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I/ Úvod 

 

Předložený esej se zabývá tématem myšlení pravdy v díle Martina Heideggera. Nejde však o 

prosté shrnutí či interpretaci Heideggerovy filosofie jako takové – obracím se k ní spíše jako 

k opoře k samotnému promýšlení pravdy. Povaha myšlení pravdy je totiž, jak se zde pokusím 

doložit, běžnou tematizací a strukturním myšlením neuchopitelná. Jak tedy vůbec lze o myš-

lení pravdy vypovídat? Právě to bude klíčovou otázkou tohoto textu. 

Čtenáři se tak může zdát postup těchto úvah poněkud netypický. Jednak proto, že sama „fi-

losofická tematika“, jíž se zde zaobírám, je pro velkou část čtenářů pouze abstraktní a neuži-

tečnou oblastí. Pro mnohé postrádá účel či je chápána jen jako „zábava intelektuálů“ a „do-

plněk obecného kulturního přehledu“. A také proto, že neodpovídá obvyklému způsobu psa-

ní filosofických pracích jako je interpretace konkrétního tématu, uvedení do problému či 

výklad motivů v díle určitého filosofa. Z pozic běžného vypovídání mohou některé mé „závě-

ry“ budit dojem paradoxu – dokud si ovšem čtenář neuvědomí, že zdánlivý paradox je právě 

pokusem o myšlení „za“ pozice běžného vypovídání a že tyto pozice vlastně vůbec nejsou tak 

„samozřejmé“, jak se zdají být. 

Vydat se obvyklým postupům psaní bakalářské práce by totiž znamenalo jít přímo proti smys-

lu, který se touto prací pokouším sdělit. Cesta myšlení pravdy, kterou se zde vydávám, totiž 

vychází právě z vystavení toho „samozřejmého“ do světla myšlení. Smyslem práce je pak to, 

co později spolu s Martinem Heideggerem nazvu proměna návaznosti na Bytí. Nejde přitom 

o nějakou „definici“ tohoto pojmu nebo o jeho interpretaci vzhledem k Heideggerovým tex-

tům, nýbrž o samotnou proměnu myšlení. Vysvětlit tento rozdíl bude jedním z mých hlavních 

úkolů. 

Má snaha bude neúspěšná, pokud se čtenář po přečtení textu bude pokoušet formulovat 

jakési „závěry“ či „teze“. Ty samozřejmě formulovat lze. Ovšem to, o co se tu snažím, nemů-

že mít již ze své podstaty formu „tezí“. Proměna myšlení (a to je, oč tu běží) je něco, co se 

děje s člověkem samým. Proč tedy píši tuto práci, když jde o cosi „subjektivního“? Tato práce 

má být konkrétním projevem myšlení pravdy. Pravda jako taková je nám totiž bytostně nepří-

stupná, dává se pouze ve svých konkrétních projevech. Pokus o přiblížení a nastínění této 
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problematiky probíhá právě tak, že opouští samozřejmé a nutí čtenáře do nové perspektivy. 

Uvádí ho na cestu, kterou však musí vykonat sám. 

 

V této práci se tedy chci věnovat promýšlení myšlení pravdy. Tématem tedy není pravda, 

nejde o prosté shrnutí toho, co Heidegger o pravdě vypovídá. Stanovení tématu jako myšlení 

pravdy má za cíl zdůraznit, že Heideggerovy texty nejsou pouhým souborem definic, které by 

bylo možno si zapamatovat a tak „rozumět“ tomu, co je podle Heideggera pravda. Myšlení 

pravdy chce ukázat, že Heideggerovo pojetí pravdy musíme myslet. To se na první pohled 

může zdát samozřejmé a banální – ovšem právě proto si zpravidla neuvědomujeme, jaký 

význam vůbec pro možnost rozumění tento fakt má. 

Téma myšlení pravdy předkládá jako nesamozřejmé to, co se s námi při čtení Heideggero-

vých textů děje. Jaký má pro nás čtení a pochopení těchto textů význam? Poznáváme pravdu 

stejným způsobem, jakým poznáváme fungování mikrovlnné trouby z přiloženého návodu? 

Myšlení pravdy má také představovat posun od jednoduché kompilace citací a ustálených 

způsobů interpretace, jak se to ve filosofických pracích pod tlakem vědeckého myšlení děje. 

Východiskem zde není a nemůže být nějaký soubor faktů a myšlenkových algoritmů, jimiž se 

z faktů vyvozují závěry. Sledujeme-li myšlení Martina Heideggera, nelze si vypomoci premi-

sami. Nejsou zde žádné předem definované axiomy, z nichž bych mohl čerpat jistotu a neo-

chvějný základ. Naopak se zde budu pohybovat v prostoru, který je vůbec prostorem lidské-

ho pobývání ve světě. Nebudu se ptát ani tak co je pravda jako spíše jak pravdu původně 

můžeme myslet, odkud se nám dává a také proč si myslíme, že pravdu známe. 

V této práci se pokusím mimo jiné ukázat, že právě Heideggerovo pojetí pravdy v sobě nutně 

zahrnuje i promýšlení myšlení pravdy1. Bez pochopení a promyšlení toho, že pravda není 

předmětem prostých definic a popisu strukturních ohledů, nýbrž že se nás bytostně dotýká 

to, co zde promýšlíme, nelze podle mého názoru Heideggerovo myšlení pochopit.  

                                                           
1
 Zatím jen předběžně a namátkou: „Opět další způsob, jak povstává pravda, je tázání myslitele, které jako myš-

lení bytí toto bytí pojmenovává ohledně toho, co je hodno otázky.“ HEIDEGGER, Původ uměleckého díla, (136); 
„Myšlení, o něž jsme se v přednášce snažili, se naplňuje v bytostně určité zkušenosti, že teprve z pobytu-zde, do 
něhož může člověk vejít, připravuje se dějinnému člověku blízkost pravdě Bytí.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, 
str. 77. 
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II/ Setkání s myšlením Martina Heideggera  

Pravdě již nějak rozumíme, tedy ji – vědomě či nevědomě – vždy nějak pojímáme. 

V čem je specifické Heideggerovo pojetí pravdy? A proč se jím vůbec zabývat? Čím 

je pro nás v této době myšlení Martina Heideggera a kterým jeho pracím se chci vě-

novat? 

 

Proč se vůbec zaobírat pravdou? Není to až příliš obecný pojem, který nemá konkrétní vý-

znam pro naše životy? A pokud význam má, neznáme již pravdu tak nějak „samozřejmě“ a 

„dostatečně“? Zdá se, že takové otázky se naskýtají „přirozeně“ a „právoplatně“. Nakonec je 

přece „čas drahý“ a je třeba ho věnovat pouze důležitým záležitostem, těm, které jsou uži-

tečné, které mají smysl a které nám něco mohou přinést. 

Budu zde tvrdit, spolu s Martinem Heideggerem, že pravdě vždy již nějak – více či méně, vě-

domě či nevědomě – rozumíme2. Což se nevylučuje s tím, že nám na ní nemusí záležet nebo 

že nechceme ztrácet čas snahou jí porozumět. Je pro nás samozřejmé, že nám druhá osoba 

může říkat pravdu nebo naopak neříkat pravdu nebo že některý politik má či nemá pravdu 

v tom, co nabízí ve svém volebním programu. Je samozřejmé, že se nám dramatik ve své di-

vadelní hře snaží „sdělit svou pravdu“. Je přeci také všem nějak samozřejmé, že ve vědě „jde 

o poznávání pravdy“3. Budu tedy tvrdit, že za vším tímto samozřejmým a každodenním chá-

páním pravdy se skrývá nevědomá a nepromýšlená koncepce pravdy, tedy určité obecné 

předporozumění tomu, co pravda je. 

Právě samozřejmost, s jakou pravdě rozumíme a jaká charakterizuje naší nevědomou kon-

cepci pravdy, je zdrojem a zdůvodněním oněch otázek, které se ptají po smysluplnosti pro-

mýšlení pravdy (a tedy i této práce). Ptát se po tom, co je vlastně pravda a jaká je naše kon-

cepce pravdy, to by se mohlo zdát užitečné jedině ve chvíli, kdyby naše běžné každodenní 

užívání pojmu pravda přestalo být tak samozřejmé. Kdyby začalo tzv. „skřípat“. 

                                                           
2
 „Volá-li se však po skutečné „pravdě“, bude se už přece také vědět, co pravda vůbec znamená. Anebo se to ví 

jen „citem“ a „všeobecně“?“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 9. 
3
 „Otázka po bytostném určení pravdy se nestará o to, je-li to zrovna pravda praktické životní zkušenosti nebo 

hospodářského propočtu, technické úvahy nebo politické chytrosti, obzvláště pak vědeckého výzkumu nebo 
uměleckého výtvoru, či dokonce myslitelské úvahy nebo kultické víry.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 9. Srov. 
také: HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, kapitola 1.; HEIDEGGER, Der Ursprung des Kunstwerkes, in: Gesamtausgabe, 
Band 5, Holzwege, str. 36-37. 
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Předkládám tedy k úvaze: Co když už naše užívání pojmu pravdy nějakým zásadním způso-

bem „skřípe“? Co když je naše neuvědomovaná koncepce pravdy mnohem hlubší a určuje 

naše životy mnohem významnějším způsobem, než se v samozřejmosti jejích běžných proje-

vů může zdát? Kdo by pak mohl s jistotou tvrdit, že promýšlení pravdy je neužitečné, pokud 

neví, jaká je vlastně naše koncepce pravdy a kam všude až sahá? 

Z této – ještě nezřetelné a jen povšechně uchopené – nejistoty přicházím k úkolu promýšlet 

pravdu. Aby však nejistota nepřešla v pouhé nejisté a zmatené myšlení, obracím se nadále 

k pojetí pravdy, které ve svých pracích představuje německý filosof Martin Heidegger. 

Dílo Martina Heideggera vznikalo zhruba od první světové války po následující půlstoletí. 

Jeho vliv na světovou kulturu, alespoň nakolik ze současné dějinné situace můžeme soudit, 

byl značný4. Nechávám však stranou všechny historické a kulturní okolnosti jeho života a 

budu se zde soustředit na jeho myšlení, a to právě skrze jeho texty. Pravda je jedním ze zá-

kladních témat Heideggerovy filosofie5, přestože se lze domnívat, že Heidegger prochází růz-

nými „myslitelskými obdobími“6 a své názory v průběhu času přehodnocuje. Není v mých 

možnostech obsáhnout Heideggerovo myšlení pravdy napříč celým jeho dílem a takový zá-

měr si tato práce ani neklade. Zdá se mi příhodnější soustředit se na ta díla, která se pravdě 

konkrétněji věnují a která jsou si navíc časově blízká7. Pro cíl této práce tak budou klíčové tři 

                                                           
4
 Četná literatura se tematicky rozprostírá od biografických děl (např.: ETTINGER, Elzbieta. Hannah Arendtová a 

Martin Heidegger. Praha: Academia, 2004.), přes populárně-naučná (např.: MEYRSON, George. Heidegger, 
Habermas a mobilní telefon. Praha: Triton, 2003.) až po interpretativní analýzy (např.: BENYOVSZKY, Ladislav. 
Náhlost: myšlení bytí z času. Praha: OIKOYMENH, 2006.). 
5
 „V celkovém pohledu je tedy lidská existence místo, v němž se zjevuje bytí, v němž vystupuje ze své skrytosti a 

může být odhaleno ve své pravdě. Z toho hlediska pojímá H. *Martin Heidegger – pozn. ŠP+ pravdu jako přivá-
dění jsoucna do odkrytosti (↑alétheiá).“ HORYNA, Břetislav, ŠTĚPÁN, Jan, BLECHA, Ivan, ŠARADÍN, Pavel (eds.). 
Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. 2. rozšířené vydání. ISBN 80-7182-064-4. str. 164. 
6
 Problematice Heideggerových „myslitelských etap“ se zde hlouběji nebudu věnovat, neboť značně přesahuje 

rámec této práce. Proměnu svých filosofických názorů dosvědčuje nejen sám Heidegger (zvláště velmi častými a 
kritickými odkazy na spis Bytí a čas nebo v rámci pojmu Kehre - obrat), ale je také součástí jakéhosi obecného 
povědomí. Srov. např. název příspěvku Marie Pětové „Prostorovost člověka a světa u pozdního Heideggera“, in: 
NOVOTNÝ, Jaroslav (ed.). Člověk mezi rozprostraněností a krajinou: Studie k rozmanitosti chápání prostoru. 
Praha: TOGGA, 2008. ISBN 978-80-87258-04-0. str. 39-53. Dále např.: „Dlouhou dobu býval Heidegger přiřazo-
ván k filosofii existence (i v dřívějších vydáních této knihy). Bylo to oprávněné, pokud se takové přiřazení opíralo 
o jeho Bytí a čas. Avšak takové pojetí se stalo neudržitelným, jakmile vešel ve známost další vývoj Heideggerova 
myšlení, jakmile Heidegger zpětně toto dílo několikrát sám interpretoval a jakmile označil Sarterův existencio-
nalismus výslovně za nedorozumění (třebaže velmi plodné).“ STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Kos-
telní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. Vyd. 8., v KNA 2. ISBN 978-80-7195-206-0. str. 455. 
7
 Heidegger se tématem pravdy podrobně zabývá například v Bytí a čase. Tento přístup k pravdě však v dalších 

dílech doplňuje a je mu spíše východiskem pro další směřování úvah. Vzhledem k záměru tohoto textu mi přijde 
zbytečné se těmto pasážím Bytí a času podrobněji věnovat, jednak protože bych se musel věnovat Bytí a času 
jako celku (neboť je zde otázka pravdy součástí fundamentálně-ontologického zkoumání) a jednak protože bych 
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texty: přednášky O pravdě a Bytí8 (přednáška z roku 1930, první vydání 1943, závěrečná po-

známka z let 1949 a 1967), Platónova nauka o pravdě (podle vydavatelovy poznámky tento 

text navazuje na O pravdě a Bytí, první vydání 1942; vycházím z pracovního překladu Jarosla-

va Novotného pro účely výuky na FHS UK) a Původ uměleckého díla (přednáška původně 

z roku 1935, dodatek 1956, první vydání 1960; taktéž v pracovním překladu Jaroslava Novot-

ného). Dále se budu často obracet ke spisům Co je metafyzika?9 (přednáška z roku 1929, vy-

dána v témže roce, úvod připojen k pátému vydání roku 1949, doslov ke čtvrtému z roku 

1943) a O humanismu10 (dopis Jeanu Beaufretovi z roku 1946, poprvé vydán spolu Platóno-

vou naukou pravdy v roce 1947). 

K Heideggerově filosofii se v prvé řadě obracím proto, že se táže po pravdě specifickým způ-

sobem. Filosofické tázání zde překonává prostou otázku, zda je to které tvrzení pravdivé či 

jaká je pravda toho nebo onoho umělce a myslitele. Klade jako problematickou „pravdu vů-

bec“, ptá se po její bytnosti (či „bytostném určení“)11. Takto také naše setkání s myšlením 

Martina Heideggera začíná tam, kde se spolu s ním po bytnosti pravdy ptáme. 

Nyní je však nutné důkladněji promyslet, jaké tázání je vlastně výchozí pro tuto práci. 

  

                                                                                                                                                                                     
nakonec stejně dospěl k tomu, že toto pojetí pravdy je v dalších dílech doplněno a překonáno. Srov. HEIDEG-
GER, Martin. Bytí a čas. Praha: OIKÚMENÉ, 2008. Druhé vydání. ISBN 987-80-7298-048-3. §44 (str. 248-266).  
8
 HEIDEGGER, Martin. O pravdě a Bytí. Praha: Mladá fronta, 1993. ISBN 80-204-0416-3. Souběžný německý a 

český text, přeložil Jiří Němec. 
9
 HEIDEGGER, Martin. Co je metafyzika?. Praha: OIKÚMENÉ, 1993. ISBN 80-85241-39-0. Přeložil Ivan Chvatík. 

10 HEIDEGGER, Martin. O humanismu. Rychnov nad Kněžnou: Ježek, 2000. ISBN 80-85996-32-4. Přeložil Petr 

Kurka. 
11

 „Mluvím o bytostném určení pravdy.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 7. 
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III/ Vypracování otázky po myšlení pravdy  

Otázka po pravdě je v díle Martina Heideggera formulována jako otázka po bytost-

ném určení pravdy. Lze tuto otázku prostě zopakovat a odpovědět si na ní? Co vyja-

dřuje výchozí otázka této práce, totiž otázka po myšlení pravdy? 

 

Výchozí situací této práce je stav určité nejistoty. Pojem pravdy stále probleskuje 

v promluvách mnoha oborů lidské činnosti, od vědy, přes umění, až po každodenní zařizová-

ní. Otázka pravdy však v samozřejmosti těchto každodenních promluv není dostatečně polo-

žena. Z této situace se obracím k myšlení Martina Heideggera, neboť právě v jeho díle je tato 

zatím vágní nejistota pevně uchopena a formulována do otázky po bytostném určení prav-

dy12. Co se míní „bytostným určením“ na tomto místě není možné vyložit – a to ani stručně. 

V této chvíli musí stačit, že ani Heidegger neuvádí své práce nějakou definicí bytostného ur-

čení, že pojem „bytostné určení“ zde zatím bude mlhavě a ještě nejasně vyjadřovat to, co 

vůbec činí pravdu pravdou13 (a tedy ne jen některé „vymezení“ pravdy), a že otázka po by-

tostném určení pravdy teprve naznačuje cestu. 

Pokud se ovšem chci skutečně ptát po pravdě, vystačím snad s prostým shrnutím a popisem 

toho, co o pravdě ve svých dílech píše Martin Heidegger? Nikoli. Výchozí situace, z níž se za-

kládá vůbec celý myšlenkový postup této práce, není nějakým teoretickým konstruktem či 

předem definovaným axiomem, nýbrž právě mou situací. Přestože se tedy obracím k dílu 

Martina Heideggera, je třeba brát neustále v patrnost, že výchozí otázky tohoto díla pro mne 

představují již a právě určité uchopení mé výchozí situace. Tvrdím tak, že postup zopakování 

Heideggerovy výchozí otázky a následné shrnutí toho, jak na ní odpovídá, by odcizilo takové 

tázání od toho, proč se zde vůbec po pravdě ptám a co je na takovém tázání důležité14. 

Chceme-li se tohoto odcizení vyvarovat, neměli bychom se prostě ptát po pravdě, ale nej-

prve se zeptat, jak vlastně pravdu spolu s Heideggerem můžeme myslet. Tázání po myšlení 

pravdy v sobě zahrnuje jako nesamozřejmou nejen pravdu jako takovou, ale i způsob, jak ji 

vůbec můžeme uchopovat. 

                                                           
12

 Viz HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 7 a 9. 
13

 „Toho všeho si otázka po bytostném určení nevšímá a přihlíží k tomu jedinému, co vyznačuje každou „prav-
du“ vůbec jako pravdu.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 7. 
14

 „Poznání věd je obvykle vyslovováno v tezích *Sätzen+ a kladeno před člověka k použití jako uchopitelné vý-
dobytky. „Nauka“ nějakého myslitele je tím nevysloveným *Ungesagte+ v jeho řeči *Sagen+, jemuž je člověk 
vystaven, aby se tomu vydal *er dafür sich verschwende+.“ HEIDEGGER, Platónova nauka o pravdě, str. 203. 
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Tento krok – totiž odstup od tematizace pravdy jako takové k promýšlení myšlení pravdy – 

však není teprve mou „interpretací“, nýbrž je bytostnou součástí Heideggerových úvah. Pro-

tože toto tvrzení nelze klást jako prostý fakt, jeho doložení bude jedním z „cílů“ této práce. 

Předběžně pouze naznačím, že Heidegger nepojímá pravdu jako „teoretický konstrukt“, který 

lze nějak definovat či jednoduše popsat, ale hovoří spíše o bytostném vztahu pravdy ke člo-

věku15 (přičemž jedním z „projevů“ tohoto vztahu je právě myšlení16). 

Prvotní neurčité tázání po pravdě tedy konkretizuji jako otázku po myšlení pravdy. Ta má za 

úkol naznačit jako problematické a nesamozřejmé již samotné tázání po pravdě. Také se chci 

takto položenou otázkou vyvarovat nebezpečí, že by mým cílem měla být nějaká „definice 

pravdy“. Otázka po myšlení pravdy podle mého názoru plyne z Heideggerova promýšlení 

pravdy, což však budu zdůvodňovat teprve v práci samotné. Budu zastávat názor, že pokud 

rozumíme Heideggerovým textům o pravdě, nelze v dalších úvahách prostě zopakovat otáz-

ku po pravdě, ale je nutno jí promýšlet již jako myšlení pravdy. Dále má otázka po myšlení 

pravdy vytrhnout ze samozřejmosti a předložit k úvaze skutečnost, že s myšlením Martina 

Heideggera se setkáváme právě skrze čtení jeho spisů, tzn. vždy již v nějaké situaci čtení a 

promýšlení. Tuto situaci se pokusím uchopit již v rámci Heideggerových úvah. Postup a způ-

sob myšlení pravdy není předem daný. Není zde předem daná metoda ani oblast (např. ob-

last matematické logiky), kam by pravda „přirozeně“ náležela. To vše musí být teprve dotá-

záno a k tomu všemu poukazuje otázka po myšlení pravdy. 

  

                                                           
15

 „Veškerá činnost však spočívá v bytí a obrací se ke jsoucnu. Myšlení se naproti tomu nechává vystavovat 
nároku bytí, aby vyslovilo jeho pravdu.“ HEIDEGGER, O humanismu, str. 7. 
16

 „Opět další způsob, jak povstává pravda, je tázání myslitele, které jako myšlení bytí toto bytí pojmenovává 
ohledně toho, co je hodno otázky.“ HEIDEGGER, Původ uměleckého díla, str.49. 
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IV/ Myšlení „z/od...“ 

Nejprve se pokusím představit, jaká je výchozí situace promýšlení pravdy 

v Heideggerových textech. Pravda je zpravidla představena v „běžném“ či „tradičním“ 

rozumění. Pravda je také podle Heideggera již předem uchopena v rámci metafyziky. 

Proč ale Heidegger do úvah o pravdě vstupuje právě takto? Myšlení pravdy se nej-

prve nachází v určité situaci předběžného rozumění. Myšlení pravdy myslí „z/od...“ 

určité situace. Nakolik výchozí situace určuje myšlení? 

 

Tématem textu O pravdě a Bytí je „bytostné určení pravdy“17. Hned první kapitola (po úvo-

du) je však nazvána „Obvyklý pojem pravdy“18 a začíná otázkou: „Co se tedy obyčejně rozumí 

„pravdou“?“19. Heidegger prochází obvyklé způsoby vypovídání o pravdě. Jejich původ pak 

přisuzuje „tradičnímu vymezení“ pravdy jako shody věci s výpovědí20, které odpovídá nejen 

křesťanskému teologickému učení, ale lze ho sledovat až k jednomu ze starořeckých pojetí 

pravdy jako souladu výpovědi s věcí21.  

Platónova nauka o pravdě se věnuje nikoli pouze tzv. Platónovu podobenství o jeskyni, nýbrž 

na výkladu tohoto „podobenství“ Heidegger představuje vlastní rozumění bytostnému určení 

pravdy22. Jak se však čtenář s tímto pojetím pravdy setkává? Právě skrze promýšlení Platóno-

va „podobenství“ a tedy skrze promýšlení Platónova pojetí pravdy23. Příslušnou pasáž 

z Platónovy Ústavy Heidegger nejprve zopakuje a následně jí začne vykládat. Aby však Hei-

degger mohl ukázat, že pravda je oním klíčovým tématem „podobenství“ (i když to Platón 

                                                           
17

 „Mluvíme o bytostném určení pravdy.“ HEIDEGGER, O pravdě a bytí, str. 7. 
18

 HEIDEGGER, O pravdě a bytí, str. 13. 
19

 HEIDEGGER, O pravdě a bytí, str. 13. 
20

 „Tomuto podvojnému charakteru sladění dává vzniknout tradiční vymezení bytostného určení pravdy: veritas 
est adaequatio rei et intellectus. To může znamenat: Pravda je shoda věci s poznáním. Může to však také říkat: 
Pravda je shoda poznání s věcí.“ HEIDEGGER, O pravdě a bytí, str. 13, 15. 
21

 „Jestliže nadto budeme ono zpětné svedení větné pravdy na pravdu věcnou považovat za to, čím se nejprve 
ukazuje být, totiž za výklad teologický, a jestliže uchráníme filosofické vymezení bytostného určení před jakým-
koli vměšováním teologie a pojem pravdy omezíme na pravdu větnou, setkáme se tak zároveň se starým, byť 
nikoli nejstarším myšlenkovým podáním, podle něhož je pravda soulad (homoiósis) výpovědi (logos) s věcí 
(pragma).“ HEIDEGGER, O pravdě a bytí, str. 19. 
22

 „Co tady zůstává nevysloveno, je jistý obrat *Wendung+ v určení bytostného dění *Wesen+ pravdy. Že se ten-
to obrat naplňuje, v čem tento obrat spočívá, co se tímto obratem bytostného dění pravdy zakládá *begründet+, 
by se mělo náznakem ozřejmit [verdeutlichen+ ve výkladu „podobenství o jeskyni“.“ HEIDEGGER, Platónova 
nauka o pravdě, str. 203. 
23

 Neboť pravda je klíčovým tématem „podobenství o jeskyni“, jak Heidegger ukazuje: „Podle výkladu nutného 
z přicházející naléhavosti *Not – nutnost/nouze+ neznázorňuje „podobenství“ pouze bytostné určení utvářející-
ho vzdělávání, nýbrž zároveň otevírá náhled do proměny/obratu bytostného dění „pravdy“.“ HEIDEGGER, Pla-
tónova nauka o pravdě,str. 218. 
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přímo neříká), musí být pravda nějak dotázána, musí se ukázat jako nesamozřejmá. Heideg-

ger proto proti sobě staví řecké slovo alétheia, které se zpravidla překládá právě jako „prav-

da“, a to, co „pravda“ tradičně znamená pro západní myšlení – totiž shodu myšlení s věcí24. 

Když jsou tato dvě pojetí – alétheia v řeckém chápání a „pravda“ v tradičním západním chá-

pání – proti sobě explicitně postavena, pak teprve čtenář může poznat, že slovo alétheia ne-

lze samozřejmě a neproblematicky překládat slovem „pravda“, a pak teprve Heidegger může 

pokračovat v promýšlení toho, co pro Platóna tato „pravda“ jako alétheia vlastně znamená 

(tedy: jaké je Platónovo pojetí pravdy a co z něho plyne). 

V textu Původ uměleckého díla se Heidegger zabývá otázkou, odkud přichází bytnost umě-

leckého díla25. Nejprve promýšlí věcnou stránku uměleckého díla, tedy jeho „věcnost“. Před-

stavuje různá pojetí věci. Následně se úvaha stáčí k promýšlení bytnosti „náčiní“, přičemž se 

ukazuje, že tato bytnost „náčiní“ se otevřela pro úvahu právě skrze umělecké dílo26. Umělec-

ké dílo tedy nějak bytostně souvisí s odkrýváním, které Heidegger pojmenovává jako dění 

pravdy. Opět zaznívá řecké slovo alétheia, doslovně přeloženo jako „neskrytost“, ovšem tra-

dičně překládáno jako „pravda“. A opět Heidegger upozorňuje na tradiční pojetí „pravdy“ 

jako „shody“ – adaequatio pro středověk a homoiósis již v Aristotelově myšlení27. Toto pojetí 

je dále důkladněji představeno; Heidegger probírá, co se obvykle míní, když se mluví o 

„pravdě“28. Ukazuje se tak nejasnost, zapletenost toho, co se „pravdou“ obvykle míní a také 

nutnost uchopit pravdu původněji, ptát se po jejím bytostném určení. V této souvislosti se 

pak promýšlí „doslovnější“ překlad řeckého alétheia29. 

                                                           
24

 „Neskrytost se řecky řekne ἀλἡθεια, kteréžto slovo se překládá slovem „pravda *Wahrheit+“. A „pravda“ pro 
západní myšlení *již+ dlouho znamená shodu *Übereinstimmung+ myslícího představování s věcí: adaequatio 
intellectus et rei.“ HEIDEGGER, Platónova nauka o pravdě,str. 218. 
25

 „To, čím něco jest, způsobem, jak to jest, nazýváme jeho bytností/bytostným určením *Wesen+. Původ něče-
ho je to, odkud přichází *Herkunft+ jeho bytnost. Otázka po původu uměleckého díla se táže na to, odkud při-
chází jeho bytnost *Wesensherkunft+.“ HEIDEGGER, Původ uměleckého díla, str. 1. 
26

 „Co je náčiní, jsme nechali vyslovit skrze umělecké dílo. Tím vyšlo najevo, takřka pod rukama, co je v díle při 
díle: odkrytí jsoucna v jeho bytí:událost pravdy.“ HEIDEGGER, Původ uměleckého díla, str. 23-24. 
27

 „Shoda se jsoucnem platí již dlouho jako bytostné určení pravdy.“ HEIDEGGER, Původ uměleckého díla, str. 
22. 
28

 „Pravdou se předně míní ta či ona pravda. To znamená něco pravdivého. Něčím takovým může být poznání, 
které se vyslovuje ve větě. Pravdivou však neoznačujeme pouze nějakou větu, nýbrž *jako pravou označujeme+ 
také nějakou věcnou záležitost *Sache+, pravé zlato na rozdíl od falešného.“ HEIDEGGER, Původ uměleckého 
díla, str. 36. 
29

 „Pokud zde a jinde chápeme pravdu jako neskrytost, neuchylujeme se pouze k doslovnějšímu překladu řec-
kého slova. Pokoušíme se rozpoznat to, co jako nezakoušené a nepromýšlené spočívá v základu pro nás běžné a 
proto omleté bytnosti pravdy ve smyslu správnosti.“ HEIDEGGER, Původ uměleckého díla, str. 38. 
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Ve všech třech dílech zaznívá obvyklé či tradiční pojetí pravdy. Nejprve je představeno a ex-

plicitně podáno, co se obvykle míní, když se mluví o pravdě. Toto obvyklé mínění, pokud ho 

začneme promýšlet, zpravidla ukrývá pojetí pravdy jakožto shody (shody „myšlení“, „výpo-

vědi“ s „věcí“, „jsoucnem“, se „skutečností“), které je také explicitně vyjádřeno ve filosofic-

kých koncepcích Západu (počínaje Aristotelem). 

Toto pojetí však podle Heideggera nese ještě jeden zásadní – a skrytý – aspekt. Pokud je ob-

vykle pravda chápána jako shoda „myšlení“ s „věcí“ či „jsoucnem“, nutně předpokládá také 

nějaké porozumění tomu, co je vůbec „věc“ či „jsoucno“. Co dělá jsoucno jsoucnem? – taková 

je ovšem bytostná otázka metafyziky30. Určité pojetí jsoucna jako takového, určité rozumění 

tomu, co vůbec je jsoucno, se nazývá právě metafyzika31. Metafyzika se zabývá bytím, ovšem 

právě jako jsoucností jsoucna32. Proto je i v obvyklém rozumění pravdy kladeno jako skrytý a 

nutný předpoklad také rozumění jsoucnu, tedy metafyzika. 

V Heideggerových textech je pak metafyzika explicitním tématem. Platónova nauka o pravdě 

sleduje, jak se pojetí pravdy jako neskrytosti v Platónově filosofii podřizuje výkladu jsoucna (v 

tzv. nauce o idejích), tedy metafyzice33. Stejně tak, i když ne na první pohled, je metafyzika 

tématem v Původu uměleckého díla. Zde totiž výklad začíná různými způsoby filosofického 

uchopení „věcnosti“, které však bytostně souvisí s výkladem „jsoucnosti jsoucího“ jako tako-

vé34. A nakonec i v O pravdě a Bytí, kde je pravda nejprve promýšlena v tradičním pojetí jako 

„shoda výpovědi s věcí“, je podle Heideggera toto pojetí teprve založeno v rozumění tomu, 

co je „jsoucí“35. K této problematice se vrátím v následující kapitole. 

                                                           
30

 „Metafyzika říká, co je jsoucí jakožto jsoucí.“ HEIDEGGER, Co je metafyzika?, str. 27. 
31

 „Metafyzika myslí jsoucí jakožto jsoucí.“ HEIDEGGER, Co je metafyzika?, str. 7. 
32

 „Metafyzika sice představuje jsoucno v jeho bytí a myslí tak bytí jsoucna, nemyslí však bytí jako takové, ne-
myslí rozdíl mezi oběma *...+“ HEIDEGGER, O humanismu, str. 15. 
33

 „Od Platóna povstává myšlení bytí jsoucna – „filosofie“, protože je vzhlížením k idejím. Filosofie začínající 
teprve Platónem má však dále charakter toho, co se později jmenuje „metafysikou“. Základní podobu metafysi-
ky znázorňuje sám Platón v ději, o kterém vypráví podobenství o jeskyni.“ HEIDEGGER, Platónova nauka o 
pravdě,str. 235. „Připomenutí počátečního bytostného dění *Wesen+ pravdy však musí toto bytostné dění mys-
let více počátečněji. Nemůže tedy neskrytost přebírat pouze v Platónově smyslu, tzn. v podmanění pod ίδζα.“ 
HEIDEGGER, Platónova nauka o pravdě, str. 237-238. 
34

 „Máme za známý fakt, že již odedávna, jakmile byla položena otázka, co je jsoucno vůbec, prodrala se vždy 
znovu do popředí věc ve své věcnosti jako směrodatné jsoucno.“ HEIDEGGER, Původ uměleckého díla, str. 6. 
„Tak z nich *z různých způsobů určení věcnosti věci – pozn. Š.P.+ vyrůstá způsob myšlení, podle kterého nemys-
líme zvláště pouze o věci, náčiní či díle, nýbrž myslíme všeobecně o veškerém jsoucnu. Tento již dávno zevšed-
něný způsob myšlení předjímá veškeré bezprostřední zakoušení jsoucna.“ HEIