ostře vidí, že v nacistickém státě to byli zdánlivě (tak se chápající) slušní a 

vzdělaní, spořádaní lidé, kdo spolukonal nebo trpěl organizované násilí, plnil své ,,povinnosti“, ,,role“ 

v systému, a tak si domněle neměl co vyčítat, zdánlivě ,,musel“, nemohl jinak; tato otrocká mentalita 

je právě mentalitou závislosti, zajetí vlastním jevem a institucemi bez přesahu k nezávislosti/základu, 
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bez kritického, a zároveň k transcendentním instancím jako měřítkům humanity přítomného provozu 

vztaženého ducha. 

 Masová kolaborace se zločinným režimem aktualizovala Jaspersův základní postoj ohledně 

kritičnosti, neúplnosti a komunikativním zprostředkování lidského vztahování, které se vzpírá ulpění 

na ,,dogmatu“ výlučné, absolutní autority v historickém terénu. To platí v náboženství (filosofická 

víra, ne theologické ,,vědění“) stejně jako v politickém bytí, v němž se v Jaspersově smyslu filosoficky 

uvědomělý, kritický, nezávislý duch stává protikladem (a aktivní – tak i nejprve pronásledovanou – 

opozicí) autoritativního, totalitárního režimu. V oddíle o ,,Nezávislosti myšlení“ Jaspers příznačně pro 

celé své pojetí filosofie (filosofování) a lidského bytí ,,na cestě“, mimo absolutnost v bytí i vědění, 

,,nezávislost v myšlení“ vykládá jako ,,cestu, ne jako bytí. Jejím základním poznatkem je, že se v ní 

člověk může neomezeně korigovat. (…) Nezávislý nechává dojít řeči, co se z vlastního základu 

ukazuje, a chce bezmezně slyšet a zakoušet, co k němu směřuje od ostatních lidí. Nedá se vědět, kam 

nezávislost vede. Nikdo nesmí říkat, že je nezávislý. Ale vůle k nezávislosti je pohybem v čase, který 

sám pochází z původu, jenž se zjevuje ve vědomí, neuchopitelně přítomný.“ Nezávislý člověk tak 

ovšem v logice Jaspersova pojetí existence ,,stojí na svých vlastních nohou skrze transcendentální 

moc, jíž se ví být dárován (zvýraznil M. B.). Má plnou moc skrze sebe sama pouze tehdy, když si je jist, 

že stojí v bezprostředním vztahu k základu bytí. Nezávislost má svůj původ odjinud. Není právě 

libovůli nahodilého bytí tak, jež se chce prohlásit. Mnohem spíše je ve mně tím, skrze co mohu být 

silou základu, jehož prostřednictvím jsem, nadřazen sám sobě. (…) Závislými se nestáváme jen tím, že 

se absolutně identifikuje se svým zjevem. Stáváme se závislými vzhledem ke každé moci, jíž se 

podvolujeme.“1774 

 Zde se Jaspers významně sbližuje s osvícenským racionalismem, resp. s pojetím svobody, a 

zároveň určitosti člověka v klasickém (křesťanském) metafyzickém myšlení, a ukazuje v rozhodující 

vzdálenosti od existencialistického pojetí svobody na způsob Sartra a Simone de Beauvoir (kteří se 

spíše blížili spinozovskému, vůbec monistickému spojení svobody s nutností, ohroženému 

indiferentismem). ,,Nezávislost není bezzubá (bodenlos). Je třeba radiálně rozlišit jako bytostně ciz: 

nezávislost svéhlavostí bytí tak, jak jsem, jež je prázdná, a nezávislost silou zkušenosti transcendence, 

jež naplňuje. (…) Naplněná, protože pozitivní nezávislost, se zakládá v původu bytí. Tam leží základ, 

který je spolehlivý, když se mu nezávislý skrze sebe sama otevírá. (…) Půdou je v konkrétní časové 

situaci láska a rozhodnutí a soudnost.“ Nezávislost je tak spojena s racionalitou, a ovšem racionalitou 

,,obemykanou“ filosofickou vírou; racionalitou, která je v námi vyloženém jaspersovském smyslu 
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nesoběstačná tak jako existence jednotlivé bytosti. Jaspers na rozdíl od Sartra1775 a de Beauvoir jasně 

vidí, že ,,vůle k nezávislosti, v níž se lidství rozvíjí, se bezprostředně ví jako vztažená k základu bytí. 

Tato vůle není zvláštním postojem a zvláštní myšlenkou. Patří k člověku jako člověku.“ V základu 

Jaspersovy filosofie existence a ,,kritické“ svobody je osvícenský princip důvodu/základu (Grund), je 

esencialismus, ne relativistická (monistická) ,,otevřenost“ – subjektivnost. Jaspers ovšem rozvíjí svým 

specifickým nasazením, podle nějž ,,člověk je sebou samým jen v komunikaci. Skrze ni se stává, 

s druhým, jistý svým základem. On sám není v absolutní samotě, v níž by byl spíše ničím, nýbrž v oné 

samotě, bez níž není možná žádná opravdová komunikace. Samota se stává svobodná ve svém 

překonávání a je znovu zde jako východisko nové komunikace.“ A Jaspers myslí komunikativní 

vztažnost autonomního individua nejen existenciálně-časově, nýbrž i historicky: ,,Sbor nezávislých lidí 

celých tisíciletí nás pojímá do svého podivuhodného kruhu. Můžeme jej nazvat republikou 

rozumných, kteří jsou sami sebou. (…) Nezávislí lidé cítí, bez ohledu na všechny své možné a prudké 

názorové diference, svou spřízněnost v základu. Stojíce za sebe jako jednotlivci, přivolávají se, když 

mluví veřejně. Nezůstávají sami ve své občas hrozící opuštěnosti.“ V jiném zápisu Jaspers rozlišuje, že 

nezávislí lidé (lidé jako nezávisílí, žijící ze svého nejvlastnějšího určení) nežijou v ,,my“ kolektivu, nýbrž 

v ,,my“ ,,setkávajících se nezávislých“, k nimž takto ,,zásadně, ale ne fakticky“ patří každý člověk. To je 

pravá sounáležitost a princip solidarity lidí, totiž jako jednotlivců, nikoli pouhá většinová tendence 

v rámci přítomného kolektivu, již může nést spíše pohodlnost, předsudky či egoistické zájmy. 

,,Nezávislost, svoboda a komunikace souvisí dohromady právě tak jako závislost, nesvoboda a 

uzavírání se.“1776  

 Pokud se Jaspers i v reflexích postupů Hannah Arendt v knihách o Eichmannovi či 

totalitarismu vrací ke svému weberovskému přesvědčení o tom, že historické znázornění je odkázáno 

na prostřednictví ,,ideálních typů“, dalo by se poukázat na jejich poměr jako ,,šifer“ v jaspersovském 

smyslu k ideálním určením člověka, jak je lze vyvodit hned z uvedených atributů nezávislosti, svobody 

a komunikace. Je to poměr zhruba odpovídající regulativním a konstitutivním idejím. Systematické 

zapojení ,,ideálních typů“ v interpretaci konkrétní historické látky je sice metodickým nástrojem 

s vědomě konstruktivní povahou, samotná jeho volba jako adekvátního prizmatu však míří proti jeho 

pouhé arbitrárnosti. Arendt podle Jasperse přišla s novátorským a nosným konceptem předpokladů a 

struktur totalitární moci (Jaspers zdůrazňuje, že ,,totalitární vláda není nikdy absolutně skutečná“, 

,,vždy kolísá“).1777 V rozhovoru s Peterem Wyssem z roku 1965 Jaspers vyjadřuje pochopení pro to, 
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pokud se někomu – zejména Židům – Arendtové chladný tón, ironie, ba uváděný smích při práci na 

,,Eichmannovi“ zdál urážet oběti, být nepřiměřeným, afektovaným či cynickým. Pro něj tato poloha 

spíše vyjadřuje onu nezávislost myšlení a má v ní Arendt rád. Vymezuje se naopak (v dopise 

Hochhuthovi 7. února 1965) proti Adornovu vyjádření, že ,,po Osvětimi už se nedá tvořit poezie“. ,,To 

odpovídá diktu jednoho slavného židovského autora (pokud je to tak správně): po Osvětimi sice 

nekončí víra v Boha, ale už se k němu nelze modlit. Taková dicta jsou právě tak falešná jako 

nestoudná. Člověk má v každém čase naplňovat, co mu je dáno, uchopovat svůj ostud ve štěstí ne 

méně než v neštěstí. Vznikne-li báseň, dokáže jeho tvůrce. Pokud ano, pak je pravá krása nedotčená 

zátěží času.“1778 To je opět vyjádření instruktivní ohledně Jaspersova ,,esencialistického“ pojetí 

člověka a jeho neredukovatelných inspiračních/invenčních potencí. 

 Ve třetí bedně ,,knihy o Hannah“ se nacházejí rozsáhlé poznámky o oběti sourozenců 

Schollových s množstvím citací jejich slov, jak je mj. reprodukovala jejich sestra Inge. Jak řečeno, 

Jaspers jejich odvahu a svobodymilovnost stavěl proti konformismu či skutečnému duchovnímu 

zmatení intelektuálů v čele s profesory filosofie jako Heidegger, a zde se ptá, zda ,,Německo této 

mládeži z Hitlerovy doby dnes činí zadost? Naplnil duch této mládeže Německo? Nestojí tady, jako 

tehdy se svou výzvou, která není slyšena? Zdálo se jim, že milióny myslí jako oni, a pak se zase cítili 

strašlivě osamělí. Bylo by tomu dnes, kdyby ještě žili, pro ně jinak? Jsou zneužíváni, když je lidé velebí, 

jsou na ně pyšní, a zároveň zrazují smysl jejich činu? (…) Kdyby základní myšlenky, vnitřní ustrojení, 

němectví sourozenců Schollových a jejich přátel skutečně bylo v duších Němců, byl by dnes stav 

německého národa zásadně jiný. Že tyto základní myšlenky už vůbec vážně nejsou dotazovány, je 

dnes neštěstím Německa. Jen s nimi by se dalo získat ,zvládnutí minulosti‘ s politickými a etickými 

důsledky obratu smýšlení. (…) Mlčení o obsahu letáků, které jsou dnes přece známy, charakterizuje 

naši politicko-duchovní situaci.“1779 Jaspers nesouhlasí s vyjádřením pátera Leibera z Heidelbergu ve 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 24. června 1963, že profesor Huber neměl připustit nesmyslnou oběť 

mladých lidí. ,,On říká, že to v realitě bylo politicky nezodpovědné a mělo za následek nesmyslnou 

oběť. Bojí se síly záření této svobody? Co nedokázali uskutečnit tehdejší papež a církve, síla 

křesťanské víry, která byla vlastní století mučedníků a Nového zákona, to dovedla tato mládež, ale ne 

díky církevní a zjevené víře, jako tehdy, nýbrž dík síle svobody svázané s věčným původem.“1780   

 Rozsáhlé Jaspersovy poznámky jsou v archivu uchovány i o atentátu na Hitlera 20. července 

1944, o Ludwigu Beckovi a Juliu Leberovi, Stauffenbergovi a dalších. Jaspers ho porovnává s činem 

Schollových, akci zdola a od mladých lidí s akcí generálů a nejvyšších důstojníků z Hitlerova okolí. Ti 
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měli v plánu po Hitlerově smrti sestavit novou vládu a zahájit mírová jednání. Jaspers oceňuje jejich 

odvahu, na druhou stranu vidí, jak byli ,,zatíženi svou počáteční účastí“. Nejvíce si z nich cení jako 

,,mravně-politicky nejvelkolepější a nejčistší postavy“ Lebera. Jaspers vychází jako z nejlepšího a 

nejspolehlivějšího celkového znázornění událostí z knihy Eberharda Zellera Geist der Freiheit. Der 

zwanzigste Juli (2. vyd., 1954). Leber byl socialista s nedůvěrou vůči ,,všemu militárnímu“, naproti 

tomu Stauffenberg ,,rodilý oficír“. ,,Chceme-li obdivovat Stauffenberfa, chceme-li mu přiznat něco 

jedinečného na výši jeho života, myslím, že k jeho činu a smýšlení musíme přese všechno říci ne.“ Ale 

,,pokud někdo byl bez viny, pak Julius Leber. On nebyl mlčky u toho. On byl od počátku a stále, se 

svými tak působivými slovy, se svými myšlenkami, se svým činem, v plném vhledu, radikálním 

odpůrcem.“1781 Jaspers o Leberovi v tomto smyslu psal i v článku, který mu věnoval ve sborníku pro 

Gustava Radbrucha.1782 

 A Jaspers se konečně věnuje též reflexím myšlenkového profilu předáků sil stojících proti 

Hitlerovu režimu, tak jako o něm uvažoval u představitelů Spolkové republiky. V materiálech k 

,,Hannah-knize“ jde zejména o úvahy o Winstonu Churchillovi, kde se o britském politikovi mluví jako 

o ,,jednom z těch mužů, jejichž bytí zde v naší době bylo útěchou a jejž číst vždycky pohne, jako četba 

nějakého klasika“. Nicméně ,,má každý velký muž své hrancie“ a u Churchilla je Jaspers vidí mj. v 

,,pohrdání Gándhím“, jež ,,ukazuje slepotu pro hluboké, jemu cizí síly státu“. Zrovna tak Churchillův 

volný souhlas s deportací východních Prusů do západního Německa ,,zranil elementární lidské právo, 

jehož smysl a následky nechápal“.1783  

 Pro Německo je podle Jasperse rozhodující bezpodmínečné vyrovnání s tím, co se 

v nacistickém režimu stalo, které (a totiž s ním opravdová změna německé společnosti, v níž by se 

podobné hrůzy nemohly opakovat) vyžaduje, jak Jaspers říkával, ,,mravně-politický obrat“, onu 

změnu smýšlení, která je nutně spojena s filosofickou sebereflexí člověka, s překonáním 

,,poddanského“ ducha, překonáním každého dogmatismu a autoritářství v jeho reálně-politických 

konsekvencích. ,,V Německu se nikdy neuskuteční pravdivost jako základna života, nebude možné 

žádné svobodné, nenucené myšlení, žádný čistý vzduch, dokud zůstane ztotožňování německé 

národní války s Hitlerovou válkou, dokud nacionálněpolitické myšlení zůstane směřodatné pro 

soudnost. Odstranit toto ztotožňování není možné bez totálního obratu, jenž musí začít u 

jednotlivých Němců a uskutečnit se v německém lidu. Kontinuita německých politických dějin je 

přerušená a zlomená. Znovu nastolit ji lze jen fikcemi. Navázání na dobu před rokem 1933 a 
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vilémovského věku vsazuje do skutečnosti strašidla. Začneme nově, anebo jsme ve všem zdání opaku 

natrvalo fakticky ztraceni.“1784  
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V 

Jaspers a Spolková republika 

 

V/1 

Filosof jako politický spisovatel 

 

 V předchozích kapitolách jsme již viděli jak usoustavnění a jistý vnitřní 

vývoj Jaspersovy filosofie a její uplatňování v širokém (a přitom integrální jednotu tvořícím) spektru 

oblastí, tak povahu Jaspersova vstupování do veřejné debaty, zaujímání a s nemalým dosahem 

vyjadřování postojů k aktuálním politickým a společenským problémům. Viděli jsme specifiku jeho 

postavení ve filosofické obci i v širším měřítku německé a evropské intelektuální scény, systematické i 

historické souřadnice jeho konkrétních politických postojů a povahu jejich fungování v konfrontaci 

s jinými významnými myslitelskými osobnostmi či celými směry. Tím nejdůležitějším pro nás ovšem 

byl systematický (a přitom nikoli úzce oborově filosofický) rámec Jaspersova veřejného angažmá, 

uvědomění a uplatňování politických konsekvencí myšlení (a společenského bytí myslitele) z logiky 

Jaspersovy filosofie existence (filosofie komunikace), jako pokynu filosofickému myšlení jako 

takovému, aby bylo myšlením ,,v činu“ a uvědoměle uplatňovalo svou genuinní úlohu být 

alternativou instrumentální, pragmatické racionality moderní politiky a vědecko-technické civilizace. 

V posledním oddíle této knihy se budeme věnovat poslednímu dvacetiletí Jaspersova dlouhého a 

plodného života, dvacetiletí v Basileji, kam jsme jej viděli odejít s vizí konečně dosahovaného klidu 

pro završení systematické filosofické práce a také sociálního bezpečí stáří, kde jej ovšem uvidíme se 

právě v pozdním věku a mimo Německo s kulminující intenzitou angažovat ve veřejné debatě. Kromě 

výkladu vlastní struktury Jaspersových veřejných vystoupení nám nadále půjde zejména o 

(nedostatečně zohledňovaný) výklad samotného ,,že“ a ,,jak“ oné koincidence systematicky a 

historicky zainteresovaného a fundovaného teoretického myšlení s angažmá v debatě o soudobých 

politických (německých i globálních) problémech. ,,Poučení z Jasperse“ nebylo jen zapojení filosofické 

autority do reflexe aktuálních problémů národa a lidstva jako přispění hlasem z další, potenciálně 

inspirativní, z denního provozu relativně odloučené oblasti (univerzity, filosofie), nýbrž potřeba 

filosofické autority pro reflexi aktuálních problémů: význam systematicky i historicky školeného, 

široce (a hodnotově) založeného teoretického myšlení pro zvládání problémů právě ve fragmentující, 

specializující a dehumanizující se společnosti.      



441 
 

 Jak jsme již ukázali, Jaspersovi nešlo ,,jen“ o představování obecně- či 

historicko-filosofických problémů jiným oborům a široké veřejnosti, tím méně o pouhou 

,,popularizaci“, nýbrž též a především (spíš) o vtahování, uplatňování systematické filosofie 

v prostředí každodenního a politického života. ,,Pedagogický“ (spíše než popularizační) rozměr přitom 

u Jasperse přicházel nejen přednáškám a publikacím jako ,,Malá škola filosofického myšlení“ či ,,Úvod 

do filosofie“, nýbrž každému dílu, Jaspersově obecné snaze o maximální (a s tím svým příkladem 

,,výchovnou“) transparentnost, metodičnost a srozumitelnost filosofického výkladu. A filosofie 

Jaspersovi znamenala právě filosofování, proces nesoucí, fundující i ,,doprovázející“ (metodicky a 

hodnotově ustavičně korigující) každodenní život. Pokud demokracie má být skutečností 

každodenního života, ne pouhým heslem předpisů a institucí, potřebuje občany, které zase může 

vytvářet jen kultivovaná racionalita, ,,svéprávnost“ (Mündigkeit) v onom Kantem proponovaném 

smyslu (světo)občanství opírajícího se o člověka jako sebevědomou autonomní rozumnou a mravní 

bytost. Ke kritice Německé spolkové republiky, ne paradoxně, nýbrž logicky rostoucí se vzdalováním 

od poválečného ,,bodu nula“ a prokazováním neprodělání změny, na níž jedině mohla podle Jasperse 

být založena politická realita překonavší hrozby (předpoklady) nacismu, u Jasperse dochází ruku 

v ruce s upevňováním přesvědčení (zkušeností), že současná německá společnost k demokracii a 

racionalitě v uvedeném smyslu, totiž s fundamentem v kriticky a konavě uvědomělém jednotlivci, 

nejen nespěje, nýbrž míří přímo opačným směrem. To bude téma Jaspersova spisu ,,Kam spěje 

Spolková republika?“     

 Jako ,,programové“ k veřejnému působení intelektuála a speciálně 

filosofa lze číst zejména Jaspersovy úvahy ,,Úkol filosofie v současnosti“ (Die Aufgabe der Philosophie 

in der Gegenwart, 1953) a ,,Političtí spisovatelé a politické jednání“ (Politische Schriftsteller und 

politisches Handeln, 1965). První z nich Jaspers pronesl v basilejském rozhlase roku 1953 a zdůraznil 

v ní sounáležitost filosofování s bytím člověka jako člověka a rezultát kritického uvědomění této 

sounáležitosti v nárocích vůči přítomné skutečnosti. ,,Filosofie je všude, kde si lidé myslivě uvědomují 

svou existenci. Je všudypřítomná, aniž by jako taková byla pojmenovávána,“ opakuje Jaspers svou 

vícekrát zdůrazňovanou tezi. ,,Neboť člověk, jenž myslí, filosofuje také, pravdivě nebo zvráceně, 

povrchně nebo hluboce, krátkodeše nebo v pomalé důkladnosti. Kdekoli je svět, kde platí nějaká 

měřítka, kde se soudí, tam je filosofie. (…) Samo zavrhování filosofie se děje z jako takové 

neuvědomované filosofie.“1785 Úkolem filosofie je tedy nejprve uvědomit si sebe samu jako 

fundament lidského bytí sebou, myšlení, a zjednávání jasnosti nad filosofií ve skutečnosti, mírou 

,,filosofičnosti“, tj. lidskosti panujících poměrů. Rubem tohoto uvědomění je boj proti deformacím 

myšlení a skutečnosti, proti korupci lidskosti světa jako rozumnosti, která je bytostně v otevřenosti 
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vztahů, komunikace, tj. proti absolutním nárokům myšlení a jeho politickým formacím, proti 

totalitarismu. Totalitarismus je proti rozumnosti, filosofičnosti světa v uvedeném smyslu, znamená ne 

náhodou vždy konec filosofie, která je naopak na straně svobody. Totalitní režimy si totiž nárokují 

poznání o zákonitostech a průběhu dějin i přírody, opírají se o monokauzalistické ideologie, které 

chtějí překonat přitom nezrušitelnou omezenost lidského poznání (viz dále). Na východoněmeckých 

univerzitách podle Jasperse ,,není filosofie, nýbrž marxistická sociologie základním studiem pro 

všechny“.1786 ,,Je velkou, rozhodně nikoli splněnou úlohou filosofie dnes, přivést k jasnosti vztah 

filosofie a vědy, tj. vůbec způsoby myšlení a poznání,“1787 a ,,velkou úlohou tvůrčího myšlení“ je 

,,zpracování jednoduchých podob pravdy (des Wahren), aby našla ohlas v každému člověku původně 

vlastním rozumu.“1788 Tyto úlohy se snažil plnit sám Jaspers, to byla právě náplň jeho poválečné 

tvorby. Filosof nemá usilovat předkládat hotové, ,,dogmatické“ koncepce, nýbrž přivádět 

k filosofování ostatní jako k něčemu, co je jejich rozumnosti imanentně vlastní, avšak bez školení (k 

němuž přispívá také osvojování dějin filosofie) neuvědomavaně, konfuzně uplatňované. Proto 

Jaspersova snaha o jasnost, transparentnost a veřejnost myšlení, ne ,,jen“ o exaktnost koncepčních 

konstrukcí. ,,Upamatovávání“ každého jednotlivce na jeho vlastní duchovní možnosti, na jeho 

filosofické sebeuvědomění jako cestu jeho svobodné a tvůrčí seberealizace, nabývá nové důležitosti 

právě tváří v tvář totalitárním ideologiím, které svobodu reálně potlačují.  

 Za ,,politického spisovatele“ se Jaspers začne označovat jako autor spisů 

o atomové bombě či německé politice. Uvědomuje si odlišnost této platformy vůči ,,čisté“ filosofii, a 

přece v naznačeném smyslu zdůrazňuje ,,političnost“ a ,,činorodost“ myšlení a duchovní základ, 

impulz politického jednání jako nedělitelné. Každé jednání, nadto organizovaně politické a státnické, 

je jako dílo člověka dílem určitých myšlenkových postupů a hodnotových postojů, jde tedy o to, aby 

se jeho univerzálně lidský zdroj stal také uvědomělým horizontem, korektivem politického jednání. 

,,Politický spisovatel“ pojednává aktuální problémy principiálně. Proto je nutně žene ,,na hranu“, 

ovšem za účelem dosažení ,,jasnosti“, která přichází jedině na této cestě. Tak Jaspers shrnuje ještě 

v závěru ,,Odpovědi“ kritikům svého spisu ,,Kam spěje Spolková republika?“. ,,Jasnost“ povstává 

,,skrze ideálnětypické stupňování k dobru a k zlu. Toto stupňování není jako takové skutečností, nýbrž 

jím se skutečnost poměřuje.“1789 V tom je již obsažena i principiální odpověď všem tem, kteří 

Jaspersovi vyčítali přehánění, očerňování politické situace SRN, přehnaně antitetické vidění a 

podobně. Jaspers si zároveň uvědomuje, že teoretické myšlení je podstatným základem, ne však 
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samotnou skutečností politického jednání. To má teprve připravovat, samo o sobě je nenahrazuje.1790 

Úkolem politického spisovatele je utvářet politickou soudnost, ,,sebevědomí politické vůle“, a sice už 

tím, že ukazuje fenomény v jiných souvislostech než vládnoucí politická moc, že otevírá nové a širší 

perspektivy než v logice etablovaného provozu.1791 Přitom nezávislost, která má opravdu filosofické, 

tj. sebevědomé, tj. autonomie lidského rozumu a bytí si vědomé myšlení vyznamenávat a která jako 

taková je spojena ne s libovůlí, nýbrž s ,,všeobjímající vazbou v transcendenci“, je ,,podmínkou 

zjevování pravdy v každé oblasti, i v politice“.1792  

 V této formulaci vidíme názorně neoddělitelnost filosofického založení 

racionality od racionálního politického jednání: nezávislost, která má být výsledkem obou jako 

bytostná charakteristika člověka, se ukazuje coby politický cíl (resp. fundament) jako nutně spojená 

s filosofickou sebereflexí přirozenosti člověka. Odtud také význam politického spisovatelstí ze strany 

filosofů pro kultivaci politické reality – a genuinní filosofický rozměr (závazek) politického 

spisovatelství v jeho principialitě. Z toho také vyplývá, že ,,politické spisovatelství“ má genuinně 

soustavnou a fundamentálně problematizující, reflexívní povahu, je vším jiným než ,,komentováním“, 

nadto událostí, jež přinesl den (resp. tisk). Už v ozřejmění této jeho dnes většinou zásadně nechápané 

pozice spočívá Jaspersův přínos. A konečně, pokud Jaspers závazek filosofa k reflexi ,,duchovní 

situace doby“ vyvozuje už z dějinné situačnosti jeho vlastního (o sobě systematického) myšlení, 

z toho, že i filosof (jako každý) působí v určité době a společnosti a nese vůči ní zodpovědnost, je i 

tomu třeba rozumět hlouběji: nejde ,,jen“ o historický závazek, nýbrž historická zodpovědnost a 

angažovanost vyplývá z vyšetřené komunikativnosti, vztahovosti lidského bytí samotného. 

,,Společenství nezávislých (zvýraznil M. B.) je samo podmínkou nezávislosti. Neboť neexistuje 

nezávislost člověka v jeho osamocení (Vereinzelung). Kde se uzavírá a obrací do sebe, ztrácí 

nezávislost a pravdu zároveň.“1793       

 Jaspers zdůrazňoval transparentnost a sdělnost filosofického myšlení, 

opakovaně si však některým korespondenčním partnerům stěžoval, že (Gadamerovi v únoru 1949) 

,,jednoduché je tak těžké, když to člověk chce říci přesvědčivě“.1794 ,,Jednoduchost“ vyznačuje 

filosofické věty/zásady z principu, právě jako elementarity, tak ovšem zároveň jako protiklad 

simplifikací. ,,Jednoduchost je vždycky tím nejtěžším, posledním,“ konstatuje Jaspers v dopise 

Liselotte Richter v lednu 1941. ,,Jednoduchý tvar filosofické myšlenky v sobě ukrývá nekonečné 
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možnosti. To je rozdíl jednoduchosti a simplifikace.“ Sám se přitom napůl sebeironicky pozastavuje 

nad tím, že to, co chce říci, je ,,přece úplně jednoduché“, a přitom píše ,,tak tlusté knihy“.1795   

 Největším plodem Jaspersových politických reflexí padesátých let, a sice 

plodem, v němž ukázal novou závažnost úkolu politické reflexe právě pro vědce a filosofy s tím, jak 

politické a hospodářsko-technické problémy získaly globální, planetární dosah, byl spis o atomové 

bombě, který jsme již probrali. Ve stejném roce 1958 Jaspers vydal soubor politických i filosofických 

úvah ,,Filosofie a svět“ (Phillosophie und Welt), antologii stejného formátu jako již roku 1951 vydaná 

kniha ,,Účet a výhled“ (Rechenschaft und Ausblick). Tyto knihy tak jako všechny následující a jako už 

své první poválečné publikace Jaspers vydává u nakladatelství Piper, které se stalo jeho domovským 

(tak i pro německá vydání knih Hannah Arendt). Již oba tyto svazky by bylo možné brát za 

reprezentativní příklady Jaspersova spojení ,,čistě“ filosofického a politického spisovatelství, spojení 

co do rozsahu i obsahu plodného jako u málokterého z tehdejších německých filosofů vyjma marxistů 

(u nichž mělo spojení těchto oblastí odlišnou fundaci). Jaspers se zabýval také obecnými otázkami 

bytí člověka jako jedince v  napětí mezi bytím ,,pro sebe“ a bytím ,,pro společnost“ v moderním věku. 

Píše úvahy či proslovy jako ,,Svoboda a autorita“ (Freiheit und Autorität, 1951), ,,V boji 

s totalitarismem“ (Im Kampf mit dem Totalitarismus, 1954) či ,,Kolektiv a jednotlivec“ (Das Kollektiv 

und der Einzelne, 1956). V ,,Kolektivu a jednotlivci“ ukazuje, že ,,člověk je vždy obojím, jednotlivcem 

v určitém celku. Jednotlivec je skrze své lidské okolí (Umwelt) a toto jen díky síle jednotlivce.“ Člověk 

se na rozdíl od zvířete nereprodukuje jako stále stejnými pudy a projevy charakterizovaný druh, nýbrž 

v ,,dějinné proměně prostřednictvím výchovy“ (též sebevýchovy).1796 Podle Jasperse ,,jsme vždycky 

více, než o sobě poznáváme“, a tímto ,,více“ je naše svoboda.1797 ,,Poznávacím znamením 

demokracie“ je v Jaspersových očích ,,úcta k menšinám“, vyplývající (doplňme) ze samotného kořene 

demokracie v jednotlivci, v univerzalitě jeho práv – která je zase umožňována jeho metafyzickým 

zakotvením v transcendenci. ,,Velkou tendencí doby“ je ,,velký apel na jednotlivce“, přičemž 

,,jednotlivec zůstává sebou samým zase jen s druhým“. Nová hloubka apelu na jednotlivce a étos jeho 

jednání se odvíjí od toho, že v současném věku epochálního a fatálního (fatálně potenciálně 

destruktivního) technického pokroku ,,stojí každý problém člověka ve stínu hrozby zániku“. ,,Zánik 

světa“ se stal ,,reálnou perspektivou sebezničení lidstva“ (jadernými zbraněmi).1798 

 Kromě toho Jaspers v padesátých letech píše či proslovuje úvahy 

k lékařské etice, která mu představuje specifické pole uplatňování a střetávání svobody, 

zodpovědnosti a kvalifikace, též obecně lidského a vědecky speciálního. Roku 1953 vznikají pojednání 
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,,Idea lékaře“ (Die Idee des Arztes) a ,,Lékař a pacient“ (Arzt und Patient), roku 1958 přednáška ,,Lékař 

v technickém věku“ (Der Arzt im technischen Zeitalter). Opakovaně se Jaspers kriticky obrací proti 

psychoanalýze, kterou podrobil kritice již v článku ,,Ke kritice psychoanalýzy“ (Zur Kritik der 

Psychoanalyse, 1950) a ve svých meziválečných dílech. Pro Jasperse je soustavná a pro praxi 

konstitutivní reflexe spojení přírodovědy a humanity v lékařství1799 v moderním technickém věku 

podobně důležitá jako reflexe ,,ideje univerzity“ pro praxi univerzitního provozu. Jde o reflexi povahy 

probíhajících závratných změn v technických možnostech a speciálním vědění na jedné straně a jejich 

integrace do praxe a cílů týkajících se člověka na druhé. Atomová bomba představovala pro Jasperse 

symbol (resp. reálný objekt) vystupňování technických možností a otázky jejich rozpojení 

s humánními účely, otázky jejich hodnotové indiferentnosti. Nacismus ukázal netušenou civilizační 

destruktivnost techniky i vědy včetně lékařské vědy, která vyžaduje novou tematizaci rozdílu vědy a 

filosofie, resp. lidství, etiky, vůbec. K tomu přistupuje konfrontace s krizovými a konfuzními 

tendencemi, jež pro Jasperse představují totalitarismus jako takový, v lékařství příkladně 

psychoanalýza. Společný jmenovatel nebezpečných tendencí by se dal nazvat holismem, 

zapomínajícím na patřičné rozlišování nástrojů a mezí té které oblasti, tzn. takříkajíc nedostatek 

,,kritiky svého rozumu“ na straně konfuzních holistických tendencí. Již v ,,Duchovní situaci doby“ 

(1931) Jaspers jako takovéto tendence vedle psychoanalýzy zkoumal marxismus a rasismus. Kromě 

nich jako jednotlivých koncepcí jde o obecné ,,tendence doby“ ke ,,specializaci a zeškolštění“, 

směřování k nivelizaci, vycházející z technizace a masifikace.1800 Tyto tendence nechávají přírodní 

vědy stát v ,,bezradnosti“ před psychikou člověka, neřkuli humanitou, která je něčím více než jeho 

psychika a sebevědomí. ,,Humanitní idea, vedle vědy druhý sloup moderního lékařství, je dnes 

v rostoucí míře opouštěna“,1801 a to za cenu konfuze přírodovědné analýzy a holistické syntézy, za 

cenu zmatení rozdílu mezi vědeckou a filosofickou objektivací. Pro člověka jako konečnou bytost, jejíž 

vědomí a poznání je fixováno na rozštěp mezi poznávajícím subjektem a poznávaným objektem, je 

objektivace podmínkou a nástrojem poznání. Nesmí se však zaměňovat filosofické objektivování 

(obrazu) celku v empirických jednotlivostech a vědecké objektivování jednotlivostí, které jsou 

předmětem analýzy, jako bezprostředních výrazů celku. Analýza, která je nástrojem vědy, 

,,nedosahuje celku“, a ,,vědecká medicína sahá jen tak daleko, pokud má před očima a zpřístupňuje 

zásahu něco objektivního, určité něco“.1802 
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 Jaspers však v moderním lékařství vidí množit se ,,monokauzální“ 

přístupy, které jednotlivé zdravotní problémy včetně karcinomů vykládají jako ,,symboly“, jako přímé 

projevy způsobu života, jako projevy nedostatků ducha, v některých konceptech dokonce jako tresty 

za hříchy. (Jaspers kritizuje zejména Jorese a von Weizsäckera a pozastavuje se nad jejich 

profesionálním zařazením a uznáním.) Analogickým problémem je psychoanalytická víra v celostnou 

působnost a probadatelnost psychiky. ,,Absolutizace“ významovosti, symboličnosti fenoménů a jejich 

,,nivelizace“ jediným kauzálním prizmatem spojuje falešně holistické přístupy v medicíně 

s ideologiemi politickými a sociálními.1803 V lékařství dochází k ,,smísení lékaře a duševního 

pečovatele (Seelsorger)“, která kontaminuje pravou úlohu obou. Tyto konfuzní a potenciálně 

nebezpečné přístupy, odvíjející se od nedostatečné obecně teoretické reflexe objektů, nástrojů a 

mezí svého zkoumání, se ,,nejprve právem obracejí proti objektivování neobjektivovatelného, pak ale 

právě samy toto objektivování provádějí jako základ nové lékařské vědy“.1804 Pro Jasperse ,,lékař a 

pacient stojí v přesahujícím lidském, ne vědecky založeném spojení“,1805 které je (má být) neseno 

něčím více než impasibilní odbornou analýzou; ,,praxe lékaře je konkrétní filosofií“,1806 lékař však 

nemůže vycházet vstříc očekáváním, která se na straně pacienta v moderní době usazují podobně 

jako ve vztahu k vůdčím politikům, očekáváním celostní a bezvýhradné nápravy, ,,řešení“, které se 

provede za něj. Tato celostnost a její pasívní delegace na jiného stejně jako snaha o její uplatňování, 

nárokování pro medicínu či politiku, je podle Jaspersem příznakem doby nezvladatelně rychle 

rostoucí specializace a fragmentace, v níž přitom člověk se svými základními problémy zůstává spíše 

stále opuštěnější, odcizenější a bezradnější.  

 ,,Zmatený vztah mezi lékařem a pacientem“ je projevem zmatení vztahu 

lékaře stejně jako pacienta-člověka k sobě samému, vědy a filosofie a jednotlivého a celkového jak na 

úrovni myšlení, tak na úrovni bytí. Celostní vysvětlení a ,,řešení“ se hledají v lékařství podobně jako 

v politice, a to jako výraz nedorozumění mezi racionalitou (vědecké analýzy) jednotlivého a 

(transcendencí) celku, resp. smyslu.1807 ,,Chtít se se svým vedením života svěřit lékaři, to je útěk 

mnoha moderních lidí z vážnosti do pohodlnosti. Zaměňovat lékaře a duševního utěšitele je výsledek 

bezvěrectví.“1808 Tomu ovšem jdou naproti mnohé nejen ,,alternativní“, nýbrž i etablované 

medicínské koncepty. ,,Poznávacím znamením“ pravého lékaře stejně jako státníka, od nichž dnes 

,,bezradní (…) požadují nemožné“, podle Jasperse je, že ,,s nekonečnou trpělivostí plédují za síly 
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rozumu, že jim jejich trpělivost brání, aby v nevhodnou dobu říkali vše a hned vše žádali“.1809 

Rychlému a pohodlnému ,,absolutnímu“ vysvětlení a řešení vycházejí v ústrety zdánlivě ,,obsahově“ 

nekonečně vzdálené, v těchto svých nárocích však příbuzné proudy jako marxismus, rasismus a 

psychoanalýza. Spojuje je víra, že disponují ,,všechno nově vysvětlujícím poznáním“ a s ní schopností 

,,radikálně změnit celou naši existenci“; ústrojným výrazem, resp. předpokladem jejich holismu, 

umožněném nekritickou, neexistující teorií poznání, je představa o překonání rozdílu mezi filosofií a 

vědou, všeobecným a partikulárním, nutným-podstatným a nahodilým-časovým.1810 Psychoanalýza 

(,,eine Glaubensbewegung in wissenschaftlichem Gewande“) podobně jako marxismus podle 

Jasperse vede svým monokauzálním determinismem k ,,zničení lidské důstojnosti“.1811 

 Již ve ,,Filosofii“ Jaspers upevnil, že ,,lékař není ani technikem, ani 

spasitelem, nýbrž existencí pro existenci“, stavějící na svododě a důstojnosti člověka.1812 V potřebě 

lékaře Jaspers odhaluje často pouhou potřebou účasti druhého, buď ve smyslu blízkosti, nebo 

autority. Lékař nicméně i tuto potřebu musí chápat, ovšem moderovat; léčení, totiž ,,terapie“, 

nespočívá jen v medikaci prášků, nýbrž její nedělitelnou součástí je to, co tvoří vlastní jádro lidství 

člověka ve vztahovosti jeho bytí, totiž komunikace. Ta v běžném lékařském provozu není v potřebné 

hloubce v každém individuálním případě možná, nicméně je třeba ji brát stále na zřetel. Tak Jaspers 

klade důraz na ,,lásku k ušlechtilé bytnosti v nás“, tedy na něco jiného, hlubšího, než na lásku 

soucitnou nebo smyslovou; jde o komunikativní vzájemnost vycházející ze sdílené důstojnosti 

spirituální podstaty člověka. Lékař je pro nemocného svého druhu ,,osudem“, ale není ,,mašinérií, 

která přináší zdraví a je za to placena. Jak se nemocný k lékaři vnitřně staví a co od něj očekává, je 

základem pro způsob odvíjející se komunikace. Vůle k autoritě a nutící jistotě, slepý tah za pomocí a 

slepá víra v neomezenou možnost, strach, který se stává absolutním, lékaře nutí, aby v každém 

případě terapeuticky něco učinil, ,pojednal‘ nemocného, aniž by myslel na existenci, litoval jej ryze 

karitativně a při tom jím nevyhnutelně pohrdal. Jasnost a rozvážnost pacienta ale, a jeho oprávněná 

vůle být racionálně pojednán, bez teorie a předsudku, bez pouhé zvyklosti, lékaře nutí být otevřen 

k rozmluvě a zdůvodňovat své konání, a často a většinou nečinit vůbec nic a omezit se na 

pozorování.“1813 Mnoho terapeutických opatření má pouze sugestivní, uklidňující povahu pro 

pacienta, potřebujícího iluzi ,,objektivního“ zásahu, který nepříznivý stav mění. ,,Citlivost 
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autoritativního lékaře, není-li beze zbytku poslouchán, a nemocného, není-li si lékař jistý, se 

navzájem podmiňují.“1814  

 Problémy lékařské etiky, jak se jí zabývá Jaspers, tak zasahují do filosofie člověka a 

komunikace. Jde o potřebu maximální (sebe)jistoty a autority lékaře, a přitom reálnou omezenost 

jeho moci. Ve vztahu k pacientu existují extrémy autoritativního, lhostejného nebo věc zlehčujícího, 

zahalujícího zacházení. Zamlčování může být stejně chybné jako naopak bez-ohledné mluvení, mezi 

nimi je třeba volit cestu individuálně. Na straně pacienta funguje potřeba, a přece často neochota 

nechat si pomoci, sklon k absolutizaci, na druhé straně eliminaci zdravotních problémů. Poměr 

fyzického a duševního zdraví je individuálně rozdílný, vždy však podstatný, podobně jako dialektika 

profesionálního a obecně lidského vztahu mezi pacientem (jako člověkem a jako ,,případem“) a 

lékařem (jako odborníkem a jako člověkem-partnerem, soucítícím). Jaspers také klade důraz na 

neredukovatelnost žádného člověka na ,,případ“ nemoci, který by se dal léčit vposled stoprocentně 

identickým způsobem a následkem. Teze, že ,,člověk jako celek není objektivovatelný“,1815 má svůj 

hluboký význam obecně-filosofický i platnost v medicíně. 

 Pokud Jaspersova nespokojenost začíná kulminovat počátkem šedesátých let, pak je třeba 

mít stále na paměti, že se jako o politickou nespokojenost jedná o nespokojenost s tím, co politickou 

realitu umožňuje a nese, se způsoby lidského myšlení a jednání vůbec. Je to nespokojenost 

s nedostatečným vývojem k oné ,,dospělosti“, nehledání snadných celkových vysvětlení a řešení a 

jejich nedelegování na jiné, ať už na politiky, nebo na lékaře (Jaspers v tomto smyslu vysvětloval 

rostoucí úspěch náhradních podob medicíny či spirituality). Prizmatem panující racionality je 

Jaspersovi zacházení se svobodou, jejíž nedostatek (nedostatek samostatného, zodpovědného, 

kritického a činného myšlení) se podle něj ukazuje právě v úspěchu různých holistických přístupů, od 

medicíny přes vědu až po politiku. Jeho kritičnost přitom násobí zkušenost tragické zkušenosti druhé 

světové války a reálnost šance začít znovu, která existovala po ní. Tu ovšem Jaspers, jak řečeno, 

považoval za promarněnou. Symptomem mentální kontinuity se ,,starým“ Německem se Jaspersovi 

staly některé politické diskuse jako ohledně sjednocení Německa a později ohledně promlčení 

nacistických zločinů a také některé individuální případy, z nichž je třeba se zastavit u případu útoku, 

jejž na Jasperse podnikl medievista Ernst Robert Curtius. V Jaspersově vidění (a jaspersovské 

literatuře) tento útok měl podobnou signifikanci jako ,,případ Gumbel“ za výmarské republiky. 

Curtius na Jasperse v novinách zaútočil kvůli jeho úvaze ,,Naše budoucnost a Goethe“ (Unsere 

Zukunft und Goethe), kterou přednesl u příležitosti propůjčení Goethovy ceny města Frankfurtu nad 

Mohanem 28. srpna 1947. Ta následně vyšla jako separát v curyšském nakladatelství Artemis-Verlag 
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a v časopise Die Wandlung (2/1947, s. 559-578), roku 1951 v souboru Rechenschaft und Ausblick a 

1968 znovu v Aneignung und Polemik. Curtius v časopise Die Tat 2. dubna 1949 zveřejnil článek 

,,Goethe nebo Jaspers?“ (Goethe oder Jaspers?, s. 13), jejž Jaspers a jeho blízcí označovali za 

,,pamflet“. Tento článek vyšel následně k pobouření Jasperse a řady jeho akademických kolegů znovu 

28. dubna 1949 v Die Zeit (s. 4) a 7. května 1949 v Rhein-Neckar-Zeitung (s. 3). Curtius tedy reagoval 

na dva roky starý Jaspersův proslov, a to vlastně z nedorozumění, protože nesprávné uvedení ve Welt 

am Sonntag avizovalo vydání Jaspersova spisu Unsere Zukunft und Goethe, ačkoli se tehdy 

připravovalo jen nové vydání řeči z roku 1947. Curtius sám pak v roce 1950 vydá knihu Kritische 

Essays zur europäischen Literatur, která obsahuje také esej Goethe – Grundzüge seiner Welt. 

Dodejme, že kdežto Jaspers se i při svém pro některé patetickém přístupu k ,,velkým filosofům“ 

vztahuje jako k příkladům toho, jak se dá či má myslet, tedy ukazatelům, kdy důležité je, na co a jak 

se ukazuje, a pro pluralitu a relativitu, subjektivitu těchto zjevů je klíčová právě kategorie dějinnosti, 

jež nás k nim – k jejich myšlení, resp. k jimi myšlenému – staví v poměru inspirace a přezkumu, Curtius 

ukazuje Goetha samého jako kanonickou nad-časovou, mimo-časovou geniální postavu.    

  Stojí za to předeslat (co se v literatuře běžně přehlíží), že Jaspers si s Curtiem, jenž byl od roku 

1924 profesorem v Heidelbergu (1929 přešel do Bonnu), korespondoval, a to od začátku třicátých let 

do roku 1947, kdy se začali evidentně vzdalovat. Když byl Jaspers v souvislosti s opatřeními proti 

s Židy spřízněným akademikům v červnu 1937 penzionován, použil Curtius dokonce v dopise, jímž mu 

vyjadřoval svou sounáležitost, výrazu ,,preceptor“ v pozitivním, sympatetickém duchu, a Jaspers mu 

byl za to dle svých slov velmi vděčný. ,,Heidelberg a Německo“, psal Curtius, ,,jsou tedy okradeni o 

jednoho filosofického preceptora, který je nenehraditelný a neoželitelný. A to je to, čeho hluboce 

želím.“1816 Jaspers si (soudě dle jeho vyjádření Curtiovi i jiným) velice vážil Curtiových prací 

k latinskému středověku. V náčrtu jednoho dopisu formuluje, že Curtiovo ,,založení jednoty 

romanistiky z latinského původu (…) musí vést k – sit venia verbo – europistice“.1817 Vzdálení, 

k němuž mezi oběma dojde, se zdá vycházet z Curtiovy rostoucí nespokojenosti s Jaspersovým 

pojetím existence a filosofie a také vztahování k Bohu. Curtius Jaspersovi píše, že ,,Nietzsche přece 

není žádný filosof, odpusťte!“,1818 a očividně je iritován Jaspersovým ,,existenciálně-komunikativním“ 

pojetím vztahování k Bohu, kladení filosofie jako něčeho původnějšího než biblické (zjevené) 

náboženství. Jaspers ovšem Curtiovi píše, že si jím uváděné ,,fundamentální divergence“ mezi nimi 

,,nijak není vědom“. ,,Snad je rozdílem, ale žádným fundamentálním, nýbrž překonatelným, to, že já 

                                                           
1816

 Jaspers, Karl. Korrespondenzen: Politik, Universität. Ed. Carsten Dutt a Eike Wolgast. Göttingen: Wallstein 
Verlag, 2016, s. 58. 
1817

 Tamtéž, s. 62. 
1818

 Tamtéž, s. 64. 



450 
 

pravdu, kterou se Vy kloníte doslova vyslovovat, raději uchopuji jako pohyb a nepřímo“.1819 Podle 

Jaspersovy vzpomínky ještě z roku 1967 Curtius také Jasperse přijel po válce z Bonnu osobně navštívit 

a požádat o podporu svého návratu na heidelberskou univerzitu. Jaspers, který i roku 1967 beze 

všeho mluví o Curtiově ,,nesrovnatelném, vyčnívajícím významu“ a který tuto ani jinou předchozí 

zkušenost s ním po jeho veřejném ataku nijak nepoužil, jej měl krátce před svým přesídlením do 

Basileje povolávací komisi jednoznačně doporučovat, byl však oslyšen. Jaspers se tedy nedlouho před 

Curtiovou denunciací sám zasazoval o jeho povolání do Heidelbergu. Uvádí tento příklad beze zmínky 

budoucí aféry proto, že na ní ilustruje ducha, který v poválečném Heidelbergu namísto obrody, po níž 

volal, převládl: nad Jaspersovými argumenty Curtiova vědeckého významu převážily v komisi odkazy 

na to, že prý je Curtius ,,velmi nepohodlný kolega“.1820 

 Curtiův článek byl Jaspersem a řadou jeho kolegů shledán nedůstojným osobním útokem, 

který nově projevil nesamozřejmost jednoty odborníka, dokonce v humanitních vědách, se slušností a 

profesionalitou v pojednání jiného, který se stane terčem jeho resentimentu. Tendenčnost, typická 

pro hanlivé psaní o Jaspersovi v té době vůbec, spočívala už v uvedení autora goethovské úvahy jako 

,,basilejského myslitele“. Curtius se vyslovil v tom smyslu, že ,,se domnívá, že není jediným 

obyvatelem německé jazykové oblasti, který pocítil povýšené vypeskování Goetha jako nesouzvuk 

v německém duchovním koncertu“. Jaspers dle Curtia ,,používá svou autoritu jako filosofa, aby 

Goetha utřel (auswischen)“. Současná filosofie, plná ,,sektářství“, přitom nenabízí ,,zrovna útěšnou 

podívanou války všech proti všem“.1821 Curtius nepodnikl žádnou věcnou kritiku, nýbrž jeho článek 

vzbudil pohoršení jako jedna velká invektiva. Jaspers podle něj ,,od roku 1945 zřetelně ohlásil, že 
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usiluje o mnohými ucházený post preceptora Germánie. Objasnil tak nad slunce jasně naši kolektivní 

vinu, že žijeme dál jen ještě se špatným svědomím. Wilhelm von Humboldt naší doby, dával 

německým univerzitám směrnice, až jim ukázal záda. Nadcházející preceptor Helvetiae? Jako 

reformátor dokonce objevil novou víru, kterou nazývá ,biblické náboženství‘ a jehož pointa spočívá 

v tom, že židovství a křesťanství jsou totéž.1822 Tyto národněvzdělávací výkony korunoval ,kampaní ve 

Švýcarsku‘,1823 která je namířena proti Goethovi. Habemus papam!“1824 Curtius považuje za 

,,nesnesitelné“ Jaspersovy ,,diktátorské nároky, když tónem besserwissera a alleswissera přednáší 

morální platitudy a jejich jménem vyzývá k odporu vůči Goethovi“. Proti jiným ,,Beckmesserům“ 

podle Curtia ,,zázračné dítě“ Jasperse vyznačuje zvlášť ,,masivní naivita“.1825 

 Jasperse tyto pokleslé invektivy rozhořčily, protože sugerovaly – nadto s autoritou 

uznávaného profesora – řadu stereotypů, které měly kontaminovat jeho upřímně míněnou snahu, 

jako byla analýza německé viny (kterou Jaspers, jak jsme viděli, právě neodbyl jako jedinou kolektivní 

vinu),1826 o banalitách o jeho pojetí náboženství či ,,preceptorství“ nemluvě. Na Jaspersovu podporu 

proti Curtiovi sice v Rhein-Neckar-Zeitung hned 10. května 1949 vystoupí – ,,ve starosti o 

akademickou úroveň duchovní konfrontace“ – sedm heidelberských profesorů (Karl Heinrich Bauer, 

Alfred Weber, Gustav Radbruch, Otto Regenbogen, Hans Freiherr von Campenhausen, August 

Grisebach a Karl Geiler), ale ti byli sami představiteli Jaspersovi podobné a zavázané skupiny, která 

sice stále požívala vůdčího postavení a uznání, nicméně byla vzdálena mainstreamu, jejž se ukázal 

reprezentovat Curtius – se zlovolnými, nízkými pobídkami resentimentu vůči ,,preceptoru Germánie“, 

který navíc ,,kolektivně vinným“ Němcům ,,ukázal záda“.1827 Jaspers sám psal Emilu Benzlerovi, že 

,,odpověď na pamflet považuje(i) za nepřiměřenou, když se v něm navíc říká, že ,s Jaspersem se nedá 

diskutovat‘“,1828 a že ,,v Curtiovi se nenajde nic věcného“.1829 Dolfu Sternbergerovi píše Jaspers o 
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Curtiově útoku jako o ,,symptomu prvního řádu pro mrav a slušnost v německém duchovním světě“. 

,,Ten pamfpelt Curtiovo renomé u kolegů velice shodil. – Ale pokud Curtius tentýž pamflet nechá 

vydat v Německu, chtěl bych odpovědět.“1830  

 Jaspers podle svých slov okamžitě sepsal svou reakci a chtěl ji vydat, pokud by Curtius svůj 

pamflet publikoval i v Německu. Nakonec ale usoudil, že ,,ta úroveň nejde“, a veřejně se proti 

Curtiovi nepostavil. ,,Odpovídat na urážky je vždycky fatální pro uráženého.“1831 Jaspers je otřesen 

tím, že tak jako Curtius v Německu, a to na nejvyšší akademické úrovni, vůbec (ještě) může někdo 

myslet a vyjadřovat se a že to až na ojedinělé případy zůstane (jako vždy) bez odezvy. ,,Tak to přece 

děláme všichni: přihlížíme a necháváme věci běžet,“ konstatuje.1832 Proto byl také Jaspers tak smutný 

a pesimistický nad vývojem Spolkové republiky: lhostejnost, s níž lidé, zajatí konzumem, pohodlím a 

strachem, přijímají ubývání svobod a iracionalitu systému, srůstání státní a hospodářské moci a 

oligarchizaci politiky, je tatáž jako ta, jež přijímá curtiovskou rétoriku vůči Jaspersovi a jež umožnila a 

držela nacistický stát. Nicméně Jaspers jedním dechem píše, že i on shledává poslední Curtiovu knihu 

(monumentální syntézu Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, 1948) ,,vynikající“.1833 Proti 

Curtiovi se vyjádří i romanista Leo Spitzer v Die Wandlung (1949, s. 581-592) v článku Zum Goethe-

Kult, který Jaspers velice ocení pro jeho fundovanost a věcnost, a solidaritu Jaspersovi v dopise 

vyjádří i Heidegger, podivující se, že ,,první filolog světa (…) tak špatně čte“.1834 Jaspers 17. června 

1949 u příležitosti Goethových dvoustých narozenin přednesl v Basileji nový goethovský proslov 

s názvem ,,Goethova lidskost“ (Goethes Menschlichkeit; vyšel v Basler Universitätsreden, 26. Heft, s. 

11-33, a 1951 v Rechenschaft und Ausblick), tento referát byl ale zadán a i hotov už před tím, než 

vyšla Curtiova kritika, tzn. nešlo o žádnou protireakci a Jaspers se o Curtiovi veřejně nijak nevyjádřil.  

 Curtius na vystoupení heidelberských profesorů na Jaspersovu obhajobu odpověděl 17. 

května 1949 článkem ,,Smí být Jaspers napaden?“ (Darf man Jaspers angreifen?), v němž neopomněl 

uplatnit pokleslý argument omezeného počtu signatářů: ,,Jak? Jen sedm profesorů univerzity, na níž 

Jaspers přes třicet let učil, pro něj vystoupí?“ Curtius podle svého vysvětlení Jasperse ,,nenapadl, aby 

se s ním akademickým způsobem konfrontoval. Nezajímají mě jeho vědecká učení, nýbrž jeho činnost 

jako německého národního vychovatele. Pokládám ji za neblahou. Proto mám právo proti ní bojovat. 

Protestuji proti Jaspersovi ne ve své vlastnosti jako profesor, nýbrž jako německý spisovatel. Jako 
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takový mám právo použít publicistické zbraně, jak jsou v Německu běžné od Lessinga.“1835 Jediná 

stopa věcného jádra vystoupení proti Jaspersovi v původním Curtiově článku se týkala toho, že 

Jaspers se prý ,,zdá zapomínat, že poezie je vládkyní ve své vlastní říši. Nepotřebuje žádného 

filosofického a morálního dohledu.“ To Curtius okořenil invektivami, že ,,filosofové jsou ovšem lační 

po vládě“, ,,chtějí poezii reglementovat“, a Jaspers se snad snaží jít ve stopách ,,totalitárního filosofa 

Platóna“, který ze ,,svého policejního státu básníky vyhnal“. Svým ,,subalterním a arogantním 

pokáráním Goetha“ prý jako ,,německý filosof mezinárodní platnosti zkompromitoval vážnost 

německého ducha a německé filosofie“. ,,Je to neskromné, když prosíme o respekt pro Goetha?“1836    

  Necháme-li stranou sentimentální stylizaci a invektivy, je třeba říci, že Curtius samotným 

vyjádřením o tom, že ,,poezie je vládkyní ve své vlastní říši“, a redukcí Jaspersovy kritiky Goetha na 

jeho ,,hanobení“ projevil neporozumění elementárnímu sdělení Jaspersovy řeči, jež směřovalo 

k univerzalitě určení lidského ducha, znamenajícího neredukovatelnost jeho tvůrčích (básnických či 

vědeckých) možností, v nichž nesporně nad jiné vynikl Goethe, ale též rovnost lidí a měřítek, pokud 

jde o racionalitu a mravnost. Jinými slovy, Jaspersovi šlo o to, namísto goethovského kultu (neřkuli 

autonomismu umění, esteticismu /namísto autonomismu lidskosti/) postavit kritické vyrovnávání 

s Goethem, které zde mělo tu další podstatnou rovinu, že ikonistické zacházení s Goethovým 

básnickým dílem jako v sobě uzavřenou, dokonalou a ,,účelnou“ hodnotou překrývalo právě u něj 

specifický a palčivý problém kompatibility jeho duchovních hodnot (resp. hodnot jeho díla) s jeho 

sociální existencí a politickou aktivitou. Životní skutečnost Goetha jako ,,knížete básníků“ byla 

podmíněna jeho sociálním statusem a byla v něm ražena způsobem života, který Jaspers právem 

viděl jako neslučitelný s moderní společností, ba i ve své době jako reakční. Jaspers hluboce ukázal, že 

,,Goethe je exemplární, aniž by byl vzorem“, že ,,není vzorem k napodobání“, a že obecně ,,nesmíme 

žádné lidi zbožšťovat. Doba goethovského kultu je pryč.“1837 Curtius to však vzal jen jako snižování 

Goetha, a v Jaspersových očích šlo o to, že Curtius věděl o dezinterpretativnosti svého útoku, že svou 

autoritu nechal prosadit zlou vůli, ne smysl pro pravdu. V úvaze ,,Goethova lidskost“ se Jaspers vrátil 

k tomu, že Goethe sice byl ,,nejbohatší člověk novější doby. Co zažil a obsáhl, se zdá neomezené,“1838 

že však ,,v jeho životní praxi s léty roste vůle k v sobě uzavřené jednotě jeho řádu, ale za zřeknutí se 

univerzální komunikace“.1839 V dopise Dolfu Sternbergerovi se Jaspers v dubnu 1949 instruktivně 
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vyjádřil také ohledně autonomie poezie s tím, že by ,,nerozlišoval básníka a mudrce“ a že Goethovo 

básnictví vidí – ,,jako básnictví všech velkých básníků“ – spíše jako ,,projev povznášejícího étosu“.1840   

 Jiným příkladem ,,ducha doby“, smýšlení některých čelných německých akademiků, v tomto 

případě v bezprostředně politických otázkách a ještě dlouho po válce, byl pro Jasperse případ 

hamburského sociálního filosofa profesora Petera R. Hofstätera, který se v červnu 1963 v časopise 

Die Zeit vyslovil pro amnestování těch, kteří k provádění likvidace Židů dostávali a ,,toliko“ plnili 

rozkazy.1841 V reakci na to zorganizoval Liberaler Studentenbund Deutschlands 19. července 1963 na 

hamburské univerzitě besedu, na níž Hofstäter vzbudil pobouření vyjádřením, že vyhlazovací politika 

vůči Židům ze strany Hitlerova režimu vycházela z toho, že Židy pojímala jako válečné nepřátele. 

Jaspers se o Hofstäterově projevu dozvěděl ze Stuttgarter Zeitung 22. srpna 1963, přičemž podle 

vydání ze dne 27. srpna měl Hofstäter navíc říci, že ,,zavraždění šesti miliónů Židů ve válce nebyla 

vražda, nýbrž muselo by se pojmout jako válečné jednání proti nepříteli, jemuž Hitler vyhlásil 

válku“.1842 Jaspers byl tímto Hofstäterovým přístupem, ačkoli už předtím znal jeho kritiku vedení 

dalších procesů proti těm, kdož se podíleli na nacistických zločinech, otřesen, a obrátil se na něj 

proto, že kromě toho, že jej Hofstäter měl zmínit, spolu s ním patřil ke členům grémia 

spoluvydavatelů Deutsche Universitätszeitung. Jaspers Hofstätera vybídne k vysvětlení, a když jej toto 

neuspokojí,1843 pošle už mu jen výzvu podepsanou pěti profesory tvořícími grémium1844 k odstoupení 

z funkce. To Hofstäter odmítne a žádá, aby se grémium sešlo k řádné diskusi; k té nedojde a on 
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(…) Die Tat aber, die uns Goethe gegenüber allein geziemt und mit der allein wir ihn wahrhaft feiern können, 
besteht darin, daβ wir uns immer tiefer in sein Denken, in sein Dichten und Wirken versenken, daβ wir sein Bild 
in uns lebendig erhalten, um uns durch das Anschauen dieser immer schaffenden Natur zur Teilnahme an ihren 
Schöpfungen würdig zu machen.“ Cassirer, Ernst. Gesammelte Werke 18. Hamburg: Felix Meiner, 2004, s. 409. 
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nakonec zanedlouho skutečně sám odstoupí. Z písemností vztahujících se k této kauze považujeme za 

historicky významné opět především to nejobecnější vyjádření, jež Jaspers učiní v kritické reakci na to, 

že Hofstäter se měl během hamburské diskuse nechat strhnout k prchlivým, vášnivým reakcím: podle 

Jasperse ,,osvědčit důstojnost našeho duchovního bytí (…) teprve opravdu i v nejdivočejším srocení je 

znakem existenciální pravdy našeho myšlení“.1845 To lze brát jako určitou přísnou Jaspersovu maximu, 

vysvětlující jeho vlastní vyrovnanost, která se jiným zdála někdy nudnou nevzrušeností, imponovala 

však lidem jako Hannah Arendt, kteří znali právě její ,,existenciální“ opravdovost, dosahovanou 

vnitřní kulturou duchovního života.  

 V roce 1954 Jaspers píše zmíněné programatické pojednání ,,V boji 

s totalitarismem“ (původně vyšlo anglicky v časopise Confluence). V něm odlišuje totalitarismus od 

ideologií, které se stávají totalitárními. Totalitarismus se nekryje s konkrétním názorem, nýbrž 

využívá jej, přičemž v některých politicko-společenských konceptech jsou předpoklady pro to vyšší, 

inherentní. Tak je tomu pro Jasperse v marxovském komunismu. Nacismus nebyl jako takový ničím 

více než zločineckou ideologií. Podle Jasperse se sice ,,boj mezi nacisty a komunisty odehrával 

s vražednou prudkostí“, obě ideologická a poltiická hnutí však ,,pracovala ve skutečnosti spolu, jako 

kdyby mezi nimi byl svazek, který přece nikdy neexistoval. Neboť obě viděla svého společného 

nepřítele na smrt ve svobodném světě.“1846 Tento poněkud zjednodušující náhled Jaspers rozvádí a 

ospravedlňuje uvědoměním ,,kvalitativní“ nesouměřitelnosti komunismu v jeho (přinejmenším 

původní) teoretické fundaci s nacismem, který žádnou teorii ani jiné než instrumentální použití a 

mocenské zacílení ideologie neměl, pouze násilnou propagandu a praxi. Srovnání Marxe s Hitlerem 

jako ,,geniálního ducha a objevitele“ s ,,jakýmsi nedefinovatelným Něčím“ Jaspers sám označuje za 

,,nepatřičné“, relevantní ovšem pouze v tomto jednom aspektu vize ,,uzavřené“ společnosti, řízené 

domněle jedinou pravdou = jedinou mocenskou strukturou jako držitelkou jediné pravdy. ,,V Marxovi 

stejně jako v Hitlerovi vládly od začátku násilné motivy, jež vposled rostly z povahy věci samé a 

všechno si podřizovaly.“1847  

 Jak jsme už viděli, tyto ,,násilné motivy“ (spíše tendence k ,,uzavřené 

společnosti“) u Marxe vyrůstaly z pojetí odstranění (,,překonání“) kapitalistické formace cestou k 

(budování) beztřídní společnosti jako historické nutnosti, jako zákonitosti, která ,,se“ individuálním 

dějinným jednáním pouze zprostředkovává a nechává to, co se progresívní změny neúčastní, 

pozbývat všechnu hodnotu jako nepravdivé a nepřátelské. Tuto historicko-společenskou ,,eugeniku“, 

spojenou s ontologizací dějinného pohybu, jeho ztotožnění s pohybem ontotvorným, marxovský 
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materialismus převzal od Hegela, a viděli jsme, nakolik jeho – mnohem méně propracovanou – 

alternativou bylo myšlení Heideggerovo. Svébytná hodnota individua na základě plurality, 

perspektivity interpretace pravdy/dějinné nutnosti, se zde ovšem ztrácí a dochází ke specifické 

konfuzi kritického, ,,převratného“ (umwälzend), revolucionizujícího, a afirmativního statutu vší 

tvorby, kultury: revolucionismus je spojen s otevřeností, nedefinitivností každé reálné struktury, 

afirmativismus s ,,dialektickým“ pojetím dějin jako sebeuskutečňování ,,podstaty“, která na druhou 

stranu reálné struktury substancializuje, specificky ty, které se dekretují jako nositelky cesty ke 

komunistickému sebeosvobození lidstva (tj. komunistické strany). Přitom T. G. Masaryk ve své 

analýze (Otázka sociální) obsáhle ukázal, že materialismus a ateismus, na nichž marxismus staví, 

vylučuje ,,předpoklad zákonného vývoje v historii a v přírodě“1848 – a je to právě jeho neodmyslitelná 

subjektivní platnost, konstrukce, co politicko-ideologickou praxi marxismu ohrožuje totalitarismem, 

nakolik si totiž tuto pouhou konstruovanost zákonitosti a míry jejího dosahování ve skutečnosti 

nepřipouští a staví se (nutně) proti politické i hospodářské pluralitě. Marxismus přitom svou 

světodějnou autoritu legitimoval právě důrazem na svou vědeckost oproti ,,romantickému“ a 

,,utopickému“ socialismu založenému na pouhé solidaritě srdce, citu, namísto poznání jeho historické 

nutnosti. Jeho reálnou potřebu nesprávně založená systematická nutnost spíše kompromitovala, než 

naplňovala, a to už konfuzí historie jako terénu (předem nerozhodnutého, individuálně volního) dění 

a nutnosti, zadruhé nesprávným systematickým ukotvením této nutnosti. ,,Z relativismu a 

evolucionismu,“ vidí Masaryk, se ovšem dá ,,vyvozovat revoluce právě tak jako opak, podle toho, jaký 

si ustanovíme zákon vývoje a pokroku“.1849 ,,Marx-Engels vytvořili z historicismu ultrapozitivistický 

amoralismus, který je neudržitelný, poněvadž právě individuální vědomí nemůže být absorbováno 

mytickým vědomím masovým (pojem masy se chápe nejasně: počínajíc stranou až k celému lidstvu – 

podle potřeby). Ale kolektivní, masové nebo třídní vědomí prostě neexistuje… (…) Historická 

dialektika, jež z Hegela byla přeložena do Marxe jakožto objektivní ,dialektika materiální‘, 

neexistuje.“1850 Jaspers v ,,Kolektivu a jednotlivci“ právem ukazuje, že běh světa ,,nemůže být předem 

přehlédnut, a tak ani nikdy vzat do ruky jako totální plán“,1851 přičemž argumentem pro tuto 

nespojitost individuálního rozumu a rozumu celku, totality, je kromě jiného právě svoboda. Jaspers 

ovšem viděl negativní, vůči svobodě a pravé humanitě stojící elementy i v samotné povaze Karla 
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Marxe, o níž si polemicky dopisoval s Hannah Arendt a jejím manželem Heinrichem Blücherem (který 

je k Marxovi spíše odmítavý, Arendt vstřícná). Jaspers Marxe srovnává s Fichtem a Lutherem v 

,,nenávisti“: jeho ,,vůle ke spravedlnosti“ byla podle Jasperse (shodujícího se v tom dokonale 

s Masarykem) od počátku též ,,vůlí k moci a touhou po pomstě“ (Machtwille und Rachsucht).1852 

 V těchto kritikách ,,násilných motivů“ v Marxovi se poněkud příliš 

překrývalo to, že Marxovi (přes případné systematické nedostatky) v celé jeho koncepci šlo na prvním 

místě přece o svobodu, o sebeosvobození člověka, o překonávání všech druhů útlaku a 

nespravedlnosti, a že tento element (teoreticky zachycený zejména v raných Marxových pracích 

v čele s ,,Ekonomicko-filosofickými rukopisy z roku 1844“) je také podstatnou, nedělitelnou součástí 

marxistické koncepce dějinnosti, svým způsobem kritériem opravdové progresivity přítomné formace 

a autokorektivem jejího komunistického nároku. Marxovský historicismus byl progresivismem 

v kvalitativním slova smyslu, v němž se pravdivost pojí s revolucionizací poměrů ve jménu 

emancipace. Tímto způsobem marxismus jako součást (resp. korunu, vyvrcholení) evropské 

humanistické tradice (ve své logice právem) interpretovali marxisté, naklonění v tomto ohledu 

zákonitě umělecké avantgardě: Ernst Bloch a myslitelé ,,frankfurtské školy“ v čele s Theodorem W. 

Adornem, v českém prostředí Robert Kalivoda či Karel Kosík, v posledním čtvrtstoletí teoreticky nejvíc 

(resp. spíše ojediněle) propracovaně Miloslav Ransdorf. Jaspers viděl poněkud jednostranně pouze 

onen totalitární, stranický, exkluzivistický rys marxistické koncepce a takřka vůbec jeho 

revolucionismus jako vlastní fundament a korektiv jeho historicismu. Na druhou stranu si správně 

uvědomoval, že systematicky marxismus tento autokriticismus, který by relativizoval historickou 

platnost jeho vlastních organizačních jednotek (stran), spíše umožňuje vyvodit či držet jako původní 

intenci, kdežto bezprostředně vede svým monismem k totalitarismu tak jako koncept dějin Hegelův 

(jejž v tomto ohledu kritizoval Karl Raimund Popper v ,,Otevřené společnosti a jejích nepřátelích“).            

 Problém monismu ať už idealistického (Hegel), nebo materialistického 

(Marx), spočívá v tom, že transcendenci, v níž se podle Jasperse zakládá étos historického bytí a 

jednání, identifikuje s esencí samotného lidství, tzn. historizuje (a ,,ideologizuje“) ji, ztráceje v ní vůči 

sféře historického kvalitativně vyšší instanci, která umožňuje a poměřuje historickou pluralitu. 

Jaspers se v článku ,,V boji s totalitarismem“ vrací k tomu, co rozváděl již v úvaze o ,,Svobodě a 

autoritě“: ,,Věrnost vůči sobě, založená jedině ve věrnosti vůči transcendenci, je pro každého člověka, 

který je svobodný, půdou vší ostatní věrnosti.“1853 Důležité je, že jedině takto pojatá transcendence, 

pojatá jako něco víc než podstata historického, umožňuje vyhnout se monistické konfuzi svobody a 
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458 
 

nutnosti, k níž vede pouhé, domnělé sebeurčení ,,historické zákonitosti“. ,,Platí, že je třeba bojovat 

proti totalitarismu za svobodu,“ říká Jaspers. ,,Protivníkem není ani komunismus o sobě, ani Rusko 

jako takové, i když dnes oba jako inkarnace totalitarismu v této podobě jsou absolutními protivníky.“ 

Jde o ,,vnitřní boj o sebezachování svobody a jejích možností“.1854 Touto formulací dává Jaspers 

najevo, že boj za svobodu se především týká každého jednotlivce jako stálá péče o kulturu vlastního 

myšlení a jednání jako opravdu svobodného. Totalitarismus se prosazuje tam, kde se ztrácejí ,,vazby 

na substanciální obsahy“ a upadá do ,,bezradného bytí“, kde se hledá opěrný bod, něco ,,pevného“, 

uprostřed prázdnoty, a totiž opěrný bod jako úniková, kompenzační identita namísto vnitřního 

vyrovnání jednotlivce, přijímajícího pluralitu. Totalitarismus je spojen s přenosem zodpovědnosti a 

reálné nejistoty, relativity, na silnou, totálně vládnoucí mocenskou strukturu. Obrací se tak na 

,,znechucené, nespokojené, hladovějící, líné, nenávistné“, a jako proti hlavním nepřátelům proti 

platformám svobody myšlení, proti univerzitám, uměním a demokratickým stranám.1855 

Charakterizuje jej přitom ,,cirkularita“ tyranie, usazování strachu mezi lidmi, vzájemné nedůvěry, 

která vede lidi k tomu, že ,,dělají více, než je třeba, aby se pojistili“. Tak ,,nacisté v Německu roku 

1933 žasli, jak velmi jim lidé spěchali naproti“.1856 ,,Metoda podezření“ se nakonec obrací proti 

samotnému režimu – jak známe už z dějin francouzské revoluce (sugestivně v tom zachycené v 

,,revolučních dramatech“ Romaina Rollanda). ,,Všechny totalitáře“ podle Jasperse vyznačuje 

nárokování toho, že jsou představitelé vlasti, kdežto jejich protivníci zrádci vlasti, nepřátelé celého 

národa a státu. ,,Věrnost vlasti“ se přitom ,,stává nejasnou, když se vyžaduje s hlukem“.1857 

 Případně Jaspers popisuje (a v tom demonstruje příbuznost 

ideologičnosti obou hnutí), jak nacisté a sovětští komunisté instrumentalizovali vzájemný strach, 

který vzbuzovali v obyvatelích svých zemí, aby se sami legitimovali jako ,,zachránci“, praví 

představitelé své vlasti. ,,Komunisté a nacisté vytvářeli v mase obyvatelstva, cítícího se danými 

poměry ohroženého a stále nejistějšího, vzájemný strach. Strach před komunismem se stal hlavním 

motivem pro hospodářské vůdce, maloměšťáky, důstojníky, aby sympatizovali s nacismem a připojili 

se k němu nebo jej alespoň využívali jako prostředek. Strach před nacismem jako vykořisťování 

dovršujícím kapitalismem naháněl jiné ke komunismu. Různost ve světonázorových fasádách a 

materiálních zájmech mohla skoro všechny zmást o společnosti oné struktury totalitárního myšlení a 

jednání, jež má jen jednoho nepřítele, politickou a osobní svobodu.“ Na to si Jaspers sám klade 

otázku, ,,zda komunismus je možný, aniž by se stal totalitarismem“, a domnívá se, že ,,snad, ba 
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pravděpodobně není bez těchto důsledků možný“.1858 Tuto nanejvýš důležitou a složitou teoretickou 

otázku, k níž by bylo třeba podrobně analyzovat jednotlivé koncepty komunismu včetně v rámci 

marxismu a jejíž možnosti jsme výše jen skicovitě předestřeli, Jaspers nikde důkladně nerozebírá, a to 

(bylo by třeba říci) především kvůli nedostatečné znalosti komunistického myšlení v historické a 

systematické šíři jeho podob. Jaspers ve skutečnosti důkladně nečetl ani hlavní systematická díla 

marxistů 20. století, rozhodně ne ruských, francouzských či italských. Viděli jsme, jak například 

ženevská konfrontace s Lukácsem byla nesena vzájemným neporozuměním, neznalostí díla druhého, 

a jak reduktivně se navzájem četli i Jaspers a Bloch či Jaspers a Adorno.               

 

V/2 

Jaspers jako kritik Spolkové republiky 

 

 Jaspers již ve spise o atomové bombě pěkně shrnul své chápání kritiky (v jeho případě kritiky 

vztažené k politické současnosti): nikoli jako negativismu, pouhého odmítání, nýbrž formulace 

pozitivní alternativy, které kritické rozlišení, vymezení vůči přítomné formaci předpokládá a staví na 

něm jako výrazu reflexe její dějinnosti. ,,Pravá kritika,“ říká Jaspers, ,,vzchází od pozitivního, jež hledý 

spojenectví v boji. Když je kritizované odhaleno, má se kritizovaný spatřit být pojat do společné 

pravdy. Tato kritika chce vzbudit obrat, ne odmítnout šance člověka.“1859 Viděli jsme již trochu půdu, 

z níž se formují Jaspersova kritická vystoupení proti politice Spolkové republiky: jako nikoli nahodilá, 

nýbrž dějící se v neposlední řadě v souvislosti s Jaspersovou systematickou prací na velké knize o 

,,Německém sebevědomí“ (která zůstane nedokončena). Jaspersova veřejná angažovanost nebyla, to 

je klíčové, nijak cizorodá jeho filosofickému profilu a institucionálně zařazení, nýbrž manifestací jeho 

pojetí filosofie jako filosofického (a politického) bytí. Již v reflexích o Maxi Weberovi Jaspers ukazoval 

přirozenou filosofičnost a političnost jako východisko a rezultát pravého člověka-badatele, ,,hledače 

pravdy“. Napsal přitom, co je třeba vztáhnout na něj samého, na profesora filosofie = ,,politického 

spisovatele“:  ,,Být filosofem není v každé době totéž, nýbrž pro každou dobu něčím původně novým. 

Společné je jen to, že filosof je také tím co ví; že je jasností nepodmíněného bytí.“1860 V dopise 

Hannah Arendt Jaspers v souvislosti se svými popularizačními přednáškami ,,Malá škola filosofického 
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myšlení“ vyslovovoval přesvědčení, že ,,filosofie jako esotetická záležitost nemá ani budoucnost, ani 

nečiní zadost vážnosti současného člověka“.1861  

 Viděli jsme, jak se pro Jasperse nejen obecně filosofický, nýbrž i konkrétně politicky 

analytický (a konavý) zájem o soudobé dějiny Německa a celého lidstva, o dějiny viděné sub specie 

lidství, po válce stal trvalým a jak se prohlubovala jeho nespokojenost s německým poválečným 

vývojem, jak samo vyrovnání s válečnou vinou a jejími předpoklady v modelech myšlení neproběhlo, 

jak málo k němu přispělo i akademické prostředí a jak se neochota k němu pochopitelně 

prohlubovala se vzdalováním od bezprostřednosti jeho výzvy, s časem, v němž proti duchovní reflexi 

a vnitřní mravní obrodě nadto pracoval ,,hospodářský zázrak“ Spolkové republiky a budování nové 

hospodářské a politické infrastruktury, v níž časový úspěch nekynul tak úplně filosofickému duchu, 

jaký pro politiku a občanský život přiměřený potřebám moderní doby vyžadoval Jaspers. Ukázali 

jsme, jak Jaspers právě moderní technický svět viděl aktualizovat vědomí obecnosti, filosofického 

ducha: pouze ten se vyhne instrumentalizaci racionality a samotného lidského života a nebezpečím 

kompenzace hodnotového vakua ideologiemi, iracionalitou, které už jednou katastrofálně 

triumfovaly v Hitlerově Německu. Jaspersova nespokojenost s vývojem Spolkové republiky se 

stupňuje s tím, jak vidí stále více (znovu) převládat ducha, který umožnil úspěch ideologické a 

vůdcovské, a zároveň technické, odlidštěné (ne)kultury nacismu. V Německé demokratické republice 

a zemích východního bloku vidí se pod mocenskou kuratelou Sovětského svazu etablovat nejhorší 

podobu pseudovědecké (samotného Marxe nekonečně redukující) racionality a politické moci; 

v západním Německu však nevidí žádnou pozitivní protiváhu, nýbrž jinou podobu technické 

racionality, politického a hospodářského (a vjedno srůstajícího) monopolismu, systém, jehož 

východiskem a měřítkem, totiž sebevědomým strůjcem, především rozhodně není v Jaspersově 

smyslu kriticky racionální a svobodný člověk, spíše poslušný konzument. 

 Jaspers spatřoval jako neblahou konstantu německého politického života, projevující – jak 

pro něj jako filosoficky, a tak na racionalitu a zodpovědnost jednotlivce apelujícího člověka bylo hlavní 

– povahu (nedostatečnou zralost) individuálního občanského vědomí, neschopnost demokratické 

politické sebeorganizace, utváření společenství neautoritativní, nýbrž na sdílené univerzalitě práv a 

povinností autonomních svobodných a rozumných bytostí založenou, samosprávnou cestou. To bylo 

dědictví ,,opožděného národa“ (pojem Helmuta Plessnera), jenž se k občanské kultuře propracoval – 

jak je nezbytné – duchovně, ovšem – jak zároveň nestačí – pouze duchovně, a totiž ve výkonech (a 

omezených působeních) učenců. Naznačili jsme, jak se německý ,,reflexívní“ model modernizace 

oproti francouzskému či anglickému politickému uvědomoval a specificky vymezoval-glorifikoval 
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v době romantismu, jak se převaha i nedostatečnost bytí národem ,,básníků a myslitelů“, jak Němce 

pojmenovala paní de Staël, pohybovala mezi sebekritickým (Heine) a výlučným (Fichte) 

sebevědomím, a jak se jeho exkluzivismus specificky vymezoval vůči židovství jako synonymu 

,,vnějškové“ modernity, ,,civilizace“ místo ,,kultury“, politického a ekonomického bytí občansko-

společenskému namísto ,,autentickému“ bytí ,,básnivému“ v ,,přirozené“ jednotě obce – a jak tuto 

mentalitu udržel a ,,upevnil“ dokonce na výsluní německé filosofie (a právě v domnělé jednotě s 

,,nejautentičtější“ německou a vůbec ,,západní“ tradicí) Heidegger. Jaspers či Hannah Arendt, kteří 

viděli v nedostatku zkušenosti reálného občanského života v německé historii tragické stigma, se 

snažili z německých duchovních dějin vyzvedávat kriticky racionalistické a občanské, světoobčanské 

vědomí Lessinga a Kanta, bylo však součástí onoho tragického stigmatu, že je neměli takřka oč opřít 

v německých dějinách 19. století: v dějinách, v nichž jsme viděli samotného Jasperse v pracích k 

,,Německému sebevědomí“ konstatovat neúspěch reálně občanských snah (1848), pouze úspěch 

snah a praktik říšských (1871). Ve vilémovském Německu se etabloval centralistický a etatistický 

systém, nikoli otevřený systém participace a změny, iniciativy zdola a politické sebevýchovy národa. 

Hnací silou Jaspersovy politické kritiky šedesátých let byla konfrontace s nezralostí, ba rostoucí 

dezorientací občanského (a vůbec humánního) sebevědomí Němců, v nichž po ,,promarněné šanci“ 

na ,,mravně-politickou obrodu“ poválečných let viděl namísto občanů ve stylu osvícenské společenské 

racionality poddané ve stylu bismarckovské státní autority. Náklonnost k autoritě, náboženské 

(církevní) podobně jako politické (státní), Jaspers viděl potencovánu hospodářským boomem, růstem 

životního pohodlí, v němž však jako v komfortu technické civilizace jako jeden z prvních a 

nejhlasitějších odhaloval jeho hrozby i náklady: konformitu se silným státem a hospodářstvím, jež 

pracují proti autonomii člověka stejně jako životnímu prostředí.      

 Již v proslovu k ,,Obnově univerzity“ v roce 1945 Jaspers řekl, že ,,pravý lidský stát 

uskutečňuje s mocí zároveň sebeomezení moci, protože uskutečňuje právo. Zakořeňuje svůj smysl 

v každodenním způsobu myšlení svých občanů, v jejich solidaritě. Uskutečňuje, jako všechen 

duchovní život, ustavičně sebekorektury. Jeho svoboda se ukazuje v zákonně formovaném souboji 

duchů, kteří ještě v nejradikálnějším protikladu zůstávají spojeni společným úkolem.“1862 Ve Spolkové 

republice Jaspers postrádal demokracii, totiž rozumovou a mravní autonomii (zodpovědnost a 

činorodost) jednotlivce, jako životní styl, jako obsah každodennosti; zlobil se na adenauerovský stát 

jako politickou moc, která pohodlného konzumistického ducha využívá a upevňuje (potřebuje 

k vlastnímu trvání), a ukazoval, že tato mentalita je vposled nedemokratická, ba potenciálně 
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antidemokratická (totiž založená na protikladu autonomie jednotlivce v uvedeném smyslu se všemi 

jeho hrozbami/reálnými konsekvencemi). 

 Nejrozsáhlejším a nejostřejším Jaspersovým vstupem do západoněmecké politické diskuse 

byla jeho pozdní kniha ,,Kam spěje Spolková republika?“ (Wohin treibt die Bundesrepublik?) z roku 

1966, která reagovala na parlamentní diskusi o promlčení nacistických zločinů po dvaceti letech, jež 

uplynuly od konce války. Kniha se stala bestsellerem a vyšla na ni řada ohlasů (včetně od samotných 

politiků), z velké části kritických, obviňujících Jasperse z hecování, ponoukání nedůvěry a 

neposlušnosti, často také z nekvalifikovanosti, vymýšlení si starého a nadřazeně se cítícího filosofa. 

Ke kritice ,,teoretičnosti“, ,,nerealističnosti“, neřkuli ,,škarohlídství“ Jaspersova vidění se přidávaly 

poukazy na to, že žije mimo Německo, ve stylu curtiovského ,,arogantního preceptora Germánie“, a 

zejména na to, že své informace nemá než z novin a jeho hodnocení je naivní, beze smyslu pro 

nezbytný ,,reálný kompromis“. Proti tomu je třeba říci zaprvé to, že Jaspers – jak sám zdůrazňoval – 

vycházel skutečně pouze z veřejně dostupných zdrojů (tisku či parlamentních protokolů), a sice 

s poukazem na to, že o úroveň veřejné reality a komunikace politického myšlení a rozhodování právě 

jde, zadruhé, že nedostatek smyslu pro ,,reálně-politický“ kompromis patřil k principiálnosti 

filosofického vidění, jež se snažil probouzet – nový odkaz na individuální rozum a zodpovědnost, jež je 

východiskem i kritériem, právě principem demokracie. Bylo by však (a začasté se mu tak dělo) 

banalizací interpretovat Jaspersovu kritiku tak, že – slovníkem Václava Bělohradského – na místo 

politické opozice stavěl opozici vůči politice. Tímto způsobem se Jaspersova kritika vskutku jako kritika 

naivního a škarohlídského, ba vskrytu ,,elitářského“ ,,basilejského filosofa“ snižovala.1863 Jak záhy 

uvidíme, Jaspers ale neodmítal politický systém jako takový, jen jeho současnou zkaženost. Kromě 

toho napadal autoritářství, plédoval za diskusi, a zpochybňování (relevance) svého hlediska, nadto 

politiky, viděl právem jako další příznak oprávněnosti své kritiky deficitu demokracie, svobodné 

diskuse a občanské participace (včetně – a právě – ze strany akademiků, filosofů).   

 Kritika Jasperse za to, že své informace čerpá pouze z veřejných zdrojů a není schopen 

opravdové politologické práce, se míjela se záměrem Jaspersovy práce, jímž byla právě ,,duchovní 

situace“ Spolkové republiky právě ze sebereferencí jejího politického systému. Jaspers usiloval o 

všeobecnou srozumitelnost a dosažnost, a tak rekonstruoval skutečnost z toho, jak ,,se“ ukazuje, jak 
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je přístupná každému, a realitu politického provozu vskutku z toho, jak se představuje sám. To, že 

s novinovými zprávami či parlamentními protokoly pracoval jako s každou jinou literaturou (jakkoli 

samozřejmě s potřebnými hermeneutickými specifiky), na základě textové analýzy, mělo (mít) svůj 

limit, ale i programový záměr. Jaspers prováděl, vycházeje z jejích pro-jevů, takříkajíc i textovou 

analýzu společnosti samé: chtěl jí nastavit zrcadlo, ukázat, jak si na základě toho, co o sobě 

zveřejňuje/nechává zveřejnit, systém dává rozumět.   

 Jaspers již v předmluvě své knihy odmítá přijímání své kritiky jako zkrátka úmyslně 

vyostřeného útoku na Spolkovou republiku, snažícího se vyvolat kontroverzi. Uvědomuje si, že z řad 

Němců málokdo podobně silnou kritiku přinesl, jemu však (jak vidno už ze soustavnosti jeho 

projektu) nejde o pouhé denuncování, nýbrž o poskytnutí kritické sebereflexe, kterou považuje za 

nevyhnutelnou. ,,Bytí spolkové republiky je pro nás štěstím jako šance na nový německý stát,“ 

říká.1864 Nejde mu o negaci, popření (Verneinung), nýbrž zamyšlení (Besinnung). Jaspers představuje 

přesvědčení, že jednota poválečného Německa je legitimní pouze jako její sebekritika; to vyplývá 

z toho, že poválečné Německo jako státně-instituční, ba ani jako kulturní jednotka ve smyslu 

národního kolektivu nepředstavuje stav (Zustand), nýbrž bytostně proces, úlohu. Válečné zločiny 

delegitimizovaly samozřejmost německé kulturní, společensko-politické identity jakožto 

sebeprohlášení, prostého ,,bytí-sebou“, uplatňování svého. Nelze nadále být Němcem bez kladení si 

otázek po významu, dějinné povaze němectví. Pro obrodu Německa nestačí hospodářská obnova, 

nové fungování hospodářských kapacit re-produkujících stav: provoz zbavený sebereflexe svých 

předpokladů a horizontů vyprazdňuje svou účelovost, hodnotovou integritu, zaměřenou původně na 

sebereprodukci člověka, lidství, a toto vyprázdnění se v Německu již ukázalo jako tragické.  

 Sebezpochybňující dějinné vědomí bylo však v poválečném Německu ještě nepohodlnější než 

v běžné politické praxi a oč víc bylo vin, které se musely zakrýt, promlčet, zapomenout, před sebou 

samými i před světem, o to nenáviděnějším se pro mnohé musel stávat myslitel od počátku varující 

před překonáváním nedávné minulosti pouhou rychlou tvorbou nového-jiného. Štvavá kampaň, často 

v podobě urážlivých anonymních dopisů, deprimovala Jasperse tváří v tvář k novému životu se 

probouzejícího Německa, kde se – včetně akademické půdy – novým pohotově stávalo to ,,staré“ 

pouhým vnějším přeznačením, ,,převlečením kabátu“. Z Jasperse však zdaleka nemluvila jen nějaká – 

byť přirozená – hořkost osobní, nešlo mu pouze o trestání minulých či pranýřování současných viníků, 
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nýbrž o povahu a důsledky viny samotné, o to, že obnova výrobních kapacit bez společenské 

racionality nechává selhavší starou mentalitu tiše přežívat.  

 Pro Jasperse samého se kladla otázka přímého politického angažmá. Doznává, že se k situaci 

vyjadřuje jako toliko ,,spisovatel“, kdežto reálnou politiku vykonávají státníci. Veřejné angažmá 

Jaspers omezil na akademickou půdu a ani tam nevstoupil do řídících funkcí, ovšem už ze zdravotních 

důvodů. Jako ,,politický spisovatel“ se Jaspers i v reakci na kritiky své knihy deklaruje jako někdo, kdo 

nepřináší ,,návrhy denní politiky“ (tagespolitische Vorschläge), nýbrž chce ,,objasňovat pro politické 

myšlení předpoklady pro vůli a směrnice pro cíle“. ,,Má kniha,“ říká, ,,nenačrtává program pro 

politiku dne v rámci současného světového sporu názorů. Spíše načrtávám obrat celé politiky 

Spolkové republiky v delším pohledu.“1865 A  ,,bez filosofie, v níž se po celý život pohybuji, by mé 

politické myšlení a způsob mé soudnosti nebyly možné,“ podotýká Jaspers. Nicméně ,,znát tuto 

filosofii“ nemá být pro porozumění jeho politickým spisům nutné.1866 ,,Nepřináším nové informace,“ 

říká Jaspers, ,,snad ale opakování často zapomenutých informací a vyzdvižení toho pro náš osud 

podstatného. Soudím mravně-politicky, tzn. ne jen podle hledisek etiky smýšlení, nýbrž etiky 

zodpovědnosti, která sama – podle Maxe Webera – jsou založena v etice smýšlení. (…) Koncepce 

tohoto spisu je ve skutečnosti se současnou politikou všech stran nesjednotitelná.“1867 Jaspers chápe, 

že a proč politici neříkají, co říká on, ač to nemohou nevědět: neodvažují se toho, obávajíce se o svou 

politickou budoucnost. Riskovat svou existenci je ale ,,kritériem vážnosti politiků“, soudí Jaspers.1868  

 ,,Politický spisovatel“, jenž, jak jsme již slyšeli, ,,musí věci myslivě hnát na hranu“, ,,neboť jen 

na této cestě se rozjasňuje“, parciální problém v principiálním usouvztažnění vystoupí teprve 

v odpovídající perspektivě, píše – tak Jaspers dle svých slov spis ,,Kam spěje Spolková republika?“ – 

s účastí na situaci a jejím řešení. ,,Má kniha je napsána ze zapojení, ne z pouhého pozorování. Cítím 

se ve svých myšlenkách solidární s Němci, na něž se obracím, na tento možná milion lidí. Solidární ale 

nejsem s těmi početnými Němci, kteří svými soudy a jednáními uzavírají cestu k demokracii, kterou je 

teprve třeba získat. (…) Pokud mé spisy ke Spolkové republice vyrostly ze solidarity, ne z primárního 

radikálního nepřátelství, pak v nich sekundárně přece vyrostlo mimořádné nepřátelství.“1869 Tak 

Jaspers reaguje na četné výtky, že přehání, očerňuje, propadá skepsi, moralizuje a podobně. Je 
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úkolem politického spisovatele věci promýšlet do hloubky a zároveň do důsledků, ,,hnát do 

krajnosti“, v níž se ukazuji ve své pravé naléhavosti, sumě možností, jež v sobě nesou. Politický 

spisovatel stejně jako historik, děje-pisec, je totiž právě tím, kdo se neomezuje na mechanickou (jen 

domněle objektivní, nezávislou) deskripci empirického, nýbrž dospívá k myslivé rekonstrukci, 

porozumění kontextů, celku, procesů. V tomto ohledu je pro pravou děje-pravu nezbytný fundament 

filosofického otevření cesty.    

 Podle Jasperse je všude ve světě právo založeno na politické vůli k sebeprohlášení řádu, 

pořádku (Ordnung) určitého společenství. Jako takové je něčím společensky formulovaným, tj. inter-

subjektivně určitým, dějinným, zároveň se však vztahuje k hodnotám fixovaným jako trvalé, obecné. 

Jsou tak ,,dva zdroje“ práva: ,,politická vůle“ a ,,idea spravedlnosti“.1870 Politická vůle je výrazem 

sebeurčení politických realit, spravedlnost – jako ,,idea“ – je úběžníkem poznání nutnosti založení 

pravidel vzájemného uznání, vyjadřujícího ukotvení existenciálního v ,,obemykajícím“, 

transcendujícím od dějinného jednotlivého k (jemu společnému) univerzálnímu. Ideu spravedlnosti, 

spravedlnost, nikdo nemá, je něčím, k čemu se člověk vztahuje jako k superlativu. Nepodmíněnost 

(ideje) spravedlnosti není v podmíněném dějinné situace ,,uplatňováno“ pouze ve smyslu nutně 

omezeného ,,aktualizování“ v daných podmínkách, nýbrž konkrétní podmínky též teprve umožňují 

realizaci práva. Obecnost práv jako taková platí, má realitu jen v konkrétních podmínkách, je 

,,idealitou“ jejich reality, platí právě pro ně, jejich subjekty. Dějinnost práva znamená nutnou 

proměnlivost, otevřenost fixace platného řádu práva: politická vůle upravuje, mění právní kodexy, 

uzná-li to za potřebné. Svévole změn práva musí však být korigována právě obecnými principy lidství. 

Jaspers vposled míní – ovšem explicitně nezmiňuje a nerozebírá – přirozené právo. Jeho pozornost se 

ale nevěnuje teoretickému postižení původu a zásad právního státu, nýbrž nutnosti nové právní 

konstituce poválečného Německa, která podle něj vyžaduje, předpokládá především nové 

sebeuvědomění mravní, (zadruhé) kulturní, (zatřetí) politické. ,,Život po nacistickém státu 

předpokládá duchovní revoluci, mravně-politickou revoluci na duchovním základě.“1871 Předmětem 

Jaspersovy kritiky a občanské nespokojenosti je, že ,,Spolkové republice společný mravně-politický 

fundament dnes ještě chybí. Že bude vytvořen, je naší velkou nadějí, jež se bude tak dlouho znovu 

utvářet z beznadějnosti, dokud není vše ztraceno.“1872   

                                                           

1870
 Viz Jaspers, Karl. Wohin treibt die Bundesrepublik? München: R. Piper & Co., 1966, s. 20. 

1871
 Tamtéž, s. 20.  

1872
 Tamtéž, s. 105.  
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 Důležitá a problematická otázka, kterou Jaspersovi klade redaktor Spiegelu Rudolf Augstein 

v rozhovoru o otázce promlčení nacistických zločinů (Für Völkermord gibt es keine Verjährung, 

1965),1873 byla otázka po Jaspersem často tematizované jinosti, závažnosti nacistické zločinnosti, 

nesouměřitelné s jinými, a sice jednotlivými zločiny. Jaspers stejně jako jeho žačka Hannah Arendt 

mnoho psal o rozdílnosti německé válečné viny od vin válečných agresorů předchozích epoch, 

například napoleonské. Augstein se ptá, čím to je, že dnes se zcela samozřejmě – a správně – jako 

zodpovědní zločinci, jež je třeba postavit před soud, jeví jednotlivci, kteří na rozkaz zabíjeli bezbranné 

ženy a děti, což se činilo i za takového Napoleona, nikoho (by) ale nenapadlo vinit, trestat, činit 

zodpovědným než právě Napoleona. Jaspers na to říká, že ,,Napoleonův příběh odpovídá mnoha 

jiným příběhům minulosti. Tady se jednalo o zločin tehdy Napoleonem reprezentovaného státního 

zřízení. Ale státní zřízení jako celek nebylo zločinným. Rozhodující bod je, jestli člověk uzná: nacistický 

stát byl zločinný stát, ne stát, který se dopouštěl i zločinů. Zločinný stát je takový, který v principu 

nezakládá a neuznává žádný právní řád.“1874 Toto Jaspersovo rozlišení by se jako takové přitom dalo 

zpochybnit poukazem relativitu, subjektivnost rozlišení mezi státem zločinným a státem, jenž se 

dopouští ,,také“ zločinů. Známe už jen z francouzské literatury 19. století, jak se často celé rodiny 

rozcházely ve sporu o uznání či odmítnutí nového režimu, ať už císařství po svržení republiky, nebo 

republiky po svržení monarchie, nebo zase restaurované monarchie atd. Mnozí nepřestali uchopení 

moci Napoleonem I. stejně jako Napoleonem III. nikdy považovat za nezákonné a zločinné, jiní nikdy 

neuznali legitimitu samotné revoluce. Ničení dobyvačných napoleonských agresí ve Španělsku či Itálii 

(srov. obžalobný román velkého španělského prozaika Benita Péreze Galdóse Zaragoza,1875 ale též 

nesmírné oběti padlých francouzských vojáků, nově též ,,civilistů“1876) zpochybní legitimitu 

samotného imperiálního režimu, ne pouze jednotlivých akcí, a právní řád, ,,mezitím“, ,,také“, ,,vedle“ 

válečných tažení uplatňovaný, stejně tak nemůže a nemusí být přijat, individuálně posouzen jako 

potvrzující jakousi právnost, demokratičnost systému.  

 V jiném smyslu (levicová) kritika může úspěšně zpochybňovat ne-zločinost politického 

systému, jenž má sice zákony fixované principy svobody slova a pohybu, které ale ve skutečnosti jsou 

hlavně principy svobody chodit do práce, jejíž podmínky ponižují lidskou důstojnost, vykořisťují, ničí 

zdraví a reálnou svobodu lidí. Ostatně sám Jaspers se ve spise o Spolkové republice představuje jako 

                                                           
1873

 Tamtéž, s. 17-45. (Později zařazeno také do souboru: Jaspers, Karl. Provokationen. Gespräche und 
Interviews. Ed. Hans Saner. Zürich: Buchclub Ex Libris, 1969, s. 161-193.) 

1874
 Tamtéž, s. 21.   

1875
 Také česky Galdós, Benito Pérez. Zaragoza. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 

1955. 
1876

 O tom viz Krippendorff, Ekkehart. Staat und Krieg. Die historische Logik politischer Unvernunft. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1985, s. 313nn.  
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ostrý kritik a pronikavý analytik zdánlivosti, formálnosti spolkové demokracie, redukované na voličské 

potvrzení kandidátek sestavených tak jako tak z vůle stranické oligarchie, identifikující se se státem 

samým. Důležitým argumentem, jejž by pravděpodobně vznesl Marx, by nebyla ani tak relativita 

posouzení (,,stavu“) určitých pravidel jako relativita těchto pravidel ve smyslu jejich adekvátnosti vůči 

skutečnosti, která totiž není stavem, nýbrž procesem: systém není, nýbrž se stává,1877 a známe 

z analýz právě Marxových, jak a proč buržoazii a kapitalismu náležela osvobozující, pokroková dějinná 

úloha, jak se ale kapitalistický systém sám vyčerpává, překonává (Aufhebung), z osvobozujícího stává 

represivním. Takováto dialektika není snad spojena s jednostranným konceptem třídních dějin, nýbrž 

lze ji vidět například v dějinnosti sváru národního a univerzálně-lidského (popř. evropského, 

světoobčanského, globálního), kdy víme (např. z prací Norberta Eliase, zejména ovšem z vlastního 

kulturního dědictví), jakou roli pro obecně lidskou emancipaci a demokratizaci sehrála emancipace 

národní, jak ,,obrození“ národní řeči a kultury znamenalo kultivaci všeobecných schopností a práv, 

vzdělání, sebeurčení člověka, a jak se zároveň zúžení nacionálního sebe-vymezení mohlo a může 

stavět proti obecně lidským, pluralitním hodnotám. Jaspers je ovšem ve svém výkladu – jako až příliš 

často – příliš obecný a nepřipouští historičnost legitimity uznávaných pravidel, resp. jednoty zákony 

fixovaného řádu a jim adekvátních konkrétně situačních postojů.  

 Mít před očima ,,zločinecký stát“ (Verbrecherstaat) jako zločinecký stát je dle Jasperse 

předpokladem vší další argumentace. Válečné zločiny jsou zločiny proti lidskosti, a nacistické 

vyhlazování národů mezi nimi znamená zcela nový typ. Ne ,,jen“ velitelské řízení, nýbrž právě i 

jednotlivá účast na organizování hromadného vyvražďování celých národních skupin je podle 

Jasperse zločinem jiným, než byly zločiny v dřívějších válkách. Jde o jednání ,,proti principu, jenž leží 

v bytí člověka jako takovém, v uznání člověka jako takového“.1878 Plánovitost, systematičnost 

vyhlazování staví akt zločinu do nové pozice, kvalifikuje jeho singularitu ,,systémovostí“, která se 

netýká konkrétního, nýbrž zneuznává dignitu individua a znamená (tak i do budoucna) obecné 

ohrožení. ,,Žádný člověk nemá právo posuzovat, že nějaká národní skupina nemá existovat,“ shoduje 

se Jaspers s Arendt.1879 Z toho pro Jasperse plyne přesvědčení, že ony fundamentální zločiny proti 

                                                           
1877

 Vidíme přitom i u Jasperse, jak si je procesuální bytnosti dějinných a dějinotvorných subjektů (relací) 
vědom, např. když explicitně rozlišuje, že ,,ein Volk ist nicht frei, sondern wird frei“. Jaspers, Karl. Antwort. Zur 
Kritik meiner Schrift Wohin treibt die Bundesrepublik? München: R. Piper & Co., 1967, s. 192. 

1878
 Jaspers, Karl. Wohin treibt die Bundesrepublik? München: R. Piper & Co., 1966, s. 26. 

1879
 ,,Der Völkermord bedeutet grundsätzlich den Vollzug des Urteils über eine andere Menschengruppe, über 

ein Volk, das nicht auf der Erde leben soll. Wer solches Urteil beansprucht und durchführt, ist Verbrecher gegen 
die Menschheit. Solche Handlungen sind geschehen gegen Juden, Zigeuner, Geisteskranke. Alle, die das 
begriffen haben (zuerst Hannah Arendt), erklären heute mit einem jetzt ausdrücklich gewordenen Bewuβtsein: 
kein Mensch hat das Recht zu urteilen, daβ eine Volksgruppe nicht dasein soll. Wer aufgrund solchen Urteils die 
Ausrottung von Völkern durch eine Organisatiom vollzieht und daran teilnimmt, tut etwas, was von allen 
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lidskosti vyžadují stejně mimořádné posouzení a potrestání, a to pro nutnost jejich vymýcení, pro 

jejich trvající ohrožování existence lidí: ,,Ve veřejném zájmu lidstva musí lidé, kteří to činí nebo činili, 

a jen takovíto lidé, být potrestáni smrtí.“1880 Nacistické zločiny byly zločiny proti lidskosti, které se 

vymykající zločinnosti, jakou lidstvo a jeho dosavadní zákonodárství znalo. To na ně podle Jaspersova 

hlubokého a naléhavě vyjadřovaného přesvědčení musí reagovat ne zřeknutím se posouzení pro 

nedostatek existující judikatury nebo podřazováním pod stávající kategorie, nýbrž novou právní 

úpravou, mimořádnými prostředky odpovídajícími na mimořádné zločiny, prostředky, jež budou 

odpovídat historické zkušenosti lidstva. 

  Jaspers si uvědomuje pro a proti trestu smrti, jako takový ho odmítá, ale trvá na jeho 

nutnosti pro pachatele zločinů tak ,,zcela jných dimenzí“, jako byly ty nacistického vyhlazování. 

Hannah Arendt mu přitom již v dopise ze srpna 1946 psala v polemice nad jeho klasifikací nacistické 

politiky jako ,,zločinů“, ,,kriminální viny“, že podle ní se nacistické zločiny ,,právně nedají více uchopit, 

a to právě vytváří jejich strašlivost. Pro tyto zločiny už neexistuje žádný přiměřený trest; pověst 

Göringa je sice nutné, ale naprosto neadekvátní. To znamená, tato vina, na rozdíl od kriminální viny, 

překračuje a rozbíjí všechny právní řády. To je důvod, proč se nacisté v Norimberku tak baví; oni to 

samozřejmě vědí. Právě tak nelidská jako tato vina je nevina obětí.“1881 Potrestáni tito zločinci 

nicméně musí být, jakkoli pro ně není žádný trest dostatečný, konstatuje Jaspers.   

 Redaktor Augstein se pokoušel Jaspersovu argumentaci zpochybnit, ovšem se správným a 

plodným úmyslem podnícení k dalšímu, hlubšímu ukotvení a srovnání: na jeho poukaz na to, že 

v dějinách už zločiny vyvražďování celých národních skupin byly a snad, dle dostupných zpráv, se i 

dějí ze strany Číny proti Tibeťanům, Jaspers vyjadřuje pochybnost, že by vyvražďování v nacistickém 

stylu již někdy někde proběhlo, nezná dle svých slov příklady. Pokud by platilo například i pro Stalinův 

Sovětský svaz, pak by mu Jaspers samozřejmě přičítal stejnou vinu jako likvidacím nacistickým.1882   

Klíčové pro něj je – a to bylo též hlavní otázkou rozhovoru a dobových diskusí –, že pro zločiny proti 

lidskosti není promlčení. K promlčení nesmí dojít a soudit se má podle ,,všechny lidi zavazujícího 

zákona, mezinárodního práva“. Soudit mají, není-li žádné obecné instance lidstva, soudy států, a 

                                                                                                                                                                                     
Verbrechen, die es bisher gab, grundsätzlich verschieden ist. Er handelt gegen ein Prinzip, das im Menschsein 
als solchem, in der Anerkennung des Menschen als solchem, liegt. Und weil er das tut, gilt ihm gegenüber: Mit 
Menschen, die das vollziehen, kann nun die Menschheit ihrerseits nicht zusammenleben.“ Jaspers, Karl. Wohin 
treibt die Bundesrepublik? München: R. Piper & Co., 1966, s. 26.   

1880
 Tamtéž, s. 27.  

1881
 Arendt, Hannah a Karl Jaspers. Briefwechsel 1926-1969. Ed. Lotte Köhler a Hans Saner. München a Zürich: 

Piper, 1985, s. 90. 

1882
 Viz Jaspers, Karl. Wohin treibt die Bundesrepublik? München: R. Piper & Co., 1966, s. 29 ad. 
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trestem být pro tuto příležitost výjimečně zavedený trest smrti.1883 Pro Jasperse je vypořádání 

válečných vin pro Němce nezbytným předpokladem možnosti dalšího vývoje, opravdového překonání 

toho, co se stalo, a pokroku k nové dějinné existenci. Toto vypořádání je fundamentem onoho 

nového mravně-politického uvědomění, ,,duchovní revoluce“, jíž musí němečtí lidé projít: 

sebeočištění (Selbstreinigung), které předpokládá vyznání vin, upřímnost k sobě samému. Výmluvy, 

že ,,to tak dělali všichni“ nebo že šlo o poblouznění jedině zodpovědnými vůdci, pro žádného 

účastníka masového vraždění neplatí.1884 Jaspers přitom na Augsteinovy připomínky opakuje, že ani 

,,takové hrozné věci“ jako plošné bombardování německých měst se zločiny Němců samých nesnese 

srovnání, že to byly ,,akty proti lidskosti a ne zločin proti lidstvu“ (Akten gegen die Menschlichkeit und 

nicht ein Verbrechen gegen die Menschcheit).“1885 V Drážďanech byli i angličtí zajatci, anglická 

bezohlednost byla ,,strašná“ (entsetzlich), ale ,,princip“ těchto (jednotlivých) aktů jiný než princip 

(jednoho) zločinu Němců, který byl plánovitým výběrem ,,zabitíhodných“, osobováním si práva 

rozlišovat o ,,kvalitativnosti“ člověctví různých národů, ras, a tím se dotkl všeho lidstva; nebyl veden 

pomstou ani žádným jiným ,,sekundárním“ cílem, nýbrž napadl samo lidství. Rozlišení mezi zločiny 

proti lidskosti (Menschlichkeit) a lidstvu/lidství (Menschheit) pro Jasperse znamená vyčlenění 

specifické fundamentálnosti nacistických zločinů.        

 Otázka schválení prodloužení promlčecí lhůty nacistických zločinů v březnu 1965 

v Bundestagu se pro Jasperse v podávaných interview i monografickém pojednání ve spise ,,Kam 

spěje Spolková republika?“ pojí kromě reflexe válečných zločinů se současným stavem a směřováním 

německé politiky a společnosti. Na přístupu k (možnému promlčení) válečným zločinům se ukazuje 

stav myšlení, politické, ale i hlouběji mravní kultury Německa, a Jaspers je jím zarmoucen. Sám 

nepřipouští ,,vůbec žádné promlčení“.1886 To, že je třeba se zpětnou platností zavést pro posuzování 

nacistických zločinů nové zákony, Jaspers považuje za ,,samozřejmé“. Na člověka – a Jaspers dobře ví 
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 ,,Wer Handlungen begeht, um einen Beschluβ der Ausrottung durchzuführen, ist ein Feind des 
Menschengeschlechts und darf selber als solcher nicht leben. Wenn, was auf Grund prinzipieller Erwägungen 
und auf Grund von Erfahrungen sinnvoll ist, die Todesstrafe abgeschafft wird, so hat doch die Todesstrafe für 
Massenmörder aus dem Vernichtungswillen gegenüber bestimmten Menschengruppen ihren bleibenden Sinn. 
Folgt daraus: Weil kein vorliegendes Strafgesetzbuch ausreicht, können diese Verbrechen nicht bestraft 
werden? Keineswegs, vielmehr folgt: Weil es sich um eine neue Art von Verbrechen handelt, bedarf es einer 
Erweiterung des Strafgesetzbuches auf einen Bereich, den es im normalen Rechtsstaat nicht gibt. Dieser Teil 
des Strafgesetzbuches bezieht sich auf einen künftigen oder vergangenen Verbrecherstaat, dessen Täter durch 
dieses Gesetz für die Zukunft bedroht, für die Vergangenheit belangt werden. Zur Geltung kommen diese 
Gesetze nur im Rechtsstaat, der sich gegen den Verbrecherstaat wendet.“ Tamtéž, s. 60.     
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 Tamtéž, s. 29.  
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 Tamtéž.  

1886
 Tamtéž, s. 30.  
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a rozebírá, jak těžké po válce bylo a zůstává najít dostatek kvalifikovaných, a přitom osobně 

bezúhonných soudců – to vznáší nové nároky, výzvu k ,,právotvorným kvalitám“; avšak to, že soudci 

jsou nyní v Německu přetíženi, považuje Jaspers spíše za potřebnou, též situaci odpovídající výzvu: 

,,Patří k člověku, být přetěžován. Jinak se neuskuteční to nejlepší, co dokáže.“1887 Naději vkládá 

Jaspers zejména do mladé generace, snad jen ta se dokáže – a musí – probudit z letargie, nové 

pasivity, do níž německou společnost uvrhla po válce za Adenauerovy vlády nastartovaná prosperita, 

znamenající novou ,,jistotu“, převzetí zodpovědnosti a rozhodování státní mocí namísto obyvatel. 

Individuální nasazení, snažení, a kolektivní solidární činná komunikace mohou jedině vést ke skutečné 

obrodě, činnému udržování-stálému prohlubování svobody, demokracie, jež se, redukována na 

sebereprodukci držitelů státní moci, plíživě rozpadá.1888    

 Válečné viny nelze pojednat pouze emocionálně, na druhou stranu ale ,,bez vášně není 

v jasném rozumu žádná lidská pravda“. Západem dnes v otázce promlčení prochází ,,zjasněná, 

v pojmech se sdělující emoce“. ,,Racionální abstraktnost a účelovost, která se od Řeků nazývá 

sofistika, je tajným smrtelným nepřítelem pravdy.“1889 Jak ukázali Adorno a Horkheimer v ,,Dialektice 

osvícenství“, byla to lidství zbavená instrumentální racionalita, co se zvrhlo v ,,pokrok“ a 

,,systematismus“ – hromadného vraždění. Naděje na přece vypořádání vin a rozvoj skutečně 

humánního života ve Spolkové republice souvisí pro Jasperse s probuzením, vystoupením těch 

,,mnohých tichých“, mlčících, kteří ovšem také, jako všichni Němci, byli u toho, buď zločiny páchali, 

nebo je trpěli. Rozdíly v individuální účasti na vraždách jsou velké a každý podle Jasperse smí a musí 

být souzen pouze individuálně, ne podle příslušnosti k organizaci. Rozdíly ve vědění o tom, co se děje, 

samozřejmě byly, Jaspers to ovšem odmítá brát za výmluvu, omluvu spáchaného nebo tolerovaného, 

přihlížení. Snad každý musel ,,temně tušit: tady se děje něco hrozného“. Sám Jaspers měl ovšem 

rozměr organizovaného plynování zjistit teprve po roce 1945.1890 Každý mohl či měl poznat, že 

nacistický stát je zločinný stát, když velel k dopouštění se zločinů. ,,Omluvu tím, že někdo jednal ve 
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 Tamtéž, s. 43.  
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 Srov.: ,,Wo Menschen sind, die wollen, daβ unser Dasein einen Sinn, ein Gewicht habe, irgendwo verknüpft 
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službě státu, nelze uznat. Dopustil se pomoci, spoluúčasti ve zločinném státu.“1891 To do poslední 

chvíle, ukázala Hannah Arendt, nepochopil Eichmann.  

 Jaspers navíc odkazuje k tomu, že není znám případ, že by někdo, kdo otálel či odmítal účast 

na vraždách, požádal o jiný post, byl zavražděn. Zmiňuje jednoho svého přítele, jenž požádal, aby 

nebyl nasazen jako důstojník, s výmluvou, že není schopen dávat rozkazy, aby se ve skutečnosti 

vyhnul nutnosti jiné vést ke zločinům, a podařilo se mu tak opravdu vyhnout. To se samozřejmě 

nemuselo podařit každému, nicméně Jaspers připomíná poučnou anekdotu z roku 1933, která podle 

něj dobře vystihuje, že snad každý mohl dospět k poznání, že vládnoucí režim je zločinný jako takový 

a nezaslouží si loajalitu: ,,Jsou tři vlastnosti: inteligentní, slušný, nacistický. Z nich jdou vždy jen dvě 

dohromady, nikdy všechny tři. Buď je člověk inteligentní a slušný, pak není nacista. Nebo je 

inteligentní a nacista, pak není slušný. Nebo je slušný a nacista, pak není inteligentní, nýbrž 

slabomyslný. Tento vtip není pouhý vtip, nýbrž znamená vtažení svědomí.“ Slabomyslnost má od 

vykonávání určitých povolání, v nichž jsou zasahováni další lidé, diskvalifikovat, ne omlouvat v jejich 

rámci napáchané škody.1892 ,,Zjevné hluchotě a slepotě tehdy i u lidí povážlivé inteligence se nedá 

rozumět z nějakého omylu, nýbrž ze základní vůle. Ta ještě není kriminální, ale morální vinou.“1893  

 Snaze všechny viny svalit na Hitlera a nejužší nacistické vedení, patrná i u řady spolkových 

politiků, vyhovující špatnému svědomí velké části Němců, je podle Jasperse třeba odmítavě čelit. Byla 

to totiž s ní spojená a trvající, skutečnou demokratičnost nového systému ohrožující poddanská 

mentalita, slepá a pohodlná (nikoli úcty-hodně pokorná, uznalá) poslušnost vůči vrchnosti, 

institucícm, co k všeobecnému uznání a trpění režimu vedlo, co zakládá přinejmenším morální vinu 

všech Němců, vinu toho, že se člověk více nesnažil, neriskoval, neobětoval, že v pravém smyslu přežil 

jen díky tomu, že mezitím byli vražděni jiní a on raději mlčel, namísto aby bránil tomu, aby se vraždit 

vůbec mohlo. ,,Zatížen je každý. Přinejmenším včas nepoznal a nejednal, od 1933 pak nevystoupil a 

nenasadil svůj život, když se dály zločiny, nýbrž stál u toho. (…) Politická vina (Haftung) zasahuje 

všechny, kteří žili ve státě skrze něj.“1894 Vinu nelze dávat jen Hitlerovi za to, že německý národ svedl, 

nýbrž také – či mnohem spíše – každému jednotlivci národa, že se zneužít nechal, že ztratil vědomí o 
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své zodpovědnosti.1895 Povážlivým příkladem nové ztráty mravně-politického vědomí a paměti 

v Jaspersových očích byly snahy nacistické zločiny promlčet.   

 Jaspers ve své knize rozebírá vystoupení jednotlivých poslanců v Bundestagu k otázce 

promlčení a kritizuje, že se vůbec nezamýšlejí nad jiností nacistických zločinů: pokud i požadují 

potrestání vrahů, pak proto, že jsou vrahy, bez uvědomění podstaty (jinosti) jejich zločinů. Potrestání 

válečných zločinů znamená hlavně, že mají být potrestány, nikoli, že mají být potrestány. To 

znamená: nejde ani tak o potrestání viníků jako spíše o uvědomění viny celou společností, o poznání 

toho, co, proč a jak se stalo a nikdy více nemá stát, ne o ,,odbytí“ věci případně i potrestáním 

jednotlivců jako u ostatních zločinů. A to ovšem neznamená nějaké od-individualizování vin, přenos 

zodpovědnosti na nad-individuální společensko-politickou organizaci, nýbrž jde o postižení toho, jak 

se právě ze zkaženosti jednotlivců mohl konstituovat celý stát, a to s kulturní, ideologickou základnou 

v tradici ,,národa básníků a myslitelů“. Pozastavuje se nad tím, že o otázce nediskutují, natož 

s potřebnou hloubkou, špičkoví politici jako Adenauer, Erhard, Brandt, že sedí v jednacím sále a mlčí, 

a někteří z ostatních mluví, jako kdyby šlo o běžnou resortní věc. Výsledek jednání, prodloužení 

promlčecí lhůty z 8. května 1965 do roku 1969, považuje Jaspers za minimum nutné k tomu, aby 

nebyl pobouřen svět, ve skutečnosti absolutně nedostačující širšímu uvědomění, proč nesmí být 

zločiny promlčeny nikdy. Mladý poslanec CDU Benda, jenž zprvu jako jeden z mála mluvil příkladně a 

předložil návrhy k prodloužení lhůty z dvaceti na třicet let, v předvečer jednání Bundestagu 

překvapivě změnil na ,,nikdy promlčeno“, nakonec ale zase právě na datum 1969.  

 Strach z nové vlny denacifikace Jaspers vidí pramenit ne pouze z kriminální viny, nýbrž už 

z nepříjemnosti zkoumání každého, kdo je vůbec nějak zatížen (belastet): ,,Nedá se přece požadovat, 

aby ti mnozí úředníci, soudci nebo prominenti, kteří se sice nedopustili kriminálních činů, ale přece 

byli až příliš nacisticky zapojeni, museli stále žít ve starosti, že budou zapleteni do vyšetřování, jež by 

je zostudila. Pouhé zkoumání je ohrožuje. Oprávněné sledování kriminálníků má prakticky za 

následek lidem nesnesitelnou difamaci všech nekriminálních nacistů.“1896 Jaspers v předvečer 

zasedání zaslal telegram předsedovi Bundestagu Eugenu Gerstenmaierovi, v němž jako tři základní 

rozhodnutí, jež by podnikl sám, být politikem, a jež pak vyšla naprázdno, formuloval: ,,1. Okamžité 

zrušení promlčení pro zločiny proti lidstvu, aby nebylo svědomí západních lidí zraněno; 2. Pověření 

vlády k urychlenému vypracování zákona o pronásledování zločinů proti lidstvu, aby byli soudci 

vysvobozeni z dnešního stavu rozporuplnosti a bezradnosti; 3. Vzpomínka na skutečnost, že podle 
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ústavy předchází pro Spolkovou republiku mezinárodní právo právu zemskému, a apel na 

právotvornou sílu, která z této základny vyrůstá.“1897       

 Jaspers konstatuje, že ,,Spolkové republice dnes ještě chybí společný mravně-politický 

fundament“.1898 ,,Demokracie Spolkové republiky se mění před našima očima. Nastupují se cesty, na 

jejichž konci by nebylo ani demokracie, ani svobodného občana, možná aniž by ti, kdo je jdou, tento 

konec chtěli.“1899 K této proměně dochází přesto, že země se nachází v hospodářském rozkvětu a 

dostatku, resp. právě proto: proto, že hojnost konzumu, maximalizace zisků a budování, umožněná 

zčásti nutností produkce ve zničené zemi, zastírá podstatné problémy, politicko-právní správa se jaksi 

nenápadně, o to však pevněji jako moc udržující tento pořádek ztotožňuje se samotnou státní 

strukturou, kterou si společnost konstruuje pro reprezentaci svých potřeb. Namísto těch se státní 

aparát mění v nomenklaturu zajišťování zájmů stran, politických a hospodářských elit. Jaspers 

s nebývalou ostrostí a pronikavým domýšlením příčin i hrozících důsledků odhaluje nejen oligarchický 

charakter současné (německé) společnosti (aniž by věnoval pozornost úvaze, nakolik se jedná o 

problém ne specificky německý, nýbrž obecný, charakterizující moderní kapitalismus), nýbrž naléhavě 

varuje před zvratem v diktaturu s novými válečnými nároky, jakou hrozí stát se státní moc, soustavně 

odzbrojující veřejnou kontrolu. Jako hlavní nástroj sebeobhajoby adenauerovského Německa vidí 

důraz na potřebu jistoty, bezpečí, pořádku. Nárok ,,stabilního státu“ se stává falešným, jakmile je 

urgován držiteli moci pro ně samotné a obyvatelstvem jim v pravidelných volbách, na něž se 

demokracie redukuje, odsouhlasován jako garant ,,stabilní“ možnosti zase pracovat a konzumovat. 

Nějaká popřípadě doznaná, otevřená redukce státu na instrumentální garantování ,,provozu“ 

společenských struktur, odhlížející od vší hodnotové orientace, je nepřijatelná, protože vzbuzuje 

falešný dojem vytěsnitelnosti hodnotového sebeurčení do sféry individuálního. Jaspers ví, že se bez ní 

společnost neobejde a čím méně pozornosti jí věnuje, tím více ve skutečnosti upevňuje neviditelnou, 

o to však reálnější ideologii právě přítomného instrumentálního, postavenou na konformismu a 

rozdělení společnosti na vrchnost a poddané. Je třeba si stále připomínat, že nacistický stát nebyl 

dílem zvrhnuvších se institucí, nýbrž lidí.1900 Lidé musí vždy korigovat tendenci institucí ztotožňovat 

efektivitu fungování jejich mechanismů s racionalitou, resp. lidskostí jejich sociální úlohy. 

 ,,Lidské věci nedovolují žádné absolutní bezpečí (jistotu, Sicherheit). Svoboda se může 

prohlašovat jen skrze svobodu v riziku. Kdo chce absolutní bezpečí, chce nesvobodu a politickou 
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smrt,“ říká Jaspers.1901 ,,Apel na bezpečí v sobě většinou skrývá určité zájmy.“1902 ,,Bezpečí má jiný 

smysl, když je míněna zahraničněpoliticky nebo vnitřněpoliticky. Kde se (vnitřněpoliticky) jedná o 

politickou a osobní svobodu, o základní práva, tam neplatí žádná myšlenka bezpečí, když působí jako 

prostředek za cílem zmenšování základních práv. Bezpečnostní opatření, která ničí to, co má být 

zabezpečeno, jsou absurdní. Kde se (zahraničněpoliticky) jedná o vojenské bezpečí, tam platí: Nesmí 

se dít a nesmí být vyžadováno nic, co zmenšuje bezpečí malého státu, to znamená šanci na mír.“1903 

Řád (Ordnung), jejž Spolková republika má garantovat, je dosud jen vnějším pořádkem institucí, ne 

vnitřním řádem myšlení občanů. Němci jsou spíše než nositelé státu poddanými oligarchizující se 

moci, ztotožňující se se státem. Jejich účast na demokratickém systému se odbývá v jednou za čtyři 

roky opakovaných volbách, při nichž ovšem spíše potvrzují status quo, protože si mohou vybírat 

z předložené kandidátní listiny formované vnitřními stranickými mechanismy a zájmy.1904 Na ,,tomto 

rozhodujícím počátku“ nebyl lid, nýbrž stranická nomenklatura. Aby člověk mohl něco ovlivnit, musí 

vstoupit do politické strany, a dostat se v ní na volitelné místo a nezradit původní ideály je téměř 

nemožné.  

 Politické elity si své postavení pojišťují dokonce zákony ustavovanou eliminací všech 

kontrolních či opozičních hlasů, hranicemi a kaucemi pro nové či malé politické strany, a Jaspers 

ovšem reaguje na nové fenomény ve Spolkové republice, jako byla aféra s časopisem Spiegel, zákony 

o výjimečném stavu (Notstandsgesetze) a zavádění zákonů zakazujících kritické napadání 

představitelů státu či komunistickou stranu. Zákaz komunistické strany Jaspers považuje za 

principiálně nedemokratický.1905 Státní moc může politické subjekty a projevy zakazovat, postihovat 

teprve tam, kde se páchají či plánují násilnosti, bránit však předem ve vstupu do diskuse, v projevu 

jakkoli odlišného smýšlení, není hodno skutečně svobodného národa. Tyto redukce možností 

politické kontroly namísto stability (která může v demokracii být pouze stabilitou výměn, diskusí, 

soutěže) mají udržovat kolonizaci státu vzájemně provázanými elitami, jejichž politika žádné 

,,obsahové principy“ nemá. ,,Opoziční strany se přizpůsobují. Bojují o účast na moci, ne o to, aby 

vládu kontrolovaly.“1906 Veřejnou kontrolu vykonává hrstka zbývajících nezávislých médií, mezi nimiž 
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Jaspers nejvýše staví Spiegel. ,,Tendence vykonávat cenzuru v zájmu autoritářské politické vlády se 

zvyšuje. Projevuje se dnes skrze nepřímá opatření.“1907 O financování politických stran může 

veřejnost jen stěží věřit, že je jí v plné pravdě odhalováno, a strany jako takové přestávají být orgány 

lidu. ,,Strany neinformují a nevyučují lid a nevychovávají jej k myšlení. U voleb operují podle principů 

reklamní techniky. Jejich jednání uvažují materiální zájmy skupin, jejichž hlasy chtějí získat.“1908 

Volební propaganda pojednává voliče jako ,,hlasující dobytek“ (Stimmvieh), ,,který rozhoduje jen o 

míře podílu jednotlivých stran na vládě“.1909 Kvůli tomu, že lidé mají ,,svobodu“ volit jen ve smyslu 

volby z možností, jež jim předloží politické strany, přestávají být volby skutečnými volbami a stávají se 

,,aklamacemi ke stranické oligarchii“.1910 Ve volbách ,,není nic rozhodováno, nýbrž jen uznávána 

existence stranické oligarchie“.1911  

 ,,Spiegel-aféra“ roku 1962 patřila k důležitým katalyzátorům vyostření Jaspersova kritického 

pohledu na vývoj (ne)demokratičnosti politického systému Spolkové republiky a na postavení médií. 

Jaspers byl k médiím včetně Spiegelu dlouho odmítavě kritický a teprve během šedesátých let začal 

doceňovat význam investigativní žurnalistiky – pokud ovšem investigativní skutečně bude, což v jeho 

pohledu vyžaduje ,,mravně-politicky obrozené“ vědomí, filosoficko-etickou výši, z níž teprve může 

novinář problémy dne kriticky posuzovat.1912 Ještě v listopadu 1962 se v dopisech Dolfu 

Sternbergerovi, s nímž prve zakládal časopis Die Wandlung, vyjadřuje Jaspers o Spiegelu ostře kriticky 

jako o senzacechtivém časopisu. Píše dokonce, že ,,Spiegel nenávidí(m). Styl řeči, prostoupený 

houbou zloby, který se zmocňuje všech redaktorů a dokonce působí na styl čtenářských přípisů, je 

sprostý. Jednou jsem odmítl interview se Spiegelem. S takovými lidmi bych nechtěl osobně mít nic do 
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činění.“1913 Přesto by Jaspers zničení Spiegelu považoval za rozhodující ránu demokracii, volné 

výměně informací v Německu, a je proti němu. ,,Spiegel má fakticky velké zásluhy o informace, 

odhalení, – a prostřednictvím strachu, jejž nahání všem lidem pohybujícím se na korupčních cestách – 

jakkoli může mít motivy senzace, snahy o vliv a vydělávání peněz.“1914  

 ,,Aféra“ znamenala to, že 26. října 1962 provedla z nařízení spolkové prokuratury policie 

noční prohlídku prostor redakcí časopisu Spiegel v Hamburgu a Bonnu. Šéfredaktor Conrad Ahlers byl 

zatčen během své dovolené ve Španělsku, několik redaktorů bylo zadrženo a vydavatel Augstein se 

sám policii přihlásil. Tato akce reagovala na 10. října 1962 ve Spiegelu zveřejněný článek 

,,Podmínečně připraveni k obraně“ (Bedingt verteidigungsbereit) o nedávných manévrech NATO 

,,Fallex 62“, v němž měly být obsaženy tajné informace o plánech Bundeswehru ohledně atomové 

energie. Ministr obrany Franz Josef Strauβ se nejprve od podílu na organizaci policejní razie 

distancoval, brzy byl však donucen jej přiznat, což vzbudilo vlnu veřejné kritiky důvěryhodnosti a 

demokratičnosti vlády. Kancléř Adenauer jej nejprve podržel, na to ale odstoupilo 5 ministrů jeho 

vlády za FDP 19. listopadu 1962 z vlády, a Strauβ – jejž Jaspers v dopise Augsteinovi nazývá 

,,nebezpečným“1915 – sám rezignoval. Adenauer pak vládu znovu konsolidoval. Tyto události jen 

zesilovaly Jaspersovu nespokojenost a nedůvěru vůči situaci – vůči, jak psal Marion Dönhoffové 

Jaspers v září 1961 – ,,politické prolhanosti ve Spolkové republice“, kde je ,,všechno bez každé 

velikosti“, a jako ,,seit langem mehr als jede andere Partei verächtlich“ se mu zdá FDP.1916 Ještě roku 

1963 píše Georgu Wolffovi z redakce Spiegelu, že je rozhodnut ,,k aktuálním otázkám denní politiky 

nezaujímat stanovisko“. Na druhou stranu si ale uvědomuje, že nelze (opět) zmeškat příležitosti k 

,,politické sebevýchově Němců“.1917 Stěžuje si, že ,,nám Němcům není dovoleno mít důvěru“, a 

konstatuje, že ,,hlavní věcí je, nakolik dnes vidím, nedůkladnost a chybějící poctivost veřejné diskuse. 

A rychlé zapomínání. Jak se to dá zlepšit? Nevím.“1918  

 Jaspers je ,,Spiegel-aférou“ od počátku ,,mimořádně rozčilen“, jak píše v listopadu 1962 

Sternbergerovi, a jde mu o to, aby ji německý tisk a čtenář pochopil jako symptomatickou krizi 

poukazující na celkovou ,,duchovní situaci doby“. ,,Pokud tato aféra se Spiegelem rychle a denně 

nepovede k duchovně silné, hlubší reakci ze strany německého tisku, domnívám se předvídat, že se 

musí pomalu, zdánlivě neznatelně změnit duchovní klima ve Spolkové republice. Lidé budou mít 
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strach veřejně mluvit, budou státobojní (staatsfromm), nebudou už pracovat na budování opravdové 

demokracie, nýbrž upadnou, aniž by si to přiznali, do skrytého teroru.“1919 Obvinění z vlastizrady i pro 

eventuální zveřejnění tajných informací považuje Jaspers za účelové, neboť zdaleka ne každé 

zveřejněné tajemství zrazuje vlast. To, že se zveřejní vyjádření vojenských důstojníků, ještě 

neznamená, že jde o vlastizradu, pak by bylo třeba se bát zveřejnit téměř každou politickou 

informaci.      

 Adenauerovu vojenskému poradci a generálu Bundeswehru Hansi Speidelovi Jaspers již 

v roce 1960 psal, že ,,západní svět se rád nechává uspávat“.1920 Nicméně Jaspersovi se ještě tehdy 

zdá, že ,,jedním z míst, z nichž čas od času přichází probouzející slovo“, je ,,vedení ozbrojených sil 

NATO. Ty dosvědčují, že se přinejmenším tam nespí.“1921 Roku 1963 již Speidelovi píše: ,,Od té doby, 

co jsme si jednou psali, se svět navzdory svému zdánlivému uklidnění dostává do stále 

nebezpečnějšího stavu. Druhdy Německo, a my s ním, zacházelo nelidskostí a nepravdivostí. Nyní se 

opět neutváří žádné Německo ve Spolkové republice, jejíž stranická oligarchie své nedůstojné a 

směšné počínání rozvíjí pod ochranou Ameriky. Zdá se mi, že je jen jedna cesta: Vnitřní zasaženost 

idejí politické svobody, jejíž ohrožení, zevnitř ne méně než zvenčí, se stává stále silnějším. 

Konsekvence v solidaritě a vnitřní pravdivosti by mohly vyrůst z ideje svobody a umožnit 

sebeprohlášení svobodných národů. To vyžaduje rezignaci na každou nacionálněpolitickou myšlenku 

(vůbec ne na během tisíciletí založené národní vědomí, které je jako takové nepolitické) ve prospěch 

jediného politického společenství svobody. Žijeme tak bezmyšlenkovitě provozně jako před rokem 

1914, jako před rokem 1933. Katastrofa se připravuje. Jak bude vypadat, nikdo neví. Nevrátí se totéž, 

snad ale forma katastrofy z veřejné prolhanosti, která rodí novou prolhanost. Vyžaduje sílu, zakázat si 

zoufalství.“1922 

 Speidel, jenž vyjadřuje Jaspersovi velkou úctu a ovlivněnost jeho myšlením nejen na straně 

sebe, nýbrž, alespoň si tak přeje, celého Bundeswehru, pro jehož antimilitární, humanitní sebereflexi 

shledává Jaspersovy myšlenky velmi potřebnými, mírní Jaspersův pesimismus vůči odpovědnosti 

armády v Hitlerově režimu a vyhlídky obrody ducha armády, politického a vojenského sebevymezení 

Německa vůbec, nicméně sám je jako propagátor obrody ,,étosu armády“ v duchu ,,pravého 

vojenského ducha Gneisenaua, Clausewitze ad.“1923 velmi nespokojen nad postupujícím mizením 

,,universitas litterarum“ na samotných universitách, – ,,také ve všech ostatních oblastech triumfuje 

úzký specialista, chladný technik, a nejen u studentů, nýbrž i u mnoha mladých lidí často chybí etické 
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školení pro zodpovědnost a plnění povinností vůči společenství, ochota osvojit si kulturu Západu 

(Abendland) a poté ji hájit. ,Duchovní obsah života‘, jenž je zakládán výchovou, jak říkáte ve své knize 

o atomové bombě, by musel stát v popředí. I v politickém formování se bohužel zdá funkcionářství 

stále více přehrávat duchovno.“1924 A Speidel odmítá Jaspersovo ,,jednostranné odsouzení vojáků“ a 

zdůrazňuje, že ,,,Hitler v nás samých‘1925 byl zastoupen ve všech druzích povolání, což mělo 

samozřejmě vždy různé dopady.“1926 Jaspers ovšem měl za to, že ,,zůstává jednoduchý, všemi 

rozlišeními neškrtnutelný fakt: étos armády – tím myslím generály – byl od roku 1933 v základu 

zmatený a nenašel později žádné východisko.“1927        

 Pro Jasperse je klíčové, že ,,budoucnost je bez radikálního obratu beznadějná“. ,,Obrat 

znamená odklon (Abbruch) od bezprostředně předcházející špatnou tradicí: odklon od militárního 

ducha, který nejprve přišel s Ludendorffem, ve druhé světové válce získal nadvládu, – návrat 

k pravému vojenskému duchu Gneisenaua, Clausewitze ad., který by v našich technických, 

hospodářských a politických podmínkách musel získat mé fantazii nepředstavitelnou novou podobu, 

– odklon od myšlenky říše a návrat k vlastně demokratickým, federativním, obecním myšlenkám 

středověku, které se v anglosaských zemích, v Holandsku a ve Švýcarsku ve změněné podobě udržely 

dodnes, – odklon od charakter ztrativší ideje vzdělání a návrat k substanci eticky duchovní tradice ze 

základu antiky a bible, – odklon od marxistického socialismu, vzniklého z převrácené německé 

filosofie pokantovského idealismu, a vývoj k demokratické sociální skutečnosti, – odklon od obyčejně 

takzvané demokracie a návrat k ideji demokracie, která zná řád (Rangordnung), společenství na 

základě osobního působení a skutečnosti, ne na základě privilegií.“1928  

 Naprostý srůst státní moci, znehodnocení rozdílů a definitivní odtržení od lidu, projevující se 

již (byť ne veřejně přiznaným či zřejmým, přesto faktickým) přechodem od autoritářského státu 

k diktatuře, pro Jasperse představuje velká koalice, ne-li ,,vláda všech stran“ (Allparteien-Regierung). 

V ,,Odpovědi“ na kritiku knihy o Spolkové republice (Antwort, 1967) podotýká, že s velkou koalicí 

Kiesingera a Brandta ,,demokracie sama sebe odstavila rychleji, než jsem se bál“.1929 Navíc považuje 

za varovnou a zásadní skutečnost jmenování kancléřem Kiesingera coby bývalého nacisty. Něco 

takového by se ještě před deseti lety zdálo nemožné, nyní se však mluví o tom, jaké si Kiesinger 

vydobyl zásluhy jako premiér v Bádensku-Württembersku, že jeho raný vstup do NSDAP byl pouhým 
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,,omylem“ a podobně. Jaspers považuje za velmi závážný příznak ,,duchovní situace doby“, že začíná 

být lhostejné, kdo byl, a kdo nebyl v NSDAP, že se to dá jen tak odložit jako ,,omyl“. ,,Dalo se to 

pochopit a s tím i omluvit jako omyl? Ne.“1930 Dle Jasperse bylo už roku 1933 jasné, že nacisté jsou 

zločinecká skupina, jakých nepráv se dopouštějí verbálně či fakticky na lidech a co hlásá Mein Kampf. 

Jaspers ukazuje, že rok 1933 je pro něj nepřekonatelnou zkušeností, konsternující konfrontací s tím, 

jak se lidé, kteří se navzájem považovali za víceméně rozumné, seriózní, ,,bližní“ jako lidé i Němci, 

mění, resp. – to je to podstatné – nikoli stávají někým jiným, nýbrž teprve odhalují, jací jsou 

doopravdy. To je klíčové pro Jaspersovo uvědomění i naléhání na opravdové vypořádávání 

s nedávnou minulostí: pochopit a zapracovat, že jsme u toho byli my všichni, že se ,,to“ nestalo samo, 

že celý národ, resp. stát, se nově konstituoval jako zločinecký (nikoli pouze dopouštěl zločinů), a že ho 

vedli a poslouchali, podporovali či jen trpěli ti, kteří se zdáli – a opět chtějí zdát zcela rozumnými, 

vzdělanými, seriózními. Proto ta touha za minulostí dělat ,,tlustou čáru“, svádět tu na instituce, tu na 

politiky, mluvit o ,,omylech“ a podobně. Teprve rok 1933 ukázal, ,,jak důvěřiví, jak povrchní (tak se to 

jeví nyní v pohledu zpět) jsme až do roku 1933 ve vzájemném styku byli“. ,,Nová zkušenost byla: My 

Němci netvoříme žádnou jednotu.“1931 Nyní, po nacistické zkušenosti, ,,lžeme, chceme-li existovat 

jako jednota. Roku 1933 byl jednotě zasazen násilný nový úder. Vztah mezi Němci se proměnil. Od té 

strašné zkušenosti je mezi námi Němci nevyhnutelná jistá nedůvěra. Při každém novém setkání 

s krajany je tady vždy znovu nejprve otázka: Kdo vlastně jsi? Co se ukrývá za tvým zjevem? Co je 

možné? Nač je spolehnutí?“1932 V roce 1933 nešlo o žádný ,,omyl“, nýbrž o ,,katastrofu nebo odhalení 

v charakteru většiny Němců“, a ti, jichž se toto selhání týkalo, by se měli sami cítit ,,pro vždy“ 

,,politicky diskvalifikováni“. Pokud v Německu je problém Kiesingerova nacismu otázkou jen pro 

,,menšinu, onu po stalení trvající menšinu“, pak ,,pro zahraničí“ je to ,,hanba, potupa (Affront)“.1933  

 S Kiesingerovou a Brandtovou velkou koalicí se už tak mizející demokracie, opozice 

v Německu sama definitivně odstavila, je to oficiální potvrzení toho, že stát není než oligarchie, nyní 

dokonce zase ovládaná bezprostředně nacisty. Pro Jasperse je to katastrofální vizitka Německa, 

vzhledem k níž hospodářský růst, blahobyt, za nějž se vše schovává, neznamená nic, právě falešnou 

pseudohodnotu vyvažující politickou moc domáhající se ,,stability“, řídící stát de facto zcela bez 

kontroly, protiváhy; kde chybí pluralita, začíná autoritářská diktatura. Ta nemusí spočívat 

v militárních proklamacích či akcích: je fakticky zde, protože ten, kdo nejde se současnou mocí, nemá 

šanci. Velká koalice ,,předstírá jednotu spolkových republikánů, která neexistuje. Vystupuje, jako 

kdyby měla jeden velký sjednocující program, zatímco jen hází mnohé názory do jednoho hrnce. Je 
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vládou konfuze.“1934 Nalhávání jednoty, kde je konfuze s generálbasem nejmocnějších, nadále 

zeslabuje pozvedání občana-jednotlivce jako suveréna demokratického rozhodování, v němž nic není 

předem jisté skrz bezskrupulózní domluvu partají a masovou poslušnost vůči vrchnosti, udržující 

,,klid“ konzumem a reklamou. S rozmachem technologií a moci masmédií se tato manipulace a 

sebeodzbrojování demokracie jen prohlubují. Německo velké koalice uskutečňuje novou formu vlády, 

jakou Jaspers v dějinách sotva nachází: ne (potenciální) vojenskou diktaturu, nýbrž ,,diktaturu 

politiků“ (Politiker-Diktatur), oligarchii spočívající na společné touze po účasti na moci bez jakéhokoli 

smyslu pro hodnoty, kulturu, jež by se v politické praxi skutečné demokracie dalo čekat.1935   

 K situaci velké koalice Jaspers dodává: ,,Opozice může existovat jen tam, kde je nějaká pozice. 

Protože ale zmatek názorové směsice velké koalice není žádná pozice, proti čemu by se mělo 

oponovat?“1936 ,,Sebezrada“ (Selbstverrat) Brandtovy SPD coby levicové alternativy ve prospěch 

mocenské participace ve spojení s CDU, navíc vedenou nacistou, zbavuje dle Jasperse tuto stranu 

důvěryhodnosti a atraktivity, mj. pro mladé lidi, a měla by si to uvědomovat. V tom se shoduje 

s Günterem Grassem, jejž s velkou úctou uvádí jako předního skutečně opozičního politického 

spisovatele Spolkové republiky. Cituje se souhlasem jeho kritické otevřené dopisy Brandtovi (v tomto 

smyslu) a Kiesingerovi, jejž se ptá, jak se mají Němci vypořádávat se svými vinami, jak učit na školách 

dějepis, když v čele státu bude stát ,,der Mitläufer von damals“; chce ho ,,pohnout k náhledu“. 

Jaspers ovšem smutně poznamenává, že ,,vládnoucí politici (…) se nestarají o nic, co nemá 

hmatatelnou moc“.1937 ,,Čest člověka, který je se sebou totožný, zmizela. Zmizela také věrnost. Nikdo 

nikomu nevěří a není pro nikoho hodnověrný.“1938 ,,Neboť SPD se až příliš přizpůsobila, takže myslí 

méně na svobodu než na ministerská křesla. Aby v nich zůstala sedět, dělá ústupky. Zákony o 

výjimečném stavu, nástroj, jímž v nikoli vzdálené době vznikne diktatura, se schválí. Později pak 

budou v případě vyhlášení vnitřního výjimečného stavu zrušeny demokracie, svoboda, veřejnost 

ducha. V tomto okamžiku budou všichni slabí. Budou účastníky (Mitläufer) jako druhdy s nacisty, aniž 

by si všimli, co se s nimi děje a co činí. Směrodatný nebude tentokrát ,Vůdce‘, ale lidé bezohledného 

autoritářského myšlení se všemi starými popudy, jež přivádějí zkažení jednotlivých lidí a následně 

státu. Takže by se dalo myslet: Za žádných okolností nevolit tak, aby vznikla velká koalice.“1939   
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 V korespondenci s Augsteinem roku 1965 má Jaspers před volbami za to, že je třeba – 

,,navzdory omezené důvěře“ – SPD volit a aby dosáhla absolutní většiny. ,,Jen pak je nějaká šance. 

Jinak by byla možnost vlády všech stran s katastrofálními následky pro svobodu a demokracii ve 

Spolkové republice.“1940 Augstein sdílí Jaspersův názor, nicméně střízlivě vidí, že na absolutní většinu 

SPD nedosáhne a že ,,s každým hlasem pro SPD se dává hlas ,velké koalici‘.“1941 Jaspers se velké 

koalice bojí jako srůstu moci, která se stane už zcela nekontrolovanou, nekontrolovatelnou, 

oligarchickou, schopnou opět si měnit ústavu, jak bude chtít, jako ohrožení svobody a demokracie. 

Počátkem září 1965 má Jaspers ještě ,,docela malou naději na nepravděpodobné, na absolutní 

většinu SPD a na síly svobody v ní“, domnívá se ale, že Augstein ,,vidí správně“, když tuto naději 

nemá.1942 Jaspers pléduje za změnu vlády, protože pro demokracii je podle něj smrtelné nestřídaní 

moci stejně jako nezodpovědnost stále stejné opozice.  

 Když volby vyhraje Ludwig Erhard, fungující v čele CDU přitom spíše trvající aurou strůjce 

hospodářského zázraku a kvůli nepřítomnosti jiné osobnosti určitého formátu, uvažuje Jaspers, 

nakolik se jedná o stejně vnějškový účinek zdánlivě spolehlivého schopného ,,silného muže“ jako 

v případě Hitlera a zda poptávka po vůdci dojde výrazu ve volbě nového diktátora. Jaspers je zdrcen 

prohlubováním partajní oligarchie a s ní nové tyranie, kterou vidí hrozit brzy přejít do diktatury, 

stálým zužováním rozhodující elity, které samo o sobě pracuje proti demokracii a z nedostatku 

demokratického ducha. Lze si přitom klást otázku, zda to, že v Německu nepřišel žádný ,,druhý Hitler“ 

ve smyslu válečného vůdce, znamená selhání směru Jaspersových analýz (nejen pesimistických 

prognóz), nebo zda ona diktatura ve skutečnosti dávno nezvítězila a nevládne, jen – přiměřeně 

historické změně mocenských forem a potřeb – v jiné, ne tak snadno poznatelné, ne však proto méně 

působné podobě, zda nemá vývojově zákonitě jiný tvar než jasně čitelného maniakálního vůdce 
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s masou stoupenců. Jaspers ve skutečnosti předjímá historickou proměnu totalitarismu, proměnu 

z klasického vojenského imperialismu v ,,nenápadnější“, o to však celistvější, prohlubující se 

strukturní nesvobodu systému unifikujícího a zužujícího se aparátu hospodářsko-politické moci a její 

racionality, její veřejnosti, její kultury. Občasné poukazy na ,,pesimismus“ Jaspersových náhledů i 

v novější literatuře, poukazy, že jeho předpovědi prohlubující se nesvobody německé a západní 

společnosti se ,,nenaplnily“ = ,,nepřišel žádný nový diktátor“, spíše potvrzují Jaspersovu kritiku 

bezmoci a nevědomí konzumní společnosti a všemoci ekonomicko-politické oligarchie. 

 Jaspers pochybuje, zda Erhard vydrží čtyři roky jako kancléř, zda se CDU nespojí s SPD do 

velké koalice a spolu si nedají nového kancléře; Erhard sám koalici s SPD vylučoval, i Adenauer byl 

ostře proti ní, fakticky ale podle Jasperse je velká koalice spíše jen otázkou času, vše k ní směřuje. 

Jaspers má za to, že, že SPD by měla naději, kdyby prodělala novou mravně-politickou obrodu, k níž 

se ale nemá.1943 Dříve něco takového reklamovala udělat, když se zřekla marxistických výhledů jako 

spojených nutně s totalitarismem; ve skutečnosti se tím ale podle Jasperse chtěla jen zalíbit, učinit 

naoko přístupnou i mimo dělnickou vrstvu, pro střední stav, a ztratila svůj revoluční, tvořivě měnivý 

potenciál, svou ,,velkou věc“ opravdové emancipace, změny. Od té doby ve skutečnosti nemá ,,co 

vyzařovat“, žádnou opravdovou ideu, víru, pouze kalkulaci. ,,Velikost“ a ,,charakter“ má jen politika, 

která chce moc pro prosazení určitých hodnotově orientovaných cílů, zaměřuje svou vůli na ,,to 

substanciální“, ne na moc samotnou. Pak může mít trvalý úspěch, nebo i selhat, ale slavně. Churchilla 

uznává Jaspers jako ve své době příklad takovéto historické jasnozřivosti a odvahy politika, který 

věděl, za čím a jak je třeba jít, ač byl osamocen, a vykonal, co bylo třeba, ač u moci by se pak udržel 

déle, kdyby byl jiný.1944 Bez idejí, ,,personálně rozpadlá a plná intrik“, je v jeho pohledu i CDU/CSU.1945  

 Jaspers poznal, jak je ,,stabilizace“-oligarchizace státu na straně obyvatelstva ,,vyvažována“ 

stále hlubší pasivitou a lhostejností, tím, že ,,mimořádně málo lidí je schopno a připraveno převzít 

zodpovědnost v celku. (…) Všichni očekávají, že něco stojí nad nimi, vláda, státník. Ustupují před 

vyšším úkolem, převzít v celku osudu, tzn. politicky, vedení a zodpovědnost. Vakuum pak je ale 

vyplňováno muži, kteří si domýšlejí tomuto nároku, který možná vůbec správně nechápou, činit 

zadost. V jejich neotřesitelném, ale fakticky nepodloženém sebevědomí jsou uznáváni všemi těmito 

bezradnými poddanými, postavy, které si mohou dovolit vše. – Když je osobní zodpovědnost občanů 

státu veskrze vytěsněna a odsunuta, pak chtějí, ať to přiznají, nebo ne, poslušnost. Cesta nejprve 

k autoritářskému panství, pak k diktatuře je vyražena.“1946    
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 Přístup k finančnímu dotování politických stran státem prohlubuje jejich ztotožnění se státem 

samým, přeměnou z orgánů lidu v orgány státu. Pro to, že ,,strany, namísto aby státu sloužily, se 

zmocňují státní vlády, ztotožňují se státem“, je ,,jen symptomem“ fenomén financování stran státem, 

jak se ve spolkové republice ustavil.1947 To, že ve Spolkové republice za více než dvacet let nedošlo 

k faktickému střídání moci, že se rozpouští role opozice jako svébytné, produktivní síly, považuje 

Jaspers za alarmující. Parlamentní stát ovládaný dlouhodobě stále stejným mocenským uskupením, 

podrobujícím si postupně příslušnými zákony všechny funkční struktury včetně kontrolní moci, je pro 

Jasperse demokraticky ,,pochybný“.1948 Oligarchická vládnoucí moc, zakořeňující, zbytňující a 

upevňující se ve svých pozicích, a tak se stále více dovolávající ,,zákonů pro výjimečný stav“ 

(Notstandsgesetze) a podobně, zdánlivě pro ,,stabilitu“ a ochranu navenek, ve skutečnosti pro další a 

další eliminaci každé kontroly, nezávislé, kritické a iniciativní komunikace, nejen nivelizuje 

programové podstaty politických hnutí, rozdíly mezi nimi a ve střídání jejich výkonu moci jasně 

rozlišitelnou zodpovědnost, nýbrž prohlubuje stálé rozdělení společnosti na rozhodující elitu a 

poslušnou poddanou masu, stále bohatší a mocnější producenty a stále snadněji ovládané a závislé 

konzumenty, a jejím vrcholem bude již otevřené vytvoření velké koalice či vlády všech stran. S tou by 

,,zdánlivá demokracie (Scheindemokratie) zmizela úplně v autoritářské vládě stranické oligarchie“, 

reklamující ,,společnou zodpovědnost všech“, což ovšem teprve znamená: ,,už vůbec žádnou 

zodpovědnost“.1949 To by se dalo jistě považovat i za výraz Jaspersova postoje k reálnému socialismu 

východoevropských zemí.  

 Jaspers ve ,,struktuře Spolkové republiky“ vidí Jaspers docházet k proměně ,,z demokracie ke 

stranické oligarchii, od stranické oligarchie k diktatuře,“1950 a nediví se (ovšem lituje), že tak musí 

stále klesat i úcta před členy parlamentu v obyvatelstvu, vážnost politiky.1951 Velká koalice otevírá 

cestu přes autoritářský stát k diktatuře1952 a ,,tendence vykonávat cenzuru v zájmu autoritářské 

politické vlády se zvyšuje“, jakkoli se projevuje jen skrze ,,nepřímá opatření“.1953 To je ovšem 

pochopitelné: Jaspers samozřejmě s autoritářstvím oligarchického německého státu a jeho 

postupnou cestou k diktatuře nemíní postupnou organizaci uniformované, radikálně nově se 
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provolávající hierarchie, nýbrž přiměřeně dějinné situaci a právě své genezi z manipulace, 

monopolizace sféry zprostředkování nenápadný, ,,legálně“ se dějící, ovšem vůči proklamovanému 

duchu svobody, demokracie a rovnosti ne-legitimní postup k stále větší oligarchizaci a 

nedotknutelnosti politicko-hospodářské elity, omamující reálně bezmocný, v konzumující masu 

snížený lid ideologiemi národní ,,jednoty“/,,jistoty“/,,stability“/,,prosperity“.        

 Pasivita, nedostatek zodpovědnosti a osobní angažovanosti a sklon k poddanské úctě 

k politické ,,vrchnosti“ viděl Jaspers již jednou vést k diktatuře a bojí se toho, že Němci se nepoučili. 

Ohrožení moci násilnou činností je trvalé, a politická stejně jako osobní svoboda je stále v nebezpečí, 

kde k ní nepřistupuje zodpovědnost ,,stálého entuziasmu“, bude ztracena, tím spíše, čím více bude 

slepé víry v instituce jako něco objektivního, nikoli utvářeného člověkem.1954 Zatímco stranická 

oligarchie se obrací k masám – a to, ,,jak je veden volební souboj, na jaké instinkty se obrací, 

charakterizuje toto vládnutí“1955 –, demokracie se musí obracet k lidu jako kolektivu jedinečných 

jednotlivců, spočívat na imanentně individuální aktivitě a zodpovědnosti s nejnižším možným 

zprostředkováním. ,,Demokracie se nazývá sebevýchova a informace lidu. Lid se učí přemýšlet. Ví, co 

se děje. Soudí. Demokracie podporuje stále proces osvěty. Stranická oligarchie naproti tomu 

znamená: pohrdání lidem. Má sklon k tomu, upírat lidu informace. Raději ho nechat hloupým. (…) 

Společná nestydatost stranické oligarchie sama sebe necítí. Stranická oligarchie mnohem spíše 

požaduje respekt, zvlášť právě vedoucí úřední osoby, kancléři, ministři, prezidenti. My všichni, myslí 

si, jsme přece představitelé lidu, my přece nemůžeme být nestydatí. Jsme posvěceni volbou lidu. Kdo 

nás uráží, uráží lid. Silou našich úřadů máme moc a lesk, jenž nám přísluší.“1956 

 Současné požadavky na zvláštní ochranu spolkového prezidenta, kancléře a ministrů před 

urážkami a pomluvami považuje Jaspers za nedemokratické, prozrazující nárokování 

nedotknutelnosti vrchnostenského ,,majestátu“, která nepatří do demokratické republiky rovných 

občanů, v níž je výkon moci dočasný, střídavý, transparentní, vystavený zdravé kontrole, kritice a 

soutěži. ,,Každému občanu náleží stejná ochrana před urážkou a pomluvou. Nikdo, i kdyby to byl 

spolkový prezident, nepotřebuje jiné ochrany. Vládnoucí osoby neobestírá žádný druh svatosti. Je 
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naopak vítané, aby byli vystaveni té nejostřejší kritice.“1957 Jaspers jako konstitutivní element 

demokracie zdůrazňuje kontrolní mechanismy. ,,S institucemi je spojena svoboda. Ta je podmínkou 

svobody v demokracii. Kontrola je nutná, protože lidé třímající moc se snad bez výjimky kloní k jejímu 

zneužívání. V demokratickém státě nesmí zůstat žádný úřad, žádná instance, žádná jednající osobnost 

bez kontroly.“1958 ,,Protože všechny strany a vlády působí skrze lidi, a protože moc jako taková lidi 

kazí, je omezení moci nutné. Moc usiluje o více moci, o absolutní moc. Kalí soudnost. Stává se zlou, 

nestojí-li ve službě ideji, která jí dává obsah, od níž nese svůj smysl v léno. Proto každé 

zabezpečování, které nechává moc stávat se absolutní, přestává být zabezpečováním, nýbrž se stává 

zničením právě toho, co má být zabezpečeno. (…) Že dnes mocné tendence ve stranch tendují k  

bodu, v němž bude ztracena naše svoboda, považuji za právě tak jisté, jako je jisté, že k tomu nemusí 

dojít. Pokud tyto tendence včas spatříme a s jasností nebudeme chtít, pak se jim můžeme ubránit. Je 

téměř nepochopitelné, že většina politiků a obyvatelstva nevidí, co se děje, a dokonce ani většina 

těch, kteří se toho sami účastní (jako před rokem 1933).“1959 

 Jaspers se opakovaně, zejména v tematickém rozhovoru pro časopis Die Tat (12. února 1965, 

Ist die Überbelastung ein Faktum?), vyslovoval proti rozšířené rétorice o přetíženosti některých 

profesí v současné době, kladoucí zvýšené požadavky na výkon, speciálnost i pozornost. Neodmítal 

jen zvláštní ochranu vůdčích politiků, nýbrž stížnosti na přetíženost jich stejně jako například 

univerzitních profesorů jako takovou: ,,Přetížení leží především na lidech, kteří si na ně stěžují, méně 

na situaci. Pro osobnosti, které mají lidskou váhu (Gewicht), kteří nechtějí, co nemohou, kteří 

neusilují o pozici, které nestačí, není přetížení žádným problémem.“1960 Pro univerzitní profesory 

přitom je přetížení ,,zvenčí nebezpečím, jemuž je třeba se ubránit; zevnitř není pro pravého profesora 

žádným nebezpečím; neboť jeho život patří věci, pro niž je tady. Rozlišení pracovní doby a volného 

času pro něj nehraje žádnou roli. On má pokaždé volnou chvíli, z níž pramení obsah jeho činnosti.“1961 

Podle Jasperse, kdo chce vykonávat vedoucí pozici v politice, hospodářství nebo vědě, musí mít 

potřebnou ,,vitální energii“, přehled, schopnost rozlišovat důležité od nedůležitého. Poukazuje na 

Churchilla nebo Adenauera, u nichž nebylo po přetížení stopy, jakkoli by se dalo očekávat. 

Kompenzací, potřebným vyvažováním, zdravým základem stálé činorodosti je spíše než omezování 
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množství práce ,,základní meditativní postoj, duševní klid“,1962 základ v rozvaze celku, jenž se nenechá 

přemoci napětími dílčích výkonů. Ke své lítosti ovšem Jaspers shledává, že ,,naše veřejnost, 

s výjimkami, vytváří atmosféru, duchovně a eticky, jež smysl pro význam osobnosti oslabuje. Volá se 

po osobnostech, ale dělá se vše pro to, aby se nemohly uplatnit. Vždy je to zázrak, když k významné 

pozici přijde někdo opravdu významný. Kennedy je jednou takovou grandiózní výjimkou. (…) Praví 

lidé mají vzácně velké šance.“1963 ,,Soudci jsou v Německu, jak se říká, přetěžováni. Být přetěžován, to 

se mi zdá nepřiměřené. Patří k člověku, být přetěžován. Jinak se neuskuteční to nejlepší, co 

dokáže.“1964 

 Od zřízení Spolkové republiky podle Jasperse vládl jako nejmocnější motiv požadavek 

bezpečí/jistoty, ,,bezpečí stabilního státu a stabilní vlády“, jež by umožnila ,,bezpečí a klid pro bytí 

v práci a konzumu“. Tento požadavek shledává Jaspers stejně falešný jako s ním spojenou deklaraci 

nacistických zločinů jako zaviněných institucemi (namísto lidí). Základní chyba, že vlády se po válce 

mohly ujmout politické strany a osobnosti, jež byly u moci do roku 1933 a více nebo méně připustily 

Hitlerovo převzetí moci, má za následek neochotu či neschopnost opravdové vnitřní obrody a 

přetrvávání, ba ve jménu oné ,,jistoty“, tj. jistoty udržování se stále stejné elity na pozicích, nové 

,,pěstování“ ,,poddanského smýšlení“ mezi německým obyvatelstvem, nedospění k 

,,demokratickému smýšlení svobodného občana“: ,,respekt před vládou jako takovou, ať je jakákoli a 

odkudkoli, - potřeba uctívání státu v postavě reprezentativních politiků jako náhrady za císaře a krále, 

- pocity poddaných vůči vrchnosti ve všech jejích postavách až po poslední úřad na přepážce státní 

kanceláře, - ochota ke slepé poslušnosti, - důvěra, že vláda už to udělá správně.“1965 To jsou dle 

Jasperse přetrvávající neduhy německé politické kultury. Politici, kteří roku 1933 odsouhlasili či pak 

tolerovali ,,Ermächtigungsgesetz“, jenž Hitlerovi dal absolutní moc, měli podle Jasperse být po roce 

1945 vedeni k odpovědnosti kvůli vlastizradě a zbaveni aktivního i pasivního volebního práva.1966 Tak 

Jaspers odmítá každé relativizující poukazy, že ti, kdo za Hitlera konali zločiny, vlastně plnili 

povinnosti, jež jim přicházely od nadřízených představitelů státu, kteří byli legálně zvoleni, tzn. 

odmítnutí by bylo zároveň porušováním zákonů. To, že něco bylo odhlasováno, jako ,,Zmocňovací 
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zákon“, ještě nelegitimizuje, nečiní demokratickým a právním to, co bylo obsahem hlasování, zvlášť, 

když tento obsah útočil na ústavu, svobodu, právnost v zemi vůbec. ,,Bylo by bývalo bylo smysluplné 

vést po roce 1945 proti mužům, kteří odsouhlasili Zmocňovací zákon, proces. (…) Pro nový stát by 

býval každý, kdo pro Zmocňovací zákon hlasoval, diskvalifikován. Inu, dnes máme výsledek.“1967 

Jaspers vůbec považuje za základní problém, že spojenci po roce 1945 nechali moc znovu převzít 

politiky, kteří roku 1933 svým marasmem připustili Hitlerovo převzetí moci. 

  Jaspers ostatně s Hannah Arendt, ukázali jsme, byli těmi, kdo prohlédli a zobrazili, jak 

mechanismus organizace nacistické zločinnosti byl dílem ne uchvacující ďábelské inteligence či 

emoce, nýbrž tupého průměru, slepé poslušnosti, masovosti v podvolování se i vlastním dopouštění 

se pronásledování a teroru. ,,Banalita“, která se dopouštěla zla, jak ji popsala Arendt, je pořád stejná, 

nezmizela, pouze je utlumena eliminací příležitostí prosadit se: nemusí se ovšem projevovat excesy 

organizovaného násilí, může přežívat, resp. pravý život umrtvovat takříkajíc v násilí organizace, též 

v mlčení, ne-konání, neschopnosti svébytné iniciativy pro dobro, připouštění třeba ne-nápadného a 

ne-násilného, třeba legálního, proto však ne legitimního, demokratického a oprávněného, rozkladu 

občanské svobody v mechanismy jen reprodukující instituce zbavené poslání realizovat lidskou 

komunikaci. Jaspers se ještě nedožil mezinárodního terorismu, jenž fundamentalismus nacistické 

likvidace opakuje, jenž zase hromadnými útoky na náhodné lidi útočí proti celému lidstvu. Je zřejmé, 

jaké postoje by zastával dnes: za demokracii pokud možno přímou, vtahující občany do 

rozhodovacích procesů a vyrůstajících z jejich činné zodpovědnosti, za eliminaci moci a proti 

samoúčelnosti, sebereferenčnosti finanční a politické moci, nahrazování lidských hodnotových 

horizontů života zvyšováním zisku a sebereprodukce přítomných struktur, proti oligarchizaci, 

populismu, komercialismu, konzumismu, klientelismu. Jaspersův hlavní apel je po našem soudu 

nutno číst v této rovině, jako apel na každodenní praxi mravně konavé racionality, jako osvědčování 

autonomie člověka tvůrčím, a zároveň kognitivně i eticky zavázaným, v nejširším slova smyslu 

ohleduplným a politicky uvědomělým způsobem.  

 Jaspers se stavěl za liberální ,,individualistický kolektivismus“ švýcarského typu, s prvkem 

(nikoli strukturně promýšlené) přímé demokracie a otevřené společnosti, nakolik to znamená – ne 

systému partají. Na druhou stranu neprotestuje proti moci státu, institucí jako takových, ba ani proti 

roli politických stran (ač jejich úlohu pro konstituci politických realit spíše snižuje, zejména ovšem 

tváří v tvář skutečnosti stranické politiky), nýbrž naopak proti nivelizaci jejich univerzality a 

reprezentace sebeurčení lidu zájmy politických skupin, které veřejný prostor kolonizují. Problémy, na 

něž Jaspers narážel, od jeho doby většinou nijak nevymizely, spíše zesílily, získaly nové, 

                                                           
1967

 Jaspers, Karl. Korrespondenzen: Politik, Universität. Ed. Carsten Dutt a Eike Wolgast. Göttingen: Wallstein 
Verlag, 2016, s. 528  



488 
 

sofistikovanější podoby, ovšem v konturách podstat, jež Jaspers viděl. Srůstání a upevňování se 

oligarchické politicko-hospodářské moci a její kolonizace sféry zprostředkování, redukce politiky na 

obsluhu zájmů mezinárodního kapitálu, neřešení závažných kulturních a mravních problémů, 

zneužívání (manipulovaného zdání) vnějšího ohrožení k ,,stabilizaci“ statu quo represivními složkami 

namířenými dovnitř společnosti, prohlubování (jen čím dál rafinovanějšího, protože více odcizeného) 

vykořisťování lidských a přírodních zdrojů a otevírání cesty ideologiím náhradních identit je 

v globalizovaném měřítku silnější než v šedesátých letech, pobouření vietnamskou válkou přehlušeno 

katastrofami novými, imperialismu právě rafinovanějšího.           

 V ,,Odpovědi kritikům své knihy Kam spěje Spolková republika?“ Jaspers svůj důraz na co 

nejširší participaci (právě skrze ně se realizujících) občanů na rozhodovacích procesech, a to ne teprve 

voleb z předložených možností, nýbrž právě formování jich samých, ještě prohlubuje. Současná 

demokracie podle něj trpí tím, že obyvatelstvo ani neví, jak se volební listiny sestavují, popřípadě 

nemůže ovlivnit, aby odpovídaly skutečně občanským kvalitám a potenciálům stranických politiků, 

nikoli vnitřním zájmům a poměrům ve stranické hierarchii. ,,Při sestavě kandidátů by musel každý 

občan dočasně mít práva člena strany, aniž by byl členem strany, neboť jako státní občan má 

spolupůsobit na nominaci kandidátů.“1968 Už v listopadu 1946 Jaspers spolu s dalšími editory a 

vydavatelem časopisu Die Wandlung, Alfredem Weberem,1969 Dolfem Sternbergerem a Lambertem 

Schneiderem, ostře vystoupil proti znovuzavedení poměrného volebního systému: ,,Podepsaní 

vydavatelé a nakladatel časopisu ,Změna‘ jsou toho názoru, že platné právo poměrné volby a volby 

podle kandidátního výběru omezuje politickou svobodu osoby, od počátku ochromuje demokratický 

život, a že v dlouhodobém měřítku musí vést k nějaké formě diktatury.“1970 

 K ,,maximální osvětě (Aufklärung) obyvatelstva o tom, co se děje“, patří podle Jasperse 

referenda, petiční právo, co nejširší a nejotevřenější možnost občanské iniciativy, výkonu, kritiky a 

kontroly moci zdola. Tato participace má přirozeně vyrůstat z řešení nejbližších problémů lokální 

správy k celonárodnímu a mezinárodnímu měřítku, jako výkon politické účasti vyjadřující svébytnost 

člověka jako suveréna společensko-politické strukturace skutečnosti. Jaspersovo pojímání suverenity 

a (republikánské) samosprávné iniciativy je zřetelně příbuzné pojímání Kantovu, chápajícímu 

v organické jednotě do-spění, dosažení pravé kultury duchovní kompetence a její objektivace na 

úrovni mravní-sociální, politické. Jaspersovi nejde (jak se mu často demagogicky vyčítalo) o destrukci 
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stranické politiky, neuplatňuje paušální odsuzování systému politických stran a podporování 

singulární nebo naopak spontánně kolektivní akce lidové, poznamenané zase vždy anarchistickým, 

dezintegračním potenciálem. Je jen pro soutěž idejí a proti souboji zájmů, pro politické strany jako 

transparentně formované subjekty reprezentující určité občanské postoje a proti zacykleným 

mocenským oligarchiím komunikujícím navenek na principu zbožní reklamy a dovnitř na principu 

distribuce pozic.1971 ,,Strany ale nejsou tak, jak jsou, definitivně. Mohou se regenerovat,“ věří 

Jaspers.1972 Neodmítal tedy strany jako takové, nýbrž jejich ,,současný stav“. Ovšem Jaspers 

zdůrazňuje, že ,,cesta přes strany není jediná,“ že je možná a potřebná svobodná občanská iniciativa, 

spojující nejprve jen několik jednotlivců, později stále větší kruhy, která může přijít s návrhem řešení 

problémů dne.1973  

 Jeden z centrálních pojmů Jaspersových kritik Spolkové republiky je třeba vidět v pojmu 

,,legální (legitimní) revoluce“. Jaspers odmítá násilnou revoluci, ,,ale možnost ,legitimní revoluce‘ 

zdola bez násilí je podmínkou svobody státu a jeho občanů: Může se odehrát politickou stávkou, 

masovými protesty, vzepřením se většiny, vykonat volbu, bezprostředními legálními akcemi z lidu“; 

neboť: ,,Pravá revoluce je revolucí způsobu myšlení, která nechce násilí, nýbrž přesvědčuje. (…) 

Nenapadá stát, nýbrž ve jménu státu vládu.“1974 Jaspersův postoj v tomto ohledu je myšlenkově 

blízký Masarykově kritice ,,politické pověry“ revoluce v marxovském stylu jako ,,politického a 

sociálního mysticismu a mýtu“, jako idolu, na nějž se fixuje radikalismus, který je ve skutečnosti 

,,aristokratický“. ,,Revolucionář je aristokrat, absolutista a tyran, třebaže táhne do boje s heslem 

rovnosti a bratrství.“ Proti revolucionářství tohoto typu, v němž vidí ,,signum slabosti a 

nedokonalosti“, Masaryk staví jako ,,skutečně moderního“ člověka každodenní, drobné práce: ,,ne 

siláctví, ale sílu“. ,,Revoluce je dnes šosáctví. Nejhlučnější, nejradikálnější protišosáctví nebývá často 

nic jiného než šosáctví. Starými prostředky nelze stvořit nové, a revoluce je prostředek velmi starý. 

Jsem proti revolucionářství, protože věřím ve vývoj a v pokrok prací, ale revoluce je sport, sázka do 

loterie.“1975 Správně (humánně) zacílená každodenní práce, opravdovost individuální racionality a 

mravnosti (jejich jednoty v občanském životě), je pro Masaryka stejně jako pro Jasperse skutečným 

(moderním) ,,revolucionářstvím“.      
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 Jako o možném výrazu protestu uvažuje Jaspers o nevolení. Neúčast na volbách jej 

samozřejmě ruší svým pasivním charakterem, na druhou stranu připouští její účinek v okamžiku, kdy 

by voliči hromadně do uren vhodili neplatné hlasovací lístky s nápisem jako ,,Ich protestiere gegen 

diese Art der Wahl.“1976 Takováto protestní volba by politiky, předkládající voličům k ,,svobodným 

volbám“ svými hierarchiemi sestavené, omezené nabídky, donutila k zamyšlení. Podobně generální 

stávka, která by při masivní účasti a např. několikadenním trvání zrovna tak nemohla zůstat bez 

odezvy, už kvůli svému hospodářskému dopadu. Jaspersovi jde o to, že takovéto solidární akce 

přinejmenším držitele moci nutí k jasnému zaujetí stanoviska, jež nově umožní prohlédnout jejich 

skutečnou politickou integritu. Takovéto akce, využívající možností již v daném systému, pohybující 

se v mezích zákonů, jsou projevy ne-stranické občanské iniciativy, svého druhu ,,stálé, postupující 

legální revoluce“, kterou Jaspers považuje pro Spolkovou republiku za ,,nevyhnutelnou cestu, pokud 

chceme vydržet“.1977 ,,Revoluční hnutí a změny jsou pro udržení svobody nutné. Ne falešné revoluce 

skrze puče a násilí. Ale snad revoluce po legálních cestách až k politické generální stávce.“1978  

 Legální revoluce tak nepracuje násilím, zbraněmi, nýbrž vyjadřuje i Jaspersovo základní 

antropologické stanovisko mravní autonomie a dějinotvorné suverenity jednotlivce, od nejž vposled 

vše, včetně institucí, začíná a závisí, na jehož sebevýchově (Selbsterziehung, jeden z Jaspersových 

centrálních pojmů) vše spočívá. Přitom spojitost naplňování všech možností se seberealizací 

přítomného nenápadně, ale velmi hluboce koření v racionalistických základech novověkého myšlení 

vůbec, u Leibnize a metafyzické fundace osvícenské ideje pokroku, osvícenství samého. Legální 

revoluce také není než ,,osvícenstvím“, kulturou zjednávání kultury, sebekultivace, pro niž je stejně 

podstatný její neredukovatelně individuální charakter, a přitom univerzální závazek, jako její 

procesuálnost, ne-stavovost (statičnost), a – nepřehlédněme – těžiště tohoto imanentního pohybu 

vpřed takříkajíc v transcendenci sebekritiky: kultura je proces, její univerzalita je individuální (dějinná) 

a jednota jejího sebeprohlašování pohybem vzepětí sebe-kritiky. Tento sebekritický pohled zakládá 

pluralistickou, a přece/a proto pevnou demokracii, bazírující na jednotlivci, který ale zase bazíruje na 

kritice sebe sama. Když Jaspers říká, že ,,legální revoluce“ není žádný ,,jednorázový akt, nýbrž 

postupující proces, v němž věci jsou nově zakládány ve směru svobody“1979, předvádí nám v aplikaci 
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na poměry v konkrétní historické situaci Spolkové republiky poloviny šedesátých let ,,realitu“, 

východy své filosofie člověka i dějin: integrativem přítomnosti je mu budoucnost, jednání dnes není 

možné bez ,,ideje“ zítřka, resp. věčnosti (času vůbec), bez hodnotového zaktovení (kde není, 

reprodukuje se pouze nevědomě, o to konformněji oktroj statu quo). Budoucnostní horizont je 

přirozeně spjat se svobodou a v něm kotví to, co dnešek opravdu naplňuje = překonává, co dostává 

svým závazkům natolik, že rozvazuje, uvolňuje (je dobré = stává se lepším). Tato imanentně 

emancipativní povaha pravdy jako (tázání, komunikace) přesahujícího vytváří pravou povahu 

navazování, tradice: v tomto smyslu kultura není totéž co tradice ve smyslu přejímání minulého, je 

spíše před-jímáním budoucího, tj. měřením se tím, co nás přesahuje.  

 ,,Ustavičná legální revoluce je zároveň cestou, jak získat možnou jistotu v zůstávajícím 

prostoru nejistoty,“ říká Jaspers. ,,Jakmile ale chceme získat absolutní jistotu (třeba se zákony 

výjimečného stavu, o nichž Augstein právem říká: ,konec vší jistoty‘), možnou jistotu ztrácíme. Neboť 

usilování o absolutní jistotu přistupuje k jednání, která nakonec vedou do nejhroznější nejistoty – do 

chaosu a totalitárního panství. Ustavičná legální revoluce je proto cestou, jak v chodu osudu silou 

vlastní svobody založit přinejmenším určitou míru jistoty.“1980 Zákony pro výjimečný stav lze dle 

Jasperse obecně odmítnout, jedinou výjimkou jsou případy jako lokální přírodní katastrofa. Jejich 

plošná zavádění ,,pro jistotu“ vidí být jejich zneužíváním pro rozšiřování vlivu současných držitelů 

moci nad veřejností. ,,Všechno bezpečí se vposled zakládá na politice“, zapomínání na pravý smysl 

této a jediný zájem o blahobyt však vede k lhostejnosti občanů samých vůči bujení represivních 

složek a nekontrolovatelnosti distribuce moci.1981 ,,Člověk by přestal být člověkem, kdyby mu bylo 

natrvalo přisouzeno absolutní bezpečí. Zvrhává se, kde si namlouvá, že je má.“1982   

 Tak může Jaspers klást hlavní důraz na výchovu, školství, jehož nositelem jsou dobří učitelé, 

ti, kteří vedou k oné cestě sebevýchovy. Vzdělání není stav vědomostí zprostředkovaných jedinci 

zvenčí, nýbrž proces sebeutváření (ausbilden). Procesem je zrovna tak svoboda. ,,Svoboda není 

vlastnictvím, nýbrž musí být vždy pořád znovu, v mravním procesu jednotlivých lidí tak jako 

v mravním procesu státu, zjednávána. Nemáme zapomínat: Svoboda ve světě může být ztracena. 

Pravděpodobnost, že k tomu dojde, roste.“1983 ,,Prvním úkolem (…) zůstává povždy výchova národa 
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sebou samým silou jím tvořeného státu, na němž se vědoucně a konavě podílí.“1984 ,,Sebeprohlášení 

politické svobody je mravně-politický fenomén.“1985  

 V rozhovoru s Fritzem René Allemannem roku 1966 Jaspers říká, že ,,stálou legální revolucí“, 

která je ,,jedinou cestou“, rozumí ,,akty bez násilí, beze zbraní“: akty, které jsou možné v rámci 

zákony poskytovaných svobod, jako petiční právo, politická stávka a podobně.1986 Je třeba doufat 

v to, že mladým lidem, nastupující nové generaci, se podaří ,,regenerovat“ politické strany ,,zdola“. 

,,Obyvatelstvo musí hledat každou cestu, jíž vejde do politické činnosti.“1987 Jaspers souhlasí 

s návrhem jednoho anonymního čtenáře, aby se pro volby do Bundestagu zrušila pětiprocentní 

klauzule pro vstup poltiické strany. Strany pod pět procent voličských hlasů by neměly právo 

hlasovat, ale měly by právo účastnit se zasedání a řečnit. To by kultivovalo politickou diskusi, 

otevíralo prostor pro opravdovou opoziční kritiku nezajatou výhodami, závazky spojenými s plněním 

rozhodovacích funkcí. ,,Ona vůle ke svobodě, k právu, k míru, sjednocuje nás lidi v otázkách existence 

pod jedinou velkou ideou,“ říká Jaspers v ,,Odpovědi“. ,,Naproti tomu v otázkách existence, ve všech 

otázkách, jež se týkají naší bytnosti a věčnosti, my lidé nejsme jednotní, nýbrž nalézáme se z různých 

zdrojů v komunikaci. Můžeme si rozumět, ale nikoli se zkazit ve směru k jednomu cíli. Můžeme se 

uznávat a milovat ve své rozdílnosti.“1988 

 Když se Jaspers zamýšlí nad oporami duchovního sebeuvědomění Němců, jmenuje jako mezi 

nimi nejvíce vyčnívající Goetha a Kanta. Nejde mu o výkony těchto mužů na speciálních polích, jimž se 

věnovali, nýbrž o povahu (přirozenost) lidství, jež představovali a představují v německé a světové 

kulturní paměti, jako vzory. Goethe, jak jsme už viděli, Jaspersovi představuje historicky 

nesrovnatelné proniknutí do bezpočtu oborů, volnost ducha, aktivitu lidské tvořivosti a poznávací 

schopnosti, která překonává všechna omezení, rozprostírá se nad rozmanité a různé, a to 

naslouchajíc, opravdu volná a otevřená. Jako takový Goethe představuje vrcholný příklad Němce, 

který ovšem není nijak ,,signifikantní“ jako Němec, pro Němce v tom smyslu, že by zužitkovával a 

vyjadřoval či učil přednostně německou ,,povahu“. Naopak je to obecně lidská velikost Goetha, stejně 

jako v případě Kanta, co se vymklo, co sice (zdánlivě) reprezentuje Němce, ještě spíše by ale nmělo 

reprezentovat Němcům, totiž to nad-německé, univerzálně liddské. Kanta, jak jsme viděli už 

v pojednání o ,,Velkých filosofech“, Jaspers považuje za ,,světodějného filosofa“, vymykajícího se 

spolu s Platónem nad všechny ostatní. Na rozdíl od Platóna Kant nevytvořil postavy, obrazy, nýbrž 
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způsob myšlení, učinil rozhodný obrat ve filosofování, na němž má nutně spočívat ,,všechna rozumná 

filosofie“. ,,Jeho filosofie je zázrakem jako ta Platónova. (…) Jen tito oba jsou dnes ještě 

nepostradatelní pro studium filosofování.“1989 Při té příležitosti Jaspers jako příznačné zmiňuje 

nepochopení, resp. vědomé překrucování své přednášky ,,Naše budoucnost a Goethe“.1990        

 Příkladem ,,mravně-politickou“, resp. ,,duchovní“ ,,revolucí“ neozdravěného národního 

sebevědomí, neozdravěného právě univerzálně-lidskými příklady jako Goethe, je Jaspersovi německá 

hymna, s níž se nikdo nemůže opravdu identifikovat, která je čímsi umělým a kýčovým.1991 ,,Její 

nálada a její obsah mají pro nás groteskní cizost,“ říká Jaspers. 1992 Její ,,prolhaná biedermeierová 

útulnost“ ,,má v sobě zlou agresivitu ve jménu moci říše“. Řadí se v ní za sebe ,,jednotu a právo a 

svobodu“ namísto opačně, ač ,,jednota moci ještě jako taková není nijak legitimní“.1993 A podle 

Jasperse ovšem ,,maloněmecké dějiny šly cestou národní hymny“.1994 Z kopce to s německou 

vzdělanostní tradicí šlo záhy, definitivně po roce 1871, v říši, kdy se redukovala na sumu, ,,bohatství“ 

statků, které se tradují, konzumují a oslavují, namísto žitých a stále obnovovaných hodnot, 

postulovaných sice Němci, ale vymykajících se právě svou univerzálních licencí a ustavičnou kritickou 

reformulací.1995 

 Jaspers zdůrazňuje vzájemné uznání (různosti) uvnitř lidu a mezi národy, novou solidaritu 

v atomovém věku, nutnost nepřipustit atomovou válku, vést Spojené státy americké a Sovětský svaz 

ke spolupráci, varovně sledovat počínání Číny a zvyšovat význam a jednotu Evropy integrací jejích 

států za účelem trvalého míru a významu ve světě ovládaném mocnostmi USA, SSSR a stále více 

Čínou. Jaspers pléduje za vytvoření ,,Spojených států evropských“. Za tři hlavní cíle současné 

mezinárodní politiky považuje spojení svobodných států ke společné zahraniční politice zajišťující mír, 

americko-ruský pakt zavazující se nedopustit atomovou válku a integraci evropských států do 

politické jednoty, která by jim společně dala váhu vyrovnávající se Americe a Rusku: Vereinigte 

Staaten von Europa. Evropa má ,,úlohu“ existovat jako ,,duchovní celek“, jakkoli se vyvinula do 

jednotlivých zvláštních tvarů. Evropské sjednocení jako nutný garant míru a s počtem obyvatel, 

průmyslovou a pracovní kapacitou protiváha velmocem Jaspers považuje za věc pouze těch 
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evropských států, které patří ,,svobodnému světu“, a za podmínky rezignace na ,,každou národně-

státní politickou suverenitu“. ,,V okruhu svobodných států“ by tato Evropa stála ,,v nejužším svazku 

s Amerikou“, ,,v míru s Ruskem a jeho satelity a v obraně proti hrozivě stoupající Číně“. ,,Rusko je od 

nás odděleno státní formou a dějinně řecko-katolickým křesťanstvím. Spojeno je s námi jako původně 

křesťanská evropská mocnost a jako tvůrce jedinečně hluboké poezie a literatury.“1996 ,,Spojené státy 

státy evropské by mohly s konečnou platností ve vlastní oblasti zajistit, ve světě mocně podporovat 

mír.“1997 O Číně přitom Jaspers mluví jako ,,stále ještě rostoucím nebezpečí pro svět“, které se ,,dnes 

pro svět zdá větší, než kdy bylo nebezpečí Ruska“.1998  

 Otázku rovnosti je dle Jasperse třeba brát diferencovaně, promyšleně, ne heslovitě. Rovnost 

je ,,idea smysluplná v prostoru svobody“, skutečností je nerovnost. Nedomyšlené proklamativní 

postulování všeobecné rovnosti jako skutečnosti, stavu, je v současnosti ,,neštěstím světové politiky“. 

Jaspers v této věci opět prokazuje svou volnost od módních postojů, důraz na vypracování dialektiky 

pojmových a dějových určení namísto hotovosti, absolutní platnosti postulátů. Dobře vidí, že 

,,požadavek rovnosti tam, kde rovnost fakticky není přítomná, se stává příčinou násilí. Požadavek 

rovnosti tam, kde je, vždy nejprve v nároku na sebe sama, oprávněna, se stává východiskem založení 

míru.“1999 Pro rovnost platí, co Jaspers v přednášce ,,O evropském duchu“ určil pro svobodu, totiž že 

spočívá na podmínce svého ručení pravdě. Uznání jiného jako rovnocenného je podmíněno jeho 

integritou, integrovatelností do vzájemnosti, která zachovává neredukovatelnost každého. Rovnost 

,,diskursů“ tak platí pouze, nakolik nejsou ne-humánní. Korektivem plurality je humanita jako 

nepřipuštění různosti, která je zároveň ohrožující. Jaspers si je vědom toho, že pluralita může být jen 

pluralitou ve vztahování k jednomu (jakkoli definitivně platně neurčitelnému, přesto jako o sobě 

identitní společně uznávanému); jinak jde o relativitu, v níž při zneuznání obecně závazných hodnot 

platí právo silnějšího.  

 Lidé si nejsou rovni, pokud jde o různost jejich konstituce, rasy, nadání, charakteru. Rovnost 

se dotýká stejných nároků a povinností mravního charakteru. ,,Tato rovnost existuje jako výzva, ale 

ne jako skutečnost k vztahování lidí k sobě navzájem. Je cílem, k němuž se všichni mají přibližovat ze 

své rozličné situace. Rovnost lidí spočívá v tom, že každý se může stát sám sebou. Z toho pramení 

nová nerovnost, že každý se sám sebou stává jedinečným, nezastupitelným způsobem (tato 

nerovnost platí jen o člověku). (…) Ve státech se opakuje, co se dá říci o jednotlivých lidech.“2000  To 

znamená, že na úrovni států platí, co pro jednotlivé lidi: rovnost v (nároku na) bytí, jeho svébytnosti, 
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a ovšem závazcích (ve smyslu solidarity, uznání jiného), a ne-rovnost v určitosti individuálního 

ustrojení a sebevývoje, dosahování svých možností.    

 Jaspers dospívá k požadavku překonání násilného, ozbrojeného řešení konfliktů mezi státy 

(neřkuli mezi lidmi) komunikací založenou na vzájemném uznání rovnosti východiska v určení bytí 

člověkem. Za cíl svého filosofování označuje Jaspers ,,bezohledný souboj v duchovním světě“, což 

chce říci: ,,Smysl tohoto filosofování není negativně pasivní beznásilnost, nýbrž v protikladu k ní 

pozitivně překonání násilí v boji komunikace. Nazval jsem ji milující boj nebo bojující láska.“2001 

Přitom na jeho požadavku míru, evropské integrace, eliminace zbrojení atd., je působivé a iniciační 

to, že se smíření nedovolává jako (,,pouze“) lepší cesty ze stávajících poměrů, plných napětí a 

latentního ohrožení, nýbrž jako nutnosti: další mezinárodní válečný konflikt není v atomovém věku 

možný, mír je nutný, neboť zbraně, jež mají velmoci v rukou, mají poprvé v historii sílu ohrozit celé 

lidstvo. ,,Moje teze je: Existence atomové bomby vytvořila v dějinách jedinečnou situaci. Jde o 

existenci celého lidstva.“2002 ,,Integrace Evropy, hospodářská nebo politická, proti nacionalismům, je 

přáním všech pravých Evropanů. Je současně přáním USA, které by se sjednocenou Evropou byly ve 

spolehlivějším a jednoznačnějším svazku než za malých evropských států, žijících ve stálých 

diferencích.“2003 Zřeknutí se suverenity na starý, v moderním světě ve skutečnosti již neplatný způsob 

(suverenity na principu individuální síly, převahy) je věcí ,,důstojnosti“, kdežto ,,v neodůvodněném 

nároku spočívá lež a směšnost“.2004 

 ,,Naše politika, kterou uchopujeme ze svobody a skrze niž získáváme svobodu, vyžaduje 

uskutečnění demokratického státu svobodných občanů. Vyžaduje bez výjimky kontrolu a veřejnost. 

(…) Zahraničněpoliticky pracuje pro mír na základě uznání důsledků Hitlerovy války. Vede 

jednoznačnou politiku důvěryhodnosti. Svoboda a mír jsou možné jen společně a obě jen 

prostřednictvím pravdivosti.“2005 K tomu je ale třeba opačného stavu, než jaký Jaspers konstatuje 

panovat v současnosti, kdy ,,se žije v reagování, ne vlastním jednáním (Agieren)“, kdy se ,,podřizuje 

nahodilostem, namísto aby se používaly pro obsažné politické účely. To je bezduchost a politicky bez 

charakteru.“2006 

 Jaspers již od poválečné doby staví na německém uznání o nutnosti spojení vlastního 

demokratického vývoje se Spojenými státy americkými; mluví dokonce o ,,bezpodmínečné 
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soupatřičnosti s Amerikou“.2007 Americkým spojencům jako osvoboditelům a ochráncům západního 

Německa před ním samým, garantům míru, je podle něj třeba prokazovat věrnost (Treue) a 

nekoketovat s ,,Extratouren mit de Gaulle“. ,,Mezi mocnými demokraciemi je dnes Amerika pořád 

ještě nejlepší,“ domnívá se Jaspers.2008 Vyčítá bonnským politikům ,,polovičatost“, těkání od Ameriky 

k de Gaullově Francii, nacionálně živený resentiment vůči Američanům a jejich získané rozhodovací 

svrchovanosti nad Německem. Vyčítá nedostatečné obrácení k Americe Adenauerovi. ,,Adenauerova 

úzkoprsá zahraniční politika začala, když neměl žádné pochopení pro velikost Kennedyho. To není při 

mocném rozdílu státníka a pouhého politika překvapivé. Kennedy to hned rozpoznal a nemluvil 

k Německu v Bonnu, nýbrž ve Frankfurtu a Berlíně. Jen v Americe máme relativně pevnou půdu. Na 

Ameriku musíme vsadit svou naději, protože pro nás žádná jiná neexistuje.“2009 (Tento způsob 

bezvýhradného stavění za spojení s Amerikou Jaspersovi vyčítali nejen levicoví intelektuálové.)   

 Zároveň ovšem Jaspers ve spise o Spolkové republice píše, že ,,Adenauer myslel pouze 

zahraničně-politicky“, zatímco ,,vnitřní politika jej zajímala jen jako prostředek, jak se udržet u moci, 

aby mohl tuto zahraniční politiku vykonávat. Tady leží snad jediný bod, jenž jej nechává srovnávat 

s Bismarckem. Oba neúmyslně podporovali tendence k mravně-politické korupci v německém 

národu. Oba přispívali tomu, aby se charakteru tohoto národa vždy znovu lámala páteř. Vnitřně-

politicky byl Adenauer stejně jako Bismarck hrozným neštěstím (schlimmes Verhängnis).“2010 Jaspers 

se na tomto místě svého výkladu zastavuje, aby své hodnocení Adenauera uvedl na pravou míru, 

docenil, co přece k docenění se zdá být, a pojmenoval, co a proč považuje za špatné. Uvědomuje si, 

že ,,v tomto spise padají na Adenauera těžké stíny“, to ale ,,nebrání tomu, že jsme tomuto muži 

povinováni velkým díkem. Nikdy nemůžeme zapomenout, co jsme od roku 1945 prožili.“2011 

Adenauer po válce rozpoznal ,,velké nebezpečí, že celé Německo by se pod bezelstnýma očima 

Američanů mohlo stát komunistickým“, a měl zásadní podíl na upevnění základního prizmatu 

západoněmecké orientace ,,bezpodmínečně se Západem (Westen)!“2012 Ve všeobecné německé 
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poválečné bezradnosti vidí Jaspers Adenauera být jedinou oporou pevné a uvážlivé politické práce, 

která západní Německo spojila se Západem, která zastupovala poražený, pohrdaný a provinilý národ, 

a přitom ,,s důstojností, která na nepřátele dělala dojem, s chytrostí a s mnoha nápady, jež jim 

imponovaly, a s ohebností poradce, jenž vidí to podstatné a ukazuje to v té které zvláštní 

události.“2013 Jaspers připouští, že nikdo přesně nevěděl a nemůže rozhodnout, nakolik západnímu 

Německu ,,komunizace“, ,,sovětizace“ opravdu hrozila, říká ale, že on toto nebezpečí vždy vnímal 

jako velmi reálné. Zajímavá je přitom Jaspersova poznámka, že ,,Adenauer zachránil existenci 

bezmocného zbytku Německa jako části svobodného Západu (Abendland) s pomocí na tom o sobě 

zainteresovaných vítězů“.2014 Cena právě za to ovšem podle Jasperse byla ,,vysoká“, totiž podcenění 

vnitřní politiky, politické kultivace německého národa, zaměření na zahraničně-politickou a 

ekonomicko-progresivní taktiku. Adenauerovi se podle Jasperse nepodařilo vytvořit, resp. vůbec 

připustit: ,,Nemáme ještě stát politické svobody, který bychom mohli mít. Adenauer mu zabránil. 

Podle všeho vůbec nechápe, co takový stát svobodných lidí je. A takoví politici mají ještě být chráněni 

zvláštním zákonem proti urážce? Jen sdělit skutečnost je zde už urážka, kterou si sami přivodili.“2015 

Podle Jasperse Adenauer stejně jako mnoho starších politiků stále ,,myslí v kategoriích vilémovské 

doby“.2016 

 25. listopadu 1960 Jaspers v Die Zeit (číslo 48) publikoval článek o Adenauerovi Der 

Staatsmann Konrad Adenauer, který téhož roku vyšel jako součást spisu Freiheit und 

Wiedervereinigung. Adenauer jako klíčová figura německé poválečné politiky Jasperse samozřejmě 

celou dobu zaměstnával, snažil se kromě analýzy i žité osobní zkušenosti jeho politické praxe 

pochopit psychologicky jeho myšlení, sociálně působení jeho jednání. Z toho, jak o něm přemýšlí 

ještě v posledních textech a projevech poloviny šedesátých let, je zřejmé, jak Jaspers (svědčí to o jeho 

poctivosti jeho kritického myšlení) jakoby sám sebe napomíná, snaží se korigovat, aby mu 

Adenauerovi neukřivdil, nebyl k němu nespravedlivý: na jednu stranu je krajně nespokojený s 

(ne)přeměnou, (ne)vývojem, jímž Německo od druhé světové války prošlo, se stavem, v němž se 

nachází, a směrem, jímž se jeví ubírat, na druhou stranu si uvědomuje, že Adenauer sehrál určitou 

roli už jen pro to, že západní Německo nastoupilo jinou cestu než to, jež se pod sovětskou patronací 

stalo východním. Když mu v Americe působící přítel, právní profesor Karl Loewenstein roku 1961 píše 
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o své ,,zvláštní antipatii“ k Adenauerovi,2017 odpovídá Jaspers smířlivěji: ,,Vy vidíte německé věci 

ostřeji v totálním pesimismu, k němuž se já nemohu rozhodnout. Ale směr(y) našich pojetí jsou 

příbuzné.“2018       

 Ve zmíněném článku pro Die Zeit Jaspers říká, že mu Adenauerova ,,zahraniční politika je 

doložena v jeho jednáních a slovech“, ,,jeho domácí politika“ zato Jaspersovi ,,zůstala v podstatných 

věcech nejasná, nezískává žádnou přesvědčivou tvář“.2019 Zatímco v zahraniční politice se 

Adenauerovi podařilo obnovit jakousi důvěru v (západní) Německo jako partnera, jenž jednoznačně 

staví na mírovém uspořádání a představuje solidní, prosperující hospodářsko-sociálně stabilní entitu, 

formát státníka přece narušuje politická praxe, která mu moc, díky níž může svou politiku realizovat, 

zpřístupňuje: ,,Želím jeho personální politiky, jeho ochoty nechat nasadit k zvýšení počtu hlasů 

pochybné prostředky. Želím toho, že mu podle všeho chybí velkomyslnost, aby se k opoziční straně 

choval tak, aby se v boji s ním a jeho stranou mohla opravdu stát opoziční stranou, která by se mohla 

spolu s ním rozvíjet na půdě společného státu. Želím toho, že se v mezních případech nezdráhá 

difamace, která ničí demokratickou solidaritu. Nejedná podle principu, že lidé se mohou stát lepšími, 

když se od nich očekává lepší a zachází se s nimi, jako kdyby už byli lepšími. Želím občasný dojem, že 

by chtěl opoziční stranu zničit, ne pěstovat, že nepočítá s nutností, že i ona jednou přijde k vládě.“2020 

Tyto formulace lze číst jako shrnutí obecných Jaspersových maxim politické kultury, a ve formulaci o 

očekávání a uplatňování toho lepšího v člověku opět vidíme, jak se politické jednání prolíná s obecně 

lidskými (filosofickými) výměry racionality a etiky. V celé CDU se každopádně podle Jasperse 

,,veřejnosti neukazuje žádná politicky důvěru vzbuzující, přesvědčivá osobnost. Pokud takové 

osobnosti existují, nenechal je Adenauer účinně dojít k uplatnění nebo je neuviděl.“2021 

 Kromě Adenauera spatřuje Jaspers ve Spolkové republice jako jediného široké veřejnosti 

známého politického předáka Willyho Brandta. Ten se mu zdá jako možná naděje a Adenauer, je-li 

skutečný státník, by jej podle něj měl chtít za nástupce. Brandt si získal zejména na Západě respekt 

jako starosta Berlína a naopak nepřátelství ve vlastní straně, která se ho ale pro jeho popularitu 

nemohla jen tak zbavit. Brandt by mohl představovat cestu nové, starými předsudky a praktikami 

nezatížené generace. Tandem Adenauer-kancléř – Brandt-vicekancléř se Jaspersovi jeví jako spojení 
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 ,,Dieser Mann, amousos und alyros, der in seinem ganzen Leben keine Äusserung getan hat, die 
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kontinuity a postupné obnovy, reprezentující zároveň politickou vůli většiny obyvatel: naopak se 

hrozí toho, že by se buď křesťanská (CDU), nebo sociální demokracie (SPD) namísto vzájemné 

spolupráce pokusila jedna druhou po volbách za pomoci nějaké menší strany, s níž by dosáhla těsné 

většiny, raději vyšachovat, a tím namísto integrace (to neznamená velké koalice!) dvou hlavních 

politických proudů/skupin obyvatel nechat jednu druhou potlačit. Soutěžní duch, kdy jde jen o 

dosažení moci, vítězství, a s tím o poražení nepřítele v druhém-konkurentu, o jeho eliminování, nikoli 

dopřání mu seriózního místa partnera a kontrolora s vědomím, že cíl je společný a jeho dosahování se 

stále střídá, kazí politickou kulturu, uvědomění jednoty svobody a zodpovědnosti.      

 Ke kontextualizaci politické reality a budoucnosti Spolkové republiky se Spojenými státy 

Jasperse stále znovu vede i pohled na události v samotné Americe. ,,Co se děje Americe, to se děje i 

nám, jako bychom to byli my sami. (…) V současné situaci zanikneme (untergehen) jako svobodný stát 

i my, zanikne-li Amerika.“2022 ,,Žijeme skrze USA. Zaslouží si na základě nám prokázaných výkonů 

věrnost.“2023 Na jednu stranu se podle Jasperse v samotných USA ,,rozšiřuje názor, že nemohou a 

nemají být ,policistou světa‘“, na druhou stranu jsou ale USA jedinou mocností demokratického 

světa, která může – a musí – být ,,bariérou proti čínské a ruské expanzi“.2024 Tak je nutné doufat, že 

v Americe budou vítězit, k hlasu docházet opravdu rozumné a svobodné, demokratické proudy, jichž 

je tam dle Jasperse pořád nejvíce a nejautentičtějších na celém světě, a naopak síly, které podporují 

vietnamské agrese nebo druhdy Kennedyho odstranění, budou eliminovány. Jaspers netematizuje tak 

ostře jako kritičtější Hannah Arendt, že – jak mu Arendt psala v dopise již v lednu 1946 – ,,základním 

rozporem“ Spojených států je ,,politická svoboda při společenském otroctví“,2025 nicméně realitu 

americké demokracie rozhodně nevidí neproblematicky.2026 

 Tak má být podle Jasperse ,,osudem“ Německa osud Ameriky i v záležitosti války ve 

Vietnamu. S odsouzením války nelze odsoudit i Ameriku jako takovou a vzdát se spojenectví s ní, 

neboť na něm je Německo závislé. ,,Moc Ameriky je faktickým předpokladem pro relativní zajištění 

trvalosti naší spolkověněmecké existence.“2027 Jaspers odmítá, že by ,,bezpodmínečné“ následování 
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Ameriky znamenalo i její podporu či toleranci ve válce ve Vietnamu: ,,Naše Amerika, naši přátelé jsou 

velcí Ameriřané, kteří naléhají proti Johnsonovi na rychlé ukončení této hrozné (entsetzlich) války, 

která není ničím jiným než sice nechtěným, ale faktickým pokusem prostředky technického věku 

zcela zničit jednu zemi a jeho obyvatelstvo. Vietnam se stal osudem Ameriky, naším a celého světa, 

z nějž má svoboda vyrvat rozum mocných a národů.“2028 Je třeba nezapomínat, že válku ve Vietnamu 

nevedou (všichni) Američané, nýbrž spíše americká vláda, a věřit jako na naše spojence na ty, kdo 

v Americe samé formují opozici proti válce. Jaspersova věta, že válka je ,,sice nechtěným“, ,,ale 

faktickým pokusem zničit prostředky technického věku jednu zemi a její obyvatelstvo“ (nechtěný 

mohl být sám konflikt, ne válka a povaha toho, co se během ní činí), poukazuje na rozdíl jeho – přese 

všechno – ,,distancovaného“ přístupu k této otázce oproti radikalismu, s nímž proti válce ve 

Vietnamu a americké politice vystupovali intelektuálové jako Sartre.   

 Citovanou Jaspersovu myšlenku/zkušenost, že jen zřídka do patřičných pozic přijdou ti, kdo 

do nich opravdu patří, že daří se spíše těm, kdo mají dost vůle k moci a málo skrupulí než těm, kdo 

usilují o prosazování humánních idejí, podle něj v reálné historické perspektivě ilustruje osud 

Kennedyho. ,,Kdekoli ve světě pravda vystoupí se vší vážností, je ubita. Amerika tohoto muže zplodila 

a mohla nést v čele. Anonymní americké síly jej zabily.“2029 Jaspers považuje Kennedyho vraždu za 

otřásající úkaz vraždy naděje, osudu (naděje) dobra, jakmile vstoupí do systému, jehož fungování se 

(právě v tu chvíli nejzřetelněji) ukazuje spočívat mimo humánní hodnoty. S Kennedym podle něj 

vstoupila do politického provozu, tak deformovaného oligarchizací a zájmovým řízením, opravdová, 

reklamou ani ideologiemi nevypěstovaná osobnost kýženého mravně-politického formátu. (V tomto 

smyslu se zdál být jakýmsi vtělením Jasperovy představy politika, státníka.) Amerika zároveň měla být 

jedinou zemí, která takovouto osobnost v současnosti dokázal vyprodukovat: ,,Jen Amerika dnes 

zplodila velkého státníka. Kennedy projasnil v jednom okamžiku – ve dvou letech – celý věk.“ 2030 

Jaspers přitom věří, že ,,v americkém obyvatelstvu, tomto národě (Volk) emigrantů z téměř všech 

národů, je, tak se zdá, právnost, slušnost, spolehlivost, rozum a ochota pomoci ve větším rozsahu 

skutečností než kdekoli jinde na světě“.2031 
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 Kennedy jako (dle něj) jediný případ spojení ,,svobodného ducha“ se ,,státní vládou“2032 je 

Jaspersovi protikladem německých politiků, západních stejně jako východních, kteří nemají ,,smysl 

pro existenci svobodného ducha“.2033 Jaspers se k tomuto problému ostře vyslovil v článku s 

(redakčně zvoleným) titulem Kein deutscher Dialog v časopisu Die Zeit 1. července 1966, v němž 

reagoval na obsáhlý dopis, jejž mu 1. června 1966 adresoval Walter Ulbricht. Ulbricht v dubnu 1966 

navrhoval rozhovory mezi politiky východoněmecké SED a západoněmecké SPD, které by byly vedeny 

veřejně, přenášeny sdělovacími prostředky obyvatelstvu obou zemí, a měly vést – jak říká – k 

,,normalizaci“, uvolnění jejich vztahů, vzájemnému otevření a porozumění. Jaspersovi se po vydání 

spisu ,,Kam spěje Spolková republika?“ vyčítalo, že vybavil Východ novými ,,duchovními zbraněmi“. 

Paradoxní situace, kdy Jaspersova kniha byla v NDR zakázána, její vůdčí představitel se však na autora 

obrátil dopisem plným uznání, sympatií a očekávání, výzev k rozvoji debaty o diskutovaných 

problémech, postavila Jasperse před nutnost vyslovit se o svém názoru na NDR, odlišit vady 

shledávané na demokracii SRN od těch v NDR (která přece teprve či mnohem víc měla být 

nedemokratická, znělo z SRN).  

 Ulbricht Jaspersovi – v dopise, jejž Jaspers spolu se svými reakcemi zveřejňuje v knize 

,,Odpověď“ – píše, že četl jeho ,,zajímavou práci“ ,,s pozorností“ a že doznal, že i přes rozdíly 

v některých otázkách je spojuje ,,stejná starost (…), nenechat nevyzkoušeno nic, aby byl v Německu a 

pro Německu zajištěn mír“.2034 Ulbricht Jasperse oslovuje očividně velmi pečlivě volenými slovy, která 

jsou uhlazená a kultivovaná, nikoli k trapnosti vemlouvavá, ovšem chytře operující potenciálem 

myslitelského sblížení s kritikem spolkové republiky: ,,cíle a světonázory“ Jasperse a Ulbrichta, resp. 

vůbec východoněmeckých komunistů, se musí samozřejmě lišit, nicméně kromě zkušeností dvou 

válek, zájmu na zachování míru, vzájemné komunikaci apod. to má být i ,,přechod k formovanému 

panství a přípravě atomové války v západoněmecké spolkové republice“, co je spojuje ,,k podobným 

závěrům (Schluβfolgerungen) v důležitých základních otázkách“.2035 Ulbricht se tak snaží jako 

východisko možného dorozumění stanovit sdílené odmítání k degeneraci demokracie ve Spolkové 

republice. Ulbricht vítá Jaspersovu kritiku poválečného vývoje Německa, přitakává, že ,,část 
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takzvaného hospodářského zázraku spočívá v zásadě na podfuku (Hochstapelei)“,2036 a míří 

k vyzývavě zvýrazněné tezi, že ,,nadešel čas odporu všech humanisticky smýšlejících lidí proti tomuto 

zformovanému panství“.2037 Spolková ,,Scheindemokratie“ má jako ohrožující faktor spojovat 

všechny, kdož se proti ní staví, tato opozice má být opozicí humanisticky smýšlejících lidí proti ideově 

a morálně vyprahlé oligarchické utilitární moci. Komunisté tak jsou v Ulbrichtově rozvrhu přirozenou, 

ba – což je nevysloveno – hlavní silou této humanitní opozice. Ulbricht Jasperse nijak otevřeně 

nepřemlouvá, aby se ke komunismu sám přidal, ale neopomene – hned v závěsu za s Jaspersem se 

shodující kritikou SRN, jako kdyby šlo o její organickou součást – doplnit, že ,,namísto antisemitského 

štvaní tehdejší doby byly v západoněmeckém státě dneška na státní princip povýšeny 

antikomunismus, tato podle Thomase Manna největší pošetilost našeho století, a k tomu studená 

válka proti druhému německému státu“.2038  

 Ulbricht tak pracuje s oblíbeným postupem, kdy jako se samozřejmostí počítá s tím, že 

studenou válku vede druhá strana, a chytře využívá autority nezávislého humanisty Thomase Manna, 

díky autorům jako Lukács usazeného ve vědomí čtenářů jako (genuinně levicový) pacifista. Přitom 

řada předních humanistů, pacifistů mezi německými literáty jako bratři Mannové, Zweig, Werfel, 

Feuchtwanger a další se ani tváří v tvář úpadku západní kultury (kterou přitom dobře chápali v tomto 

celistvém smyslu celého kulturního typu, racionality) během války ani po ní nepřiklonili otevřeně ke 

komunismu, ba levici vůbec, na rozdíl od Francie, kde se mnohem spíše filosofická i literární 

inteligence, od nejstaršího Anatola France přes Romaina Rollanda, dále takového Rogera Martina du 

Gard a zejména Henri Barbusse až po Sartra a moderní filosofy šedesátých let oficiálně přihlásila ke 

komunismu, neviděla jinou alternativu mimo něj. Ulbricht mluví o tom, že vidí ,,nebezpečí, které pro 

mír vzniká vývojem v západním Německu, jako velmi vážné“, a že udělá ,,všechno, co je v našich 

silách“ pro zabránění novému ,,neštěstí“ (Unheil) Německa.      

 Ačkoli Jaspers na Ulbrichtův dopis reagoval pouze lakonicky, velmi proti jeho smýšlení byly 

,,netaktické“, o povrchnosti svědčící Ulbrichtovy věty o tom, že odcizení, studenou válku a 

nepřátelství mezi oběma německými státy je třeba překonávat, totiž tak a proto, aby ,,se otevřela 

cesta pro pozdější znovusjednocení“.2039 Pro Jasperse byla rétorika znovusjednocení zcela falešným a 

podřadným tématem, zastiňujícím mnohem důležitější téma mravního, demokratického 

sebeuvědomění Němců. Jejich (znovu)jednota jako taková mu nebyla ničím, vždyť nejvíce ji 

proklamoval režim, který zároveň ,,nepravé“ Němce perzekuoval. Chtít být ,,jedním státem“ je 

falešná tužba, podstatnou je ta být dobrými lidmi. Ulbricht psal, že ,,existuje jen cesta sblížování a 
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mírové spolupráce vlád obou německých států v německé konfederaci. Chápeme ji jako dočasnou 

formu spolupráce až do vzniku sjednoceného Německa jako mírumilovného a pokrokového 

demokratického německého státu. Předpokladem pro tuto cestu je, že žádný z obou německých 

států nezamýšlí tomu druhému vnutit vlastní společenský řád.“2040 Jaspers lakonicky odpovídá, že 

Ulbricht ,,právem zdůrazňuje, jak velice se naše politické cíle a světonázory rozcházejí. K odpovědi mě 

ohleduplně nevyzýváte, a já bych Vám ji mohl sotva dát. Tak se mohu omezit na toto zdvořilé 

potvrzení obdržení dopisu.“2041 Své odmítnutí s Ulbrichtem vést diskusi, kterou mu mnozí 

předhazovali jako usvědčení z neochoty opravdový dialog, jejž tak žádá, vést, Jaspers zdůvodňuje tím, 

že ,,politický spisovatel se nenechá zapojit do aktuální denní politiky jako nástroj nebo jako jednající. 

Musí existovat rovina myšlení takové nezávislosti, že se nemůže ztratit v normalitě provozu.“2042 

Jaspers je přesvědčen, že Ulbrichtův dopis jej ,,měl přivést k zaujetí stanoviska k těmto otázkám; měl 

jsem být nasazen do politické kalkulace jako nástroj“.2043 Rozhodující ale podle něj bylo, že rozhovory 

měly být vedeny v televizi a otiskovány v novinách, přitom takováto účast všeho obyvatelstva je ve 

východním Německu něčím neslýchaným. Podle Jasperse takovéto rozhovory, jaké se konaly 

například už mezi redakcí Die Zeit a východními intelektuály, ve skutečnosti ničeho nedosahují, 

opakují pouze už dávno řečené, vedou k rétoricky působivému přesvědčování druhého o tom, jak a 

že lépe to dělá druhý. Veřejnost plánovaných hovorů by nevedla ke skutečně neomezené volnosti 

úvah, srovnání, a svědectví všech, spíše k exhibici protilehlých stanovisek, která by přirozeně 

tendovala k vzájemnému trumfování se.  

 Podle Jasperse ,,ani Ulbricht, ani vůdčí politikové západoněmečtí nemají smysl pro existenci 

svobodného ducha“. Spojení svobodného ducha s vládou státu doba podle Jasperse zažila jen jednou, 

a to v případě Kennedyho.2044 Osud východních Němců, osud života v zemi, v níž Rusové na rozdíl od 

Američanů v západním Německu (tak Jaspers) svou moc válečného vítěze neuplatnili jako rámec pro 

demokratický sebevývoj Němců, nýbrž k mocensko-politickému a ideologickému řízení, Jaspers 

považuje za smutnou nespravedlnost vůči východním Němcům. ,,Proč trpí východní Němci, a ne 

západní Němci?,“ ptá se.2045 Důvody byly ryze geografické. Nyní nelze než doufat a podporovat, jak 

lze, liberalizaci ve východním bloku, aby se životní standard a osobní svoboda lidí co nejvíce 

zvyšovaly, není ale možný bezprostřední politický (to by bylo – vojenský, nově válečný) zásah pro 

nedobrovolné obyvatele sovětské zóny. ,,Jen jedno zůstává dočasně neřešitelné. Západní Berlín a 

Spolková republika nemůžou nikdy uznat berlínskou zeď. Tato monstrózní realita, denně zakoušená 
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jako nelidská, není udržitelná.“2046 Přitom považuje Jaspers za nutné rozlišovat mezi ,,totalitárním 

teroristickým státem, jaký existoval za Stalina a Hitlera, a komunistickým státním a životním řádem, 

touto životní formou východních států, kterou musíme respektovat jako fakt. Nemůžeme podat 

žádnou pomoc pro převraty a nesmíme ji ani chtít podporovat.“2047 

 Jaspers považuje za klíčový nedostatek NDR nedůvěru k lidu, jeho vytlačení z rozhodovacího 

procesu ještě větší než v SRN, všemoc komunistické strany. Ovšem ,,důvěra k lidu a k soudnosti v lidu, 

obojí je na Východě i Západě dosud tiše popíráno. Na Východě je lid držen v nevědomosti, veřejnost 

omezena. Na Západě trvá silná a zčásti úspěšná tendence omezovat, propagandisticky klamavě 

manipulovat veřejnost. To se i za nám ještě dopřávané svobody daří jen zčásti. Na Východě 

neexistuje žádná důvěra v lid, jehož jménem přitom stát tvrdí vládnout. Lid je tam politicky vyřazen, 

má jen poslouchat, je oloupen o svobodu vyjadřování názorů, o právo na svobodu shromažďování a 

tisku. Určuje strana. Co chce, se nárokuje jako vůle lidu a jako vyšší moudrost na základě pseudovědy 

o nutnosti průběhu dějin. Na Západě chybí důvěra v lid právě tak.“2048 Podle Jasperse je  ,,důvěra v lid 

(…) zásadou demokracie, pokud je pravdivá“. Nicméně ,,všechno blaho spočívá na sebevýchově lidu“ 

(zvýraznil M. B.), která se děje ,,s pomocí jeho myslitelů a politiků, v zakoušení skutečností a 

důvodů“.2049  

 Tedy svrchovaná iniciativa a demokratická suverenita lidu, ten se ale musí vzdělávat; ačkoli se 

však dopustí chyb, protože degeneruje v masu nechávající se manipulovat, nelze se zmocnit moci 

s tím, že mu musíme vládnout my – chytřejší: tím se nic nespraví, lid se musí vychovávat a vládnout si 

sám, musí mít moc stále ve svých rukou, a když jí přestane být hoden, jako za války, musí se dostat 

pod dohled lidu zase jiného (v SRN amerického). Ten ovšem má napomáhat zase tomu, aby se ten 

,,zdegenerovaný“ lid polepšil, nikdy nepostačí oktrojovat shora. Je třeba, aby se lid reálně měnil, 

kultivoval, jinak se dojde vždy znovu k téže propasti. Lid byl odpovědný za rok 1933 také, ne jen 

instituce a politici, ba snad pouze Hitler. Odpovědnost mají ti, kteří volili špatné politiky výmarské 

republiky, kteří svým marasmem Hitlerovu umožnili cestu k moci, i ti, kteří jej pak tolerovali na úrovni 

politické elity. ,,Politická výchova nesmí nikdy ustat. Státní občané potřebují maximální informaci a 

spolupůsobení na politickém jednání. Politická výchova se totiž děje rozhodujícím způsobem skrze 

praxi, která probíhá už v nejmenším okruhu společného plnění úkolů.“2050 To je Jaspersova orientace 

na švýcarský typ přímé, avšak participací na správě od nejmenších celků kultivované demokracie; 
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demokracie pro něj znamená principiálně samosprávu. ,,Dnes nehrozí žádný Hitler a žádná Osvětim a 

nic podobného. Ale Němci se zdají vesměs neprodělat obrat ze způsobu myšlení, který Hitlerovu 

vládu umožnil,“ domnívá se Jaspers. ,,Zůstaneme, když se nám jako produkující a konzumující 

společnosti dobře daří, tak spokojeni okamžikem, tak slepí ke skutečnostem, tak fantastičtí, tak 

nezodpovědní, tak ztracení? Pak jdeme vstříc neštěstí, zcela jiného druhu než Hitlerovu, a pak se 

budeme za ně cítit tak málo odpovědni jako ve své době a ještě dnes většina Němců vůči realitě 

Hitlerova státu.“2051 

 Podle Jasperse svědčí odpírání velkých osobností v politice o averzi k (možnosti) velikosti 

člověka vůbec. ,,Mravně-politické vůdčí osobnosti“ (sittlich-politische Führerpersönlichkeiten) jsou 

pro vládu, správu veřejných věcí ,,štěstím“.2052 Jako takové je nelze zaměňovat za vůdcovské postavy 

ve smyslu diktátorů, kdy ,,vůdcovský“ řád spočívá v povrchním charismatu egoistickém nebo 

populistickém namísto skutečného vedení komunikativního a demokratického, rostoucího z osobní 

odvahy, nikoli opakování většinových sklonů. Tento individualismus obecně antropologický stejně 

jako politický utváří i Jaspersův pojem lidu, který jako dějinně se určující obec závisí právě na 

,,sebevýchově“ jednotlivců. Jaspers se dokonce poměrně ostře, s trochu překvapivou povšechností, 

vymezuje vůči Rousseauovi, jakkoli v jinak oprávněně odmítavé reakci na ztotožňování jejich postojů, 

když své ,,pojetí lidu jako v pohybu stojící, sebe sama vychovávající, pravdu hledající, skrze diskusi se 

sebou vnitřně bojující obce“ staví proti Rousseauově ideji rozumu spojované s obecnou lidovou vůlí 

(volonté générale), ,,která není vůlí jednotlivců, vícerých, ani většiny, ba ani všech, nýbrž leží 

hlouběji“. ,,V následování Rousseauových myšlenek byl během francouzské revoluce jednotlivci i 

mnohými, reprezentativními shromážděními pozvedán nárok, tuto obecnou vůli zastupovat a 

uplatňovat s nátlakem a terorem.“2053 ,,Mezi politickými filosofy je mi sotva nějaký jiný v celém svém 

způsobu myšlení tolik nenáviděn jako Rousseau,“ říká dokonce Jaspers.2054 Mýtus o obecné lidové 

vůli, na jejíž poznání a politické zastupování si lze činit nárok bez možnosti korektního určení, 

z jaspersovského pohledu připravuje půdu totalitarismu už na půdě filosofické spekulace; dodali 

bychom, že mnohem závažnější než – se svobodou, rovností a přirozeností přece autenticky spjatý – 

rousseauovský humanismus byl fichtovsko-hegelovský monistický systematismus, který politickou 

autoritu totalitární moci vybavil falešnou gloriolou domněle konsekventně dokázaného vrcholného 

sebe-uvědomění totality bytí, ,,k-sobě-přicházení“ určení světa skrze člověka, a totiž absolutně se 

poznávajícího člověka, jímž takto je právě německý myslitel (,,duch“). Jaspers konstatuje viditelný 
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úpadek osobnostního formátu německých politiků už oproti výmarské republice, v níž na rozdíl od 

Spolkové republiky ještě byly osobnosti jisté ,,politicko-mravní vážnosti“ (jmenuje Eberta, 

Stresemanna, Grönera, Luthera či Brüninga).2055 

 Jaspers se brání opakovaným výtkám filosofujícího ,,moralismu“, nerealistického i 

nerealizovatelného ve vztahu ke konkrétní politické praxi, a ,,diletantismu“, nedostatečnosti či 

chybné interpretace informací. Jeho reakce dobře shrnují celkový vztah jeho politických aktuálně 

historických spisů a veřejných vystoupení k jeho soustavné filosofické teorii (nikoli filosofickému 

,,systému“ jako uzavřenému konceptu, jenž by se jen mechanicky uplatňoval na dějinné situace jako 

proměnné spekulativně již postižených obecností). Titul ,,diletant“ Jaspers podle svých slov chápe 

především jako pochvalu. Ačkoli se v této souvislosti nikde neobrací ke Goethovi, jeho přístup 

k diletantismu se s tím Goethovým velmi shoduje. Také Goethe čelil často výtkám z amatérismu ve 

svých přírodovědných či filosofujících zkoumáních. On je však nechápal jako více či méně 

příležitostné odbočky od svých básnických aktivit, nýbrž jejich podstata i určitost jejich uskutečňování 

vycházela z širokého pojmu lidské tvořivosti, stýkajícího se s tvořivostí konstitutivních sil celku 

přírody. Podle Jasperse ,,diletanti jsou skutečnosti blíže než specialisté. Chtěl bych být nejprve 

diletantem a pak samozřejmě někde i specialistou, abych věděl ze zkušenosti, co je vědecké 

bádání.“2056 Jaspersův postoj v této věci odráží i jeho naznačený přístup k ,,ideji univerzity“, v níž 

právě tak hájí nutnou specializaci, odbornost v konkrétní problematice, tu ale na druhou stranu 

považuje za nedělitelně spojenou s intencí univerzálního, místa v celku. Teprve díky němu je možné 

nahlédnutí konkrétního ne v jeho nahodilé singularitě a interpretační libovůli, nýbrž jako vědomě 

dějinného fenoménu. ,,Kdo filosofuje, je diletant, ne proto, že jako specialista nemá dostatečné 

znalosti, nýbrž proto, že je hnán onou silou, která miluje pravdu a s entuziasmem o ni usiluje.“2057                

 Jaspers byl obviněním z diletantismu, jak sám říká, zvyklý přes půl století, jako ,,Fachmann“ 

platil jen krátce coby psychiatr, za diletanta ho mnozí považovali a považují i na půdě filosofie, 

nemluvě o půdě politiky. Jaspers ovšem, jak říká, ,,nepíše pro politology ani pro politologii, tak málo 

jako pro profesory filosofie, nýbrž pro myslící lidi vůbec“.2058 ,,Spočívá nicméně v povaze filosofování, 

v zásadě promýšlet vše, také všechny vědy, také politiku a theologii. Filosofujícímu se přitom nemusí 

v jednotlivostech přiházet více omylů než samotným odborníkům.“2059  
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 Nově jako svébytná věda se deklarující politologii Jaspers chápe rezervovaně. Pokud ona – na 

rozdíl od údajně pouze moralizující a spekulativní – filosofie má být relevantním, konkrétně historicky 

poučeným a poučným poznáním politické situace, musí zároveň překračovat právě své vymezení jako 

úzké speciální disciplíny, protože politika ani politická věda nemá pravdu o tom, co je či být má, 

v sobě samé, resp. v konkrétních nahodilých jevech samotných. Osamostatňující se vědy jako 

sociologie či politologie dle Jasperse nemohou reklamovat svou vědeckost pouhým žargonem a 

hromaděním (knih) dat a pojmenování; kultivace jejich (spíše výjimečného, výjimečně filosofického 

hlediska prostého) analytického výkonu je nutným předpokladem toho, že budou více než 

deskriptivním instrumentalismem. Jako příklady ,,původních myslitelů politiky“, postupujících 

v rozumění skutečnosti se znalostí Starých, uvádí Jaspers Hannah Arendt a Karla Löwensteina.2060 Za 

vzor toho, co může sociologie či politologie znamenat ve spojení s opravdu hlubokým porozuměním 

historickým realitám, ukazuje Jaspers stále Maxe Webera. Weber ,,požadoval a uskutečňoval 

metodicky čistou historickou vědu. Ta chce vědět tak přesně a dokazatelně jako ta stará. Ale chce být 

kritičtější (ne ve všeobecných skeptických výpovědích, které nic nemění, nýbrž v určitých 

metodických podáních).“2061 Weberovský přístup je správně kritický k totálnímu nároku, resp. 

totalistickému pojímání – poznání ve skutečnosti nepřístupných – ,,dějinných substancí“, to ale vůbec 

neznamená, že by se rozpadal na deskripci singularit. Naopak chápe, že v jednání člověka jsou 

,,nejmocnější realitou“ ,,hodnotové soudy“. Nebere je však proto ještě jako ,,vědecké poznávací 

akty“, nýbrž – coby realitu – jako ,,předmět společenskovědného poznání“. ,Hodnotová interpretace‘, 

to znamená, rozvinutí konsekvencí jednotlivých hodnotových soudů a přezkum realit, nakolik těmto 

konsekvencích v jednotlivých historických případech odpovídají nebo ne, je hlavní prostředek poznání 

historických realit. Ne hodnocení, nýbrž hodnotová interpretace je věcí vědy.“2062 Hodnocení, mohli 

bychom doplnit, je pak věcí filosofického rozumu. Samotné toto oddělování hodnocení a intepretace 

hodnot je snad v úplnosti nemožné, věda se o ně ale podle Jasperse musí snažit. Jeho vnitřní napětí 

patří k nejednoznačnosti, nehotovosti, dějinnosti skutečnosti a myšlení.      

 V knize Antwort Jaspers prohlubuje, co takto razantně neřekl v žádném vydání ,,Ideje 

univerzity“: že ,,svoboda univerzity v neomezeném snažení o pravdu všeho druhu je svázána se 

svobodou státu, jenž sám pro svůj vlastní smysl chce na státu nezávislou svobodu prozkoumání 

pravdy, s tím nadstátní a nadnárodní charakter univerzity. Univerzitní politika znamená, uchovat tuto 

svobodu společně se silami svobodného státu. To je úkolem univerzitní politiky a každého jednoho 

profesora. (…) V totalitárním, autoritářském, diktátorském státě nejsou pravé univerzity možné. 
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Existují jen ve svobodných státech.“2063 Jaspers tak formuluje ,,politický“ status, úkol člena univerzitní 

obce, zejména profesora, jakožto zároveň státního občana, a totiž jako občana povolaného k bez-

podmínečnému zkoumání pravdy, ke kladení otázek po hodnotách a smyslu, ne pouhé reprodukci 

užitných kapacit. Potřeba, a zároveň závazek svobody je pro univerzitu mnohem větší než pro většinu 

obyvatel, má pro ni životní důležitost, protože si sama vytyčuje horizonty a nástroje svého bádání, 

stanovování a řešení problémů, vymyká se ze shora politicky řízeného systému.  

 Vidíme však, že pro Jasperse ještě hrají roli dvě důležité okolnosti, v jejichž postižení částo 

narážel na neporozumění či demagogické kritiky. Zaprvé tato ,,politická“, resp. vůbec společenská 

úloha/bytnost univerzity je spojená s jejím právě univerzalistickým charakterem, s její integrací 

rozmanitého pod všeobecné, ,,univerzitní ideje univerzálního a neohraničeného zkoumání pravdy“. 

Pozbývání této univerzalistické dimenze je typické pro nově zakládané vysoké školy, ,,uzurpující“ si 

jméno univerzity, jemuž nejsou jako přípravky singulární a často instrumentálně-účelové specializace 

právy. Zadruhé jde o správné pochopení oné političnosti, ,,občanskosti“ univerzitní obce, která nemá 

znamenat propůjčování jednotlivých osob a prostor jakožto univerzitních, v rámci a ve jménu 

univerzitního provozu, politické akci ve prospěch programu konkrétní názorové skupiny, nýbrž vnitřní 

charakteristiku, hledisko samotného vědeckého výkonu, v případě individuálního politického 

angažmá od akademického prostoru jasně oddělená vystoupení. Univerzitní prostory, podobně jako 

například ty církevní, podle Jasperse v žádném případě nemají být využívány k politickým akcím, 

nýbrž výhradně k výzkumu a výuce. Je příznakem naprosté ztráty vědomí všech zúčastněných stran o 

ideji univerzity, čistotě, nestranickosti jejích cílů i provozu, že se bojuje o to, komu bude náležet který 

prostor. Důvodem Jaspersovy distance od studentských bouří roku 1968, jakkoli obecně schvaloval 

aktivní, nelhostejný postoj jako takový, bylo nedostatečné rozlišení nezávislosti univerzity, používání 

univerzity jako nástroje politiky, čímž dle něj nikdy nesmí být. ,,Student je občan státu, jako takový 

politicky angažovaný. Svým věděním, nakolik si je získá, je snad povolán k větší působnosti než jiní 

občané státu. Ale nikdy nesmí používat univerzitu jako prostředku své politiky. To se však dnes zdá 

být i u nás samozřejmostí, idea univerzity zapomenuta.“2064  

 Na obecnou otázku, zda je ještě vůbec nějaká naděje, je podle Jasperse třeba odpovědět: ,,To 

je tvé rozhodnutí.“2065 ,,Neboť dokud jsme na světě, je i hrací prostor naděje. Naděje je svázána 

s časem a namířena k budoucnosti.“2066 Jaspers se zde o naději vyslovuje docela podobně jako Ernst 

Bloch, jako o principu, jenž bytostně patří k člověku – v Jaspersově smyslu jako k ,,možné existenci“ 

(totiž bytosti s neredukovatelnou mohutností tvořit ze své rozumové autonomie). Odpovídaje na 
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otázky, pro koho vlastně píše, ještě se snaží, když vidí Německo v tak neutěšené situaci, říká: ,,Dokud 

tady jsou lidé, pro něž se to vyplatí, dokud v Německu jsou statisíce, možná milióny, které určují 

vážnost němectví ve světě pro dobu a věčnost, potud je i naděje. Rozhodující je v bytí odvaha, kterou 

máme, protože jsme sami sebou. Naděje je důsledkem odvahy, jinak je prázdným přáním.“2067 

 A přitom Jaspers neopomene zdůrazňovat, co jsme ukázali náležet k hlavnímu filosofickému 

nejen v užším slova smyslu obsahu jeho politických analýz, nýbrž k jejich spisování a prezentování 

filosofem vůbec: ,,Bez vážnosti filosofických impulzů neexistuje vážnost v politice vyrovnávání 

zájmů.“2068 Ve shodě s Platónem hlásá, že ,,bez filosofie není pravé politiky“.2069 Na rozdíl od Platóna 

však pro něj spojení politiky a filosofie nemá znamenat diktaturu těch nejlepších, jednostranný 

určující vztah intelektuální elity k lidu, nýbrž cestu k demokracii, svobodě, v níž se vzdělává, 

vychovává, uvědoměle filosofuje každý jednotlivec-občan: kantovský republikanismus rozumového 

sebeuvědomování, dospívání, (sebe)osvěty jednotlivce vůbec a s ním i společnosti. ,,Že se národy 

mohou stát v tomto smyslu filosofickými, je naší politickou nadějí. Platón zapomíná: všichni lidé 

zůstávají vždycky lidmi. Lidé, kteří vládnou, jsou zase lidmi. Platón předpokládá lidi, kteří jsou jako 

bozi nebo se stali bohy.“2070 Nezbytné spojení politiky u Jasperse vyrůstá z uvědomění, že ,,politika 

není ničím jiným než filosofií, nakolik obě nejsou zvláštními oblastmi, nýbrž uchopují celého 

člověka“.2071 Politika bez filosofického základu (důvodu, Grund), širšího a hlubšího fundovaného 

hlediska v přístupu k partikulárním problémům, je jen managováním nahodilých situací, kterému 

chybí (nezbytný) řád, princip, a rozpadá se tak na libovůli a nahodilosti. ,,Politické myšlení bez 

filosofického základu pokládám za bezzubé (bodenlos)“.2072 To, že se národy mají stát ,,filosofickými“, 

neříká nic jiného než ona sebevýchova jedinců. ,,Filosofování“ pro Jasperse totiž nemíní nic jiného než 

rozumové sebeuvědomování člověka: ,,Ve skutečnosti filosofuje každý, aniž by si toho byl vědom, 

aniž by to nazýval filosofií. Neexistuje člověk, který by někdy nefilosofoval. O tomto filosofování 

říkám: Co nějaká filosofie je, se ukáže i v jejím politickém zjevu. Dá se obráceně říci: Z politického 

zjevu se dá odečíst, co za nevyslovenou, skrytou filosofii nebo nefilosofii je v této hlavě a tomto srdci 

působné. Většinou konfuzní, ale pořád filosofie. To neznamená, že by se politický zjev dal odvodit 

z určité filosofické pojmové stavby. Způsob myšlení ve filosofování a způsob myšlení v politice 

souhlasí, protože pocházejí ze stejného zdroje.“2073 
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 Jak jsme viděli, vzorem politického rozumu filosoficky školené racionality (kdy politická 

racionalita osvědčuje tu filosofickou a naopak) je pro Jasperse Kant a Lessing, a nikoli německý 

idealismus – který mu je (etiketa ,,německý idealismus“) někdy předhazován jako klasifikace domnělé 

spekulativnosti a nerealističnosti jeho politických představ. Jaspers odmítá obviňování z ,,německého 

idealismu“ ve svých kritikách německé politiky a společnosti. Toto spojení se mu ostatně právem jeví 

vágní, protože implikuje shodnost politického myšlení německých idealistů, o jaké ve skutečnosti 

nemůže být řeči. Jaspers se hlásí ke Kantovu republikanismu a racionalismu, resp. moralismu, zatímco 

o Fichtovi, Hegelovi a Schellingovi mluví jako o ,,těchto od Kanta propastí oddělených, pro německé 

politické vzdělání osudově neblahých (verhängnisvoll), ačkoli na svůj způsob artisticky velkolepých 

myslitelích“, ,,u nichž by se dalo mluvit o mramorovém obrazu: u Fichta o k totalitarismu zamířeném 

morálním, u Hegela k harmonické syntéze zamířeném metafyzickém mramorovém obraze státu, a 

také u Schellinga se dají jeho rozličné náčrty označit za mramorové obrazy“.2074 Tak Jaspers i ve 

spisech o Spolkové republice věnuje slova kritiky, jejíž povahu jsme již znázornili, falešným 

holistickým konceptům dějin, politiky a národa, vsazování kauzálních dějů do hlubších 

metahistorických procesů, zaměňování ,,ideálních typů“, interpretačních konstrukcí, a fakticky 

určujících zákonitostí, jež podle něj vyznačovalo Hegela, Marxe (a dosud marxisty) či Spenglera.2075   

 Jak řečeno, spis ,,Kam spěje Spolková republika?“ vyvolal velké množství kritických (ale i 

pozitivních reakcí) nejrůznějšího druhu, od polemik politiků přes akademiky až po žurnalisty a běžné 

občany (čtenářské ohlasy v novinách), od článků až po monografie (tak kniha kolínského politologa 

Karla J. Newmana Wer treibt die Bundesrepublik wohin? roku 1968, o níž záhy promluvíme), a 

Jasperse vedl k vydání celé nové knižní ,,Odpovědi“. Rozsáhlý soubor Jaspersových výstřižků 

novinových reakcí, recenzí a dopisů spojených s jeho knihou se nalézá v bedně 27 Jaspersovy 

pozůstalosti v Německém literárním archivu v Marbachu. Nalézáme zde mj. formální dopis na 

hlavičkovém papíře od viceprezidenta Bundestagu Thomase Dehlera z 29. dubna 1966 s lakonickým 

zněním: ,,Vážený pane profesore! To, co mně, mé vůli a mým vyjádřením podsouváte, je v každém 

slově nespravedlivé a nedůstojné. S úctou! Dehler.“2076 S díky a úctou naopak na knihu reagoval 

berlínský poslanec Siegfried Krause. Hamburský novinář Wilfried Hertz-Eichenrode v Die Welt 19. 

března 1966 (Die Gespensterschau des Philosophen Jaspers) píše, že na Jaspersově knize ,,se budou 

duchové rozdělovat“. ,,Tato kniha je neúměrná v kritice, a stahuje proto trpkou kritiku na sebe: Byla 

napsána, aby probudila svobodnou občanskou aktivitu; místo toho strhává čtenáře do depresí a ničí 
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sebedůvěru, bez níž nemůže žádná demokracie žít. Celé stránky se čte jako učebnice rozmrzelost vůči 

státu, a v tom leží nebezpečí.“ 25. března 1966 vydává tentýž autor doplňující článek ,,Jaspersovy 

teze – pro politiku žádná praktická pomoc“ (Jaspers´ Thesen – für die Politik keine praktische Hilfe), 

kde mj. říká, že ,,Jaspersovy teze jsou právě tak konsekventním jako člověku cizím myšlenkovým 

modelem; praktická politika s tím nemůže nic začít“. Odmítavou recenzi knihy ,,Odpověď“ se 

signifikantním názvem publikuje například Christoph von Imhoff v Handelsblatt Düsseldorf 7. dubna 

1967: Opposition aus falschem Ansatz. Zur Rechtfertigungsschrift des kampflustigen Philosophen Karl 

Jaspers). V časopise Epoca (č. 8, srpen 1966) vyšel (s. 6-11) Jochenem Willkem připravený dotazník 

,,Má Karl Jaspers pravdu?“, kde mnoho novinářů a literárů reaguje na Jaspersem řešené otázky, jako 

,,Zůstali jsme my Němci poddanými?“ nebo ,,Vládne stranická klika? Je stát nekontrolován?“ Někteří 

ocenili Jaspersovu kritiku, jiní ji měli za přehnanou. Ve druhém díle dotazníku (pokračování se 

stejným názvem v 9. čísle ze září 1966, s. 22-28), reaguje mj. Golo Mann (s. 28) na otázku ,,Zabránil 

Adenauer politicky svobodnému státu?“ a říká, že nesdílí Jaspersovu ,,téměř slepou důvěru ke 

Spojeným státům“ ani šíři jeho odsouzení Adenauera. Dle něj je Adenauerovou hlavní chybou, že 

Němce ,,nikdy nepoučil o tom, nikdy nevychovával k tomu, co vlastně vykonal a chtěl. Proto dnešní 

zmatení. (…) V nejnovějším spise Karla Jasperse stojí mnohé, s čím nemohu souhlasit,“ říká Mann. 

Jaspers si v těchto článcích podtrhával, evidentně všechny reakce pečlivě sledoval (a tak mj. viděl i po 

přerušení kontaktu s ním, jak o něm smýšlí jeho někdejší žák Golo Mann). Jaspers evidentně znal i 

Newmanovu ostře útočnou knihu, vystřihl si její – pochvalnou – recenzi z pera Giselhera Schmidta 

ze 3. května 19689 ve Vorwärts i Newmanův článek ještě z počátku roku 1969. Mnoho recenzentů 

přitom spis i chválilo, přinejmenším jako nutící k zamyšlení, jakkoli většinou se mluvilo o přehnané a 

nedůvěru šířící kritice a málo nebylo floskulí o poučujícím ,,basilejském filosofu“. Recenzí byly desítky.  

  S některými čelnými politiky včetně Adenauera přitom Jaspers udržoval zdvořilostní 

korespondenční kontakt. S Adenauerem si vzájemně posílá blahopřání ke kulatým narozeninám: 

nejprve kancléř telegramem gratuluje Jaspersovi roku 1953 k jeho sedmdesátinám, pak Jaspers 

Adenauerovi 1956 k jeho osmdesátinám, Adenauer Jaspersovi k jeho osmdesátým narozeninám roku 

1963 a Jaspers blahopřeje Adenauerovi ještě k jeho devadesátce. Adenauer na Jaspersovo krátké a 

asi spíše zdvořilostní, ač ,,srdečné“ přání v lednu 1966 stejným stylem odpovídá, že mu Jaspersova 

,,vzpomínka připravila zvláštní radost“.2077 K pětaosmdesátým narozeninám Jaspersovi telegramem 
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v únoru 1968 gratuluje i tehdejší ministr zahraničí Willy Brandt a sděluje mu, že Jaspersův ,,odpor 

vůči vládě násilí a uniformitě nastavil mnohým příklad“.2078 

 V říjnu 1960 Jasperse osloví Max Frisch a Alfred Andersch s tím, aby připojil svůj podpis pod 

petici, kterou zasílají francouzskému ministru kultury, spisovateli André Malrauxovi, aby jej podnítili 

k projevu nesouhlasu s postupem De Gaullovy vlády proti francouzským intelektuálním, kteří 

podepsali ,,Déclaration sur le droit à l´insoumission dans la guerre d´Algérie“. Tato deklarace vyšla 6. 

září 1960 v časopise Vérité-Liberté a byla podepsána 121 intelektuály. Ti pak čelili ostrému 

pronásledování, zákazům činnosti a degradacím, někteří byli krátkodobě zatčeni. Petice na jejich 

podporu byla kromě Jasperse zaslána například Karlu Barthovi, Theodoru W. Adornovi nebo Ernstu 

Jüngerovi. Jaspers jejím iniciátorům stejně jako obětem francouzských restrikcí vyjadřuje plnou 

sounáležitost, odmítne ale připojit svůj podpis s tímto odůvodněním, že podle jeho ,,zkušenosti, která 

sahá až k roku 1916, když (jsem) ještě byl k spolupodepisování entuziasticky ochotný, taková 

prohlášení nemají fakticky žádný účinek. K tomu přistupuje, že ,intelektuálové‘, kteří ze své strany 

vystupují korporativně, snad vždycky nabízejí poněkud podivný pohled. Pokud vůbec, vidím ve 

veřejném projevu jednotlivců větší sílu.“2079 Z náčrtu tohoto dopisu si kromě toho znovu instruktivně 

odnášíme vědomí o Jaspersově distancovaném vztahu ke gaullistickému režimu, k francouzskému (a, 

doplnili bychom, jakémukoli, zejména státně prostředkovanému, státní moc podpírajícímu) 

nacionalismu: ,,Že Malraux poučení nepotřebuje, je jasné. On to všechno ví. Dá se domýšlet, že nemá 

žádný vliv, každopádně žádnou moc. Že ale je ochoten být pod de Gaullem ministrem a stávat se 

spoluvinným za neštěstí (Verhängnis) nacionalismu, který brání solidárnímu sebeprohlášení politické 

svobody proti totalitě, pokládám za tak špatné, že na něj nedokážu apelovat ani jako ochránce 

,svobody názorů‘“.2080    

 Zášť mnoha politiků i spoluobčanů vůbec si Jaspers vysloužil už zmíněnou tezí své knihy 

Freiheit und Wiedervereinigung, že oproti svobodě je otázka sjednocení lhostejná. Alexander Rüstow 

mu v dopise 1960 píše, že by místo pojmu ,lhostejný“, jež se mu zdá ,,příliš silným výrazem, který 

musí zbytečně vyvolat odpor“, použil spíše ,,druhořadý“.2081 Pravdou je, že diplomatičtější slovník by 

Jasperse v takovýchto otázkách uchránil konfrontací a difamací, v nichž mnozí mohli snadno namísto 

jádra věci napadat jej osobně z povýšenectví, arbitrovství a podobně, na druhou stranu Jaspers 

bojoval právě proti přežívajícímu šovinismu, populismu, nepochopení toho, co se stalo a děje, 

nesprávnému pojetí vztahu humanity a nacionality. Nadto je důležité, co v odpovědi Rüstowovi píše a 
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co se z jeho veřejných projevů nechávalo spíše tušit, než bývalo explikováno: že Jaspers nejen nestaví 

(znovu)sjednocení jako politický cíl, nýbrž se ho ve skutečnosti i obává. Znovusjednocení by Německu 

dalo moc, která by ,,v jistých situacích byla nebezpečná“.2082 Politicky přitom pro něj bylo důležité 

opatrné používání pojmu znovu-sjednocení. V tom totiž zaznívá návrat k někdejší jednotě, zatímco to, 

oč jde, je konstituce v nové historické realitě, Německo, které už nikdy nesmí být tím Německem, jež 

dopustilo masovou zločinnost a světovou válku.      

 Jaspersův výkon ve ,,Svobodě a znovusjednocení“ vyzdvihl v rozsáhlém článu ,,Nepohodlní 

karatelé“ Kurt Sontheimer (Die Zeit, 19. června 1964, s. 24; Jaspers si ho vystřihl). Jaspersovy teze 

podle Sontheimera diskusi o znovusjednocení, jež jako svůj cíl uvádějí ,,všechy vlády a strany 

Spolkové republiky“, ,,obohatily o rozhodující hlediska“. Z toho, že u ,,velkých politických skupin 

Spolkové republiky přesto nenalezly souhlas“,  se podle něj dá vyvodit otázka, zda ,,politických silám 

ve Spolkové republice znamená svoboda druhého Německa relativně málo, pokud nenechá 

dosáhnout také znovusjednocení a s tím mocnější Německo“. ,,Jaspersova teze o přednosti svobody 

pro východní Němce před znovusjednocením s nimi je přesvědčivá a může být zpochybňována jen 

podrážděnými nacionalisty.“2083 Nicméně se zdá nereálné, že by SSSR východnímu Německu svobodu 

při oboustranné německé rezignaci na znovusjednocení dal, dát mu svobodu by znamenalo mu dát i 

svobodu od komunistické ideologie a stranické moci poslouchající Moskvu.   

 Jaspers se trápí nepoučitelností, s níž se nejen Němci, nýbrž Evropané vůbec (exemplárně 

v De Gaullově Francii), upínají stále znovu jako k politickému cíli k národu a k národnímu státu. Toto 

,,velké, politicky největší a nejničivější neštěstí“ je třeba se snažit ,,duchovně-politicky“ měnit.2084 Jde 

ovšem o to, že po druhé světové válce je Evropa, tak Jaspers, odkázána na Ameriku a že vědomí 

ohrožení celého lidstva technickými možnostmi atomové katastrofy, nemluvě o válečných 

zkušenostech, nutí k přistoupení na zodpovědnost za směřování k cíli zachování lidstva a lidskosti 

vůbec: idea suverénního národního státu nevyčerpává úkoly stojící před lidstvem, jde o integraci 

států do globálně solidárního společenství vzdorujícího hrozbám totalitarismu a militarismu. Ty 

Jaspers vidí hlavně v Rusku a Číně, vůči americké demokracii chová stále značnou důvěru, ač 

promísenou německými zkušenostmi školeným pesimismem k oligarchizaci politické moci. Nejde o 

rozpuštění národních států ve smyslu rozmývání identit, nýbrž o překonání ideologického 

konstruování jejich výlučných dějinně-politických charakteristik, úloh a nároků. Zvlášť v případě 

Němců Jaspers kritizoval rétoriku ,,znovusjednocení“, protože namísto opravdového cíle 

demokratické politiky, svobody, odváděla pozornost k chytlavé ideologii jednoty a vidině větší 
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hospodářské i politické síly a mísila národ a stát v duchu starého nacionalismu. Němci dle Jasperse 

,,asi nikdy nebyli národním státem“ na způsob Angličanů či Francouzů a ,,pohlížet na Bismarckův 

státu s německým císařem jako na pokračování středověké říše byl historický podvod. Byl to malý 

německý stát s forsírovaným němectvím a národním přeceňováním, za nímž se nalézaly pohádkově 

pociťovaný hospodářský pokrok, pruské státní vědomí, solidnost slušného úřednictva ve všech 

německých zemích. Dnes považuji politicky neomezeně národněstátní německou myšlenku za 

neštěstí. Byla doba, kdy měla možnosti, dnes už ne.“2085 Poté, co ideu jednotného německého 

národního státu ,,prohrála“ Hitlerova říše, ,,nemá nadále žádný smysl propagovat německou jednotu, 

nýbrž smysl má jen to, že si pro své krajany přejeme, aby byli svobodní! (…) Jen svoboda – jen o to 

jde. Znovusjednocení je naproti tomu lhostejné.“2086 Jaspers je proti znovusjednocení, protože jeho 

idea spočívá na tom, že ,,přijímáme jako měřítko Bismarckův stát“, chceme jej obnovit, on je však 

,,událostmi neodvolateně minulostí“; znamená orientovat se na politický cíl, který byl vlastní právě 

bismarckovskému Německu a který byl fatálně zdiskreditován, tzn. orientace na něj je příznakem 

neprodělání sebereflexe této skutečnosti – bez níž se svobodná společnost přitom neobejde. 

,,Znovusjednocení je takříkajíc důsledkem toho, že nechci uznat to, co se stalo.“2087   

 Jaspers ještě nezná a netematizuje korupci samotného projektu nadnárodní evropské i 

globální spolupráce, jež by překonala nacionální ideologie ve prospěch mezi-národní, totiž obecně 

mezi-lidské solidarity, jeho deformaci v delegování rozhodovacích práv na nadnárodní subjekty, jež 

funkci překonávání partikulárních zájmů neplní, nýbrž koncentrací moci dál, daleko od jednotlivých 

občanů, komplikují až znemožňují transparentní distribuci veřejné politické vůle a, samy vedeny 

takříkajíc zájmy zájmů, toho, co partikulární politické a hospodářské reality v jejich zastoupení 

v globálním měřítku spojuje (tj. kapitálu /vč. mocenského/), emancipační a solidarizační potenciál 

delegace jednotlivé vůle na obecné reprezentace diskreditují, ruší v dosažitelnosti a 

kontrolovatelnosti výkonu moci. Jaspers si ovšem uvědomuje hrozby oligarchizace a každé 

koncentrace moci, a tak pléduje na jednu stranu za mezinárodní integraci, na stranu druhou za 

přímou demokracii švýcarského typu, za maximální veřejnou kontrolu a participaci občanů. 

Demokracie, občanství, spočívající pro něj, jak rád říká, v ,,sebeprohlášení svobody“ ve společném 

bytí lidí, vyrůstá imanentně zdola, od jednotlivce. Bylo by možné říci, že pro Jasperse spojení 

,,politická svoboda“ jako svoboda k politickému jednání vlastně už v sobě nese, že svoboda je 

politická. Být svobodný znamená pro Jasperse být politický.             
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 Jak jsme předeslali, snad nejobsáhlejší odmítavou reakcí na Jaspersovu kritiku Spolkové 

republiky byla kniha profesora politologie na univerzitě v Kolíně nad Rýnem Karla Johna Newmana 

Wer treibt die Bundesrepublik wohin? (1968) Této knize se přitom v jaspersovské literatuře věnuje jen 

velmi málo pozornosti.2088 Newman ostře odmítl Jaspersovy postoje z obou jeho knih let 1966-1967. 

Jaspers podle Newmana ulpěl na způsobu myšlení třicátých let, jeho kritika spolkových politiků a 

stran vede k delegitimizaci a paušálnímu znevážení systému celého; Jaspersovy řeči, že mezi 

spolkovými politiky je jen málo ,,opravdových mužů“,2089 považuje za ,,elitářské představy ze třicátých 

let“, formované ideály Maxe Webera. Stěžuje si na absenci vědecké kritiky marxismu-leninismu 

v SRN, jež umožňuje infiltraci zkreslené podoby marxistické ideologie do akademického prostředí a 

její stávání se ,,quasi-náboženskou autoritou“,2090 a je pobouřen tím, že Jaspers v ,,Odpovědi svým 

kritikům“ mluví o stavu politických stran jako ostudě před celým světem (Scham).2091 Jaspers podle 

něj vystupuje ,,ve skutečnosti jako novoněmecký Sókratés, který s geniálním sofismem zdánlivě 

vyzvedává pravdu jako nejvyšší ctnost, se svým specifickým pojmem ,lidu‘ (Volk), který se podobá 

Platónovu pojmu nezištného, ctnostného ochránce státu. Právě tak málo, jako bylo uskutečnění 

elitářských idejí Sókrata akceptovatelné pro athénskou demokracii, je uskutečnění Jaspersových 

představ akceptovatelné pro tu německou. Jako jeho předchůdci tu athénskou, obviňuje Jaspers 

německou demokracii z nicotnosti. Oba, Sókratés i Jaspers, zásadně pohrdají průměrným 

občanem.“2092  

 Newman Jasperse viní celou dobu z platónského elitářství, jež počítá s dáním moci 

rozhodovat sebou samými vybraným filosofům a ,,masou“, jíž povrchně pohrdá, se jen nechá schválit. 

Jaspers má dle Newmana rousseauovsky raženou vágní představu o plebiscitním systému 

švýcarského typu se samozřejmým vedením elitou. Navíc u něj prý vládne ,,myticko-romantická 

představa lidu“.2093 Jaspers nechápe, že v politických (stranických) institucích se nutně 

zprostředkovává demokratická vůle lidí. Svým znedůvěryhodňováním politických stran Jaspers 

podporuje úbytek důvěry v tak těžce vydobytou parlamentní demokracii. Mluví o něm jako o 

,,kulturním pesimistovi“.2094 Kritizuje Jaspersův nedostatek smyslu pro politický kompromis a 

antisociání pýchu jeho ,,buď-anebo“ v lidských/občanských rozhodnutích, stavějících člověka 

                                                           
2088
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(například ve vztahu k politickým stranám) stále do vztahu přítel-nepřítel.2095 Tento způsob myšlení 

vede podle Newmana ,,přímo k občanské válce a diktatuře“.2096 Newman Jasperse vidí v řadě s 

představiteli ,,elitářského“ nadávání na ,,zmasovění“ a stávající ,,systém“ i docela odlišných 

teoretických východisek, od Carla Schmitta přes Ortegu y Gasseta až po levicové ,,anarchisty“ typu 

Herberta Marcuseho. Marcuse se svými ,,pseudo-freudiánskými a anarchistickými přísadami“2097 

podle něj stejně jako Jaspers ,,žije ještě v době před rokem 1933“.2098 Jaspersova kritika je podle 

Newmana principiálně zamířena proti stranické parlamentní demokracii, založená na nepochopení 

role jejích struktur a kompromisu v politickém životě a – s níže citovaným von Beymem řečeno – na 

antipolitickém existenciálním decisionismu. Tak ovšem může Newman Jaspersovi přičíst i řadu 

domnělých preferencí, jež jsme mu dostatečně viděli být cizí, jako je volání po silném prezidentovi ve 

stylu de Gaulla, ačkoli v adorovaných Spojených státech se prezident musí v kampani zalíbit mase 

způsobem, jaký Jaspers vůbec nebere na zřetel. V tomto nepřátelství vůči – dle Newmana v zásadě 

přirozeně – existující politické skutečnosti západního Německa se Jaspers prý dokonale shodne 

s levicovým anarchismem od Marcuseho po Rudi Dutschkeho, voláním po zavedení ,,rad“ a vytvoření 

nové společnosti.2099 

 Jaspersovi ve skutečnosti nešlo prostě o posílení postavení prezidenta jako jednotlivého či 

vrcholného představitele státu, nýbrž především o vytvoření protiváhy politických stran a jejich 

většinou ovládeného spolkového sněmu, popřípadě vlády. Podle Jasperse totiž ,,to, že se strany staly 
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jedinou politickou silou, mění jejich smysl. Jejich žádným napětím vůči jiné moci neomezené 

postavení svádí. Výhradní vlastnictví moci je zhoubné, i když vládne forma dělby moci (legislativa, 

exekutiva, justice).“2100 Kdyby byl prezident volen přímo lidem, byl by dle Jasperse vybaven ,,větší 

autoritou“ a ,,možnostmi legálního politického působení“. ,,Základní zákon“ (Grundgesetz, ústava 

z května 1949) ale ,,ze strachu před každým druhem plebiscitu zamítl i tuto lidovou volbu a s tím 

autonomní moc spolkového prezidenta“. Vliv si může v současné situaci prezident získat pouze tím (a 

je tak vysoce žádoucí), bude-li mu vlastní ,,duchovní síla reprezentativního myšlení a mluvení 

z pramene vysoké německé tradované duchovnosti a myšlení“.2101 Newman ovšem už teoreticky 

nepochopil námi rozvedený principialismus Jaspersova hodnocení politické situace, jeho imanentní 

,,radikalismus“ právě ve smyslu ,,hnání do krajnosti“ = pointování konceptů a fenoménů co do 

východisek a konsekvencí, jež ze zákonitostí jejich fungování lze vyčíst. Už proto – ne snad ani (pouze) 

ze zlé vůle – mu exemplárně v otázce ,,silného“ prezidenta podsouvá volání po někom docela jiném, 

než slyšíme z uvedené Jaspersovy definice. V Newmanově pohledu Jaspers na jednu stranu kritizuje 

komunismus, na stranu druhou mu svou kritikou situace připravuje půdu pro úspěch jeho ,,utopií“. 

Jaspers podle něj nejprve vytváří strašáky, aby pak proti nim mohl bojovat,2102 a dokládá 

(Newmanova teze), že levicový a pravicový radikalismus si vycházejí vstříc, vlastně si konvenují.   

Newman ovšem vzbuzuje dojem, jako kdyby Jaspers nebyl než nevnímavý elitář, považující za jedinou 

adekvátní politickou autoritu a možnou volbu jen sám sebe, a zatemňuje otázku, proč by Jaspers měl 

mít zapotřebí ve svém věku a v takovém rozsahu do dění vůbec vstupovat, kdyby svou kritiku myslel 

skutečně vážně. 

  Jaspers se podle Newmana sbližuje s okruhem meziválečného časopisu Die Tat (s nímž měl 

mít společného mistra v hobbesovci Carlu Schmittovi) v ,,oduševnění hegelovským monistickým 

pojetím státu“ a ,,pohánění myšlenkou na Nietzscheova Zarathustru“, v jehož rámci nedokáže 

nahlédnout, že ,,je účelem státu sloužit průměrným pozemským lidem a být jimi utvářen“.2103 

Newman odmítá celou Jaspersovu kritiku masové společnosti (už z ,,Duchovní situace doby“) a 

domnělého deficitu demokracie a občanské suverenity v moderním (německém) státě. Jaspers si 

podle něj představuje lid jako ,,jednotu“, která připouští jen ,,monistický, ne pluralistický pojem 

demokracie“.2104 Newman je přesvědčen, že ,,nebezpečí masové společnosti neleží ani tak v možných 

názorových monopolech jako mnohem spíše v jejich protikladu: v rozptýlení a zmatení, které veřejné 

mínění ani nenechají vůbec vzniknout. Ale Jaspers se přimlouvá právě za anarchii veřejného 
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mínění.“2105 To je o sobě opodstatněná linie myšlení, která si ovšem uměle vytyčuje Jasperse jako 

zastánce protikladného stanoviska. Newmanovu kritiku nicméně má cenu číst a reflektovat právě 

proto, že kromě přehnaně dezinterpretativního i osobně-napadajícího tónu obsahuje i teoreticky 

míněné (a – třebaže s výhradami – akceptovatelné) stanovisko ohledně toho, čeho promýšlení jsme 

viděli jako tak důležité i pro Jasperse, totiž konfrontace politických realit moderní společnosti 

s univerzálními nároky a výměry člověka. Podle Newmana ,,pevně stojí jen to, že problém 

demokracie a masové společnosti nemůže být ani pochopen, ani vyřešen pomocí etických kritérií 

kantovské filosofie, už proto, že Immanuel Kant v návaznosti na Platóna a Rousseaua ještě neuměl 

rozlišovat mezi státem a společností. Kdo jako Karl Jaspers rozumí postavení demokratických stran a 

jejich úkolům v rámci průmyslové společnosti jen v kantovských kategoriích, rovná se proto 

poctivému a odvážnému řemeslníkovi, který bez znalosti moderní techniky zkouší ze svého pohledu 

kritizovat vedení moderního, přemechanizovaného a racionalizovaného velkodovozu. I kdyby to 

myslel tak dobře a poctivě, může právě proto, že mu pracovníci provozu věří, nadělat největší 

škody.“2106 

 Neprávem se podle Newmana Jaspers odvolává i na Maxe Webera, který měl na rozdíl od něj 

mít ,,jasný a pragmatický vhled do politiky“.2107 Jaspers by podle Newmana ,,chtěl zrušit nejdůležitější 

v Základním zákoně zabudované institucionální pojistky racionální svobody. Na jednu stranu chce 

zavedení systému rad přiznat lidu anarchickou svobodu, na druhou stranu hlavě státu autokratickou 

moc. Výsledek jeho představ leží děsivě nasnadě. Jakmile jsou strany a s nimi parlament připraveny o 

moc a lid anarchicky dezorganizován, zbývá jen césaristický státní prezident, který se prostředky 

plebiscitu činí absolutním vládcem.“2108 Newman svůj spis opatřuje vskutku emotivním závěrem, 

rezonujícím rétoriku nejednoho z Jaspersových tehdejších kritiků: ,,Je prostě neodpustitelné, když 

filosof, který má nejvyšší povinnost k pravdivosti, nepřizná, že jeho učení musí vést ke katastrofě. 

Jaspers se zapletl do sítě rozporů! Apelujeme na jeho poctivost, aby tuto síť roztrhl! Nemůže chtít a 

podporovat svobodu lidu a současně systematicky podkopávat a strhávat instituce a ochranné valy 

demokracie. Kdo dosud úspěšný demokratický experiment v Německu zdiskreditoval svými bezměrně 

přehnanými obviněními, kdo mluví za anarchii, kdo chválí nepřátele, musí si takové výčitky nechat 

líbit. Tady nejde vůbec o muže a učence Karla Jasperse, nýbrž o efekt jeho politických spisů. Víme 

nyní, kdo kam vede Spolkovou republiku – je to neblahá aliance pravicového a levicového 

radikalismu, která jej vede do chaosu anarchie a do totalitární diktatury. Jmenovali jsme i duchovní 
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lodivody, kteří určili kurs, ale odmítají zodpovědnost. Ceveant consules! Jde o bdělost, rozhodnost, 

konsekvenci, šikovnost a pružnost v nasazení pro demokracii.“2109  

 I takové ,,pointy“ výkladů Jaspersových postojů k německé politické situaci jsou pro nás 

ovšem poučné, v neposlední řadě jako doklad toho, s jakou (byť negativní) rezonancí se jeho veřejná 

vystoupení setkávala. Shrnovat zde závěrem přínos Jaspersových náhledů a principiální odlišnost jeho 

vidění od způsobu i obsahu, jež mu připsal Newman, by bylo jen opakováním již beztoho obšírně 

vyloženého. Jaspers vědomě a programově učinil obsahem časové kritiky konfrontaci duchovních i 

institucionálních hybných pružin soudobé politiky s principiálními základy a kritérii lidského jednání. 

Význam jeho analýz spočíval mj. v tom, že důraz na východisko každého systému v jednotlivci, jeho 

mravně-politické obrodě a jejím osvědčování v práci všedního dne, vyvodil systematicky, 

z filosofického určení člověka, a že ukázal neoddělitelnost politické kultury od filosofického stejně 

jako historického vědomí. Jaspers ukázal, že ,,jednání je bezzubé bez možnosti nepodmíněnosti“,2110 

že filosofie – tak jako celá lidská existence – se politice nevyhne, že však zrovna tak politika se 

neobejde bez filosofie. Proti newmanovským kritikám je třeba namítnout nikoli decisionismus 

Jaspersovy filosofie existence, nýbrž principialismus jejího uvědomění spjatosti každé (tak i politické) 

hodnoty s transcendencí: nikoli snahu nahradit ,,reálněpolitickou“ racionalitu, nýbrž absolutizaci 

jejích instrumentálních, utilitárních perspektiv a metod, absolutizaci politiky, která destruuje politiku 

samotnou. Jak jsme slyšeli už ve ,,Filosofii“, ,,absolutizace politického vztahování je v jednotlivém 

člověku výrazem jeho existenciální nestability (Haltlosigkeit).“2111  
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Závěr 

 

Politické myšlení Karla Jasperse, jak bylo vyloženo v předložené práci, v mnoha základních ohledech 

překročilo a významně revidovalo přístup k otázce političnosti teoretického (filosofického) myšlení a 

jeho vztahu k historické skutečnosti. Prostřednictvím výkladu právě v logice této revize se specificky 

prolínajících oblastí jeho životního působení a myšlení jsme ukázali povahu systematického 

upevňování stejně jako historického osvědčování Jaspersova nového spojení, a zároveň důkladného 

metodického rozlišování jednotlivých oblastí lidského ducha, kdy politično se stává neoddělitelnou 

součástí myšlení, a zároveň prostředím jeho tvořivé, lidské hodnoty uskutečňující aktivity. Ukázali 

jsme Jaspersovu cestu od nejprve medicínské analýzy lidské psychiky k filosofii ducha a existence, 

dokumentující Jaspersův důraz na neredukovatelnost a neodvoditelnost bytnosti člověka, zavázaný 

kantovské teorii poznání a vymezující se vůči konfuzím řady moderních filosofických a vědeckých 

konceptů. 

 Ukázali jsme povahu a důsledky Jaspersova rozlišení vědeckého poznání a filosofického 

myšlení, charakterizaci vědy konkrétní předmětností a metodickou nutností, ale zároveň 

nesoběstačností, závislostí na filosofii jako na tom, co klade otázku smyslu a založení systému, jež 

překračuje to (jednotlivé), co je s ,,nutnou“ platností (zwingend) pojímáno v rámci něj. Filosofii 

Jaspers v tomto smyslu chápe jako kriticky o sobě vědoucí myšlení a jako prostředí vlastního 

sebeuvědomování člověka jako bytosti, která se existenciálně i kognitivně pohybuje ve formách, 

uvědomuje si však jejich nevyčerpávání podstaty toho, co je a co lze myslet; která se vyznačuje 

nepodmíněností rozumu a svobody a stojí v napětí mezi existencí a transcendencí, mezi konkrétně 

jsoucím/vědomým a ,,obemykajícím“ celkovým. Proto Jaspers člověka charakterizuje jako ,,možnou 

existenci“, totiž existenci otevřených, ale nikoli libovolně volených možností. Transcendenci existence 

uchopuje jako svůj zdroj a horizont, zároveň však ne jinak než jako to ,,obemykající“ konečných 

forem: jako jejich pravdu, která je vždy něčím víc než to, co je a co lze vědět, jako svorník (smyslu) 

bytí a ducha vůbec, ale jako něco, co – jako takové – není nikde (poznáváno) identicky. Svoboda 

člověka jako bytí zde (Dasein), ve světě, je neoddělitelně spojena s rozumností jeho bytí právě jako 

bytosti, která není ze sebe a sama o sobě, která si uvědomuje a realizuje, mravně osvědčuje svou 

pozici v dějinách.  

 Existence ve světě znamená bytí v situacích a ve vztazích, a Jaspers tak koncipuje filosofii její 

autonomie zároveň jako filosofii komunikace. Ukázali jsme, jak u něj přitom s časem (také 

historickými zkušenostmi) sílí důraz na historičnost existence a na šíři jejího promýšlení. Jejím 

specificky systematicky ukotveným prizmatem je přitom právě lidství člověka jako filosofičnost jeho 
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bytí. Člověk jako existence, která poznává zdroj a měřítko sebe i všech ostatních konečných (a přece 

ze své konečnosti nepochopitelných) bytostí v transcendenci, je filosof, a ruku v ruce s tím filosofie 

platí za něco víc než pouze teoretické/spekulativní myšlení: její skutečností není teoretický koncept 

jako takový, tím méně (v Jaspersově smyslu nemožný) uzavřený systém, nýbrž způsob bytí jako 

živoucí výraz individuálního ,,čtení“ naznačené ontologické pozice člověka a ,,šifer“, jimiž se v ní 

vztahuje k tomu, co jej přesahuje. Ukázali jsme důsledky tohoto Jaspersova přístupu v interpretaci 

dějin od dějin filosofie přes dějiny německé a evropské kultury po soudobé politické dějiny, a sice 

v jednotě jejich lidského měřítka a činného subjektu. Jaspers s tím zakládá novou komunikaci mezi 

historií a filosofií jako oběma oněmi sférami lidského bytí, existencí a transcendencí. Dějiny, dávné 

tak jako současné, jsou čteny a ideálně uskutečňovány sub specie transcendence, a transcendence 

skrze skutečnost existence. Dějiny jsou a jako výsledek politického jednání mají být v Jaspersově 

pohledu dějinami člověka. V pohledu zpět je Jaspers čte jako dějiny myšlení (a s tím bytí sebou = bytí 

transcendující bytostí) a s jejich tvůrci navazuje myslitelský dialog. Takto koncipuje svůj rozsáhlý 

projekt ,,Velkých filosofů“ a ,,Světových dějin filosofie“, potažmo samostatných monografií o 

některých filosofech. Rozlišuje v dějinách myšlení ,,směrodatné“ osobnosti právě jako příklady 

sjednocení životní praxe a myšlenkového (hodnotového) konceptu a uplatňuje takovou selekci a 

metodu výkladu, v níž jde o porozumění typu myšlení (rozumění lidství), nakolik se projevuje 

v systematicky či historicky významné, nosné podobě.  

 Ukázali jsme přitom Jasperse jako myslitele zprostředkování mezi obecně lidským a 

historickým, který reflexi transcendentní bytnosti člověka chápe právě historicky, na druhou stranu 

však jako zábranu každé sebereferenčnosti. Jaspersův vlastní přínos v jeho historickém působení a 

v interpretaci dějin jsme viděli v rozmanité šíři platforem a problematických otázek spočívat 

v uplatňování člověka jako filosofa, tj. tázajícího se po celku a smyslu (a to kriticky a metodicky), který 

stojí proti instrumentalizaci a ideologizaci myšlení a reálného fungování, od politiky až po vědu. Z 

tohoto výměru člověka je třeba rozumět Jaspersově kritice všech fenoménů, které v současnosti 

zacházejí s člověkem reduktivně, o represivním, či přímo likvidačním zacházení ze strany totalitních 

systémů nemluvě. Pouze za rozkrytí filosofického základu Jaspersových postojů ke konkrétním 

historickým problémům je však možné porozumět jejich argumentaci, autoritě a také nosnosti, totiž 

jako systematických; porozumět jak vyvození komunikativní a etické povahy racionality (která je 

něčím více než ,,praxeologismem“) a jejích nároků na mezilidskou a mezinárodní integraci, na 

kolektivní existenci založenou na solidaritě a pluralitě ne kvůli druhým, nýbrž kvůli možnosti 

seberozvinutí samotného jednotlivce, tak kritiky totálního vládnutí, a sice právě jako projevu kriticky 

nekultivovaného (a s tím eticky egoistického) myšlení, domnělého totálního vědění a možnosti 

totálního plánování.  
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 V pojetí ,,nezávislosti myšlení“, ,,filosofické existence“ jako ,,bezvýhradné komunikace“ a 

,,myšlení v činu“ (jak zněla některá z Jaspersem proponovaných spojení), jsme Jasperse viděli školit a 

později jako samostatně inspirující autorku a osobní přítelkyni přijímat Hannah Arendt. Jako protipól 

jaspersovského založení filosofie existence a pravdy myšlení jako pravdy bytí jsme naopak ukázali 

Martina Heideggera. Rekonstruovali jsme osobní i myslitelský poměr Jasperse s Arendt 

i Heideggerem a vyložili východiska a projevy Heideggerových vůči Jaspersovi odlišných, v leckterém 

ohledu přímo protikladných cest. V případě Heideggera se zároveň jednalo o kritické zúročení a 

přehodnocení impulzů probíhajících diskusí o Heideggerově identifikaci s nacismem, probuzených 

publikacemi jeho ,,Černých sešitů“. Ty bezpočtem explicitních projevů militantního nacionalismu a 

antisemitismu doložily především iracionalismus a amoralismus jeho ontologie, s níž se kriticky 

vyrovnávali jak Jaspers a Arendt, tak řada významných myslitelů dalších proudů, jejichž přístupy jsme 

pojednávali v konfrontaci s Jaspersem: zejména myslitelé více nebo méně ortodoxní marxistické 

profilace. S nimi jsme kromě jiného sledovali recepci Jaspersova myšlení a veřejného vystupování, 

probrali nedorozumění, ale i některé platné podněty kritik, jež byly Jaspersovi adresovány. 

S Jaspersovým bezprostředním zapojením do veřejné diskuse po druhé světové válce až do konce 

jeho života jsme mohli sledovat i povahu a proměny jak rezonance Jaspersových myšlenek 

v celospolečenském měřítku, tak jejich vlastního formulování. Od reflexe německé válečné viny a 

úkolů k obnově univerzity jsme viděli Jasperse postupovat přes reflexe nově civilizačně, globálně 

dosažných otázek doby jako využití atomové bomby nebo vztahu velmocí a demokracie a totality 

v době studené války až po kulminaci Jaspersova kriticismu vůči vývoji Spolkové republiky v polovině 

šedesátých let.  

 Naší snahou bylo stále držet a v jednotlivých historických a problematických zkoumáních 

dokumentovat jednotu Jaspersova přístupu ke konkrétním otázkám, od ukotvení a strukturace 

akademického života po život společenský a politický, a už s tím jako genuinní odkaz a impetus 

Jaspersova působení odhalovat jeho filosofické založení, význam filosofické sebereflexe člověka pro 

jeho historické bytí a poznání, neřkuli pro politiku. Význam filosofické obecnosti, resp. univerzality, 

jsme s Jaspersem ukazovali v moderní společnosti a vědě, stále fragmentovanější a speciálnější, 

mohoucnější, avšak neujasněnější o svých hodnotových souvislostech, růst. V tomto ohledu jsme 

představili Jaspersovu kritiku masové kultury a masifikace a atomizace vysokého školství, jeho důraz 

na obecný (tj. filosofický) rámec univerzitního (lidského) vzdělání a étos ,,samoúčelnosti“ (avšak 

neindiferentnosti, neasociálnosti či neahistoričnosti) poznání. Konfrontovali jsme Jaspersův přístup k 

,,ideji univerzity“ s přístupy jiných významných myslitelů jeho epochy a s tradicí německého myšlení o 

úloze univerzity a vzdělání od pozdního osvícenství a idealismu. U Jasperse univerzita vystupuje jako 

platforma reprezentace, rozvoje lidského ducha v jeho uvedené autonomii a tvořivosti, poznávacího 
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přesahování sebe a statu quo, a s tím jako genuinně ,,alternativní“ a emancipativní sféra. Pojetí 

univerzity přitom je neoddělitelně spojené s teorií vědy a ta s teorií poznání, s rozlišením možností a 

nástrojů poznání a jiných výkonů lidského ducha. V pojetí univerzity se projevuje Jaspersova filosofie 

člověka a vztahu jeho duchovní autonomie k jeho historické a společenské určitosti. Jako obzvlášť 

instruktivní a přehlíženou jsme rozebrali protipozici Jaspersova přístupu s přístupem marxistickým, 

zejména v podání Ernsta Blocha, totiž s jeho monistickou verzí jednoty (zprostředkování) 

podstatného a dějinného a teorie a praxe. Jaspersovo stavění (změn) kulturních a politických realit na 

jednotlivci a individuální ,,mravně-politické obrodě“ v opozici vůči marxismu (argumentované 

prvořadě gnoseologicky) bylo v mnohém podobné T. G. Masarykovi.  

 Prostřednictvím výkladu Jaspersovy interpretace německé duchovní tradice jsme – s důrazem 

na důsledky pro dějiny a politiku – rozlišili systematicko-historické spojnice Jaspersova myšlení, 

ukázali jeho místo v německých duchovních dějinách a podněty jejich osvojení Jaspersem pro 

současnost. Naše znázornění, které při zachování základního chronologicko-historického postupu a 

komparativního rámce usilovalo zejména o výklad (přezkum) duchovních předpokladů Jaspersových 

postojů a historických osudů, interpretačně zúročilo množství jak nejnověji vydaných, tak – a zejména 

– dosud nevydaných a v literatuře nezohledňovaných pramenných materiálů, zejména k Jaspersovým 

připravovaným knihám o Hannah Arendt a německém národním vědomí. Tyto materiály podstatně 

obohacují pohled na Jaspersovo vyrovnávání s německou minulostí a současností a na jeho pojetí 

úkolů, jež kladou člověku a specificky společenským vědám ve vztahování k dějinám a národu. Spíše 

než o dokumentaci historického významu Jaspersova myšlení a způsobů jeho tematizace historicky a 

politicky relevantních problémů se tato kniha snažila nastínit příčiny a možnosti relevance Jaspersova, 

resp. jaspersovsky pojímaného teoretického, filosofického myšlení pro historiografické i aktivně 

historické uchopování problémů, jako byly ty, s nimiž se Jaspers vyrovnával. Jaspersovým odkazem je 

teoreticky kultivované a diferencované vědomí o historických a politických předpokladech a účincích 

(závazcích) kultury, v užším slova smyslu vědy (resp. filosofie) a univerzity; vědomí, že myšlení se 

nevyhne dějinám a politice, a že dějiny a politika se, mají-li být opravdu lidskými, neobejdou bez 

teoreticky kultivovaného myšlení.  
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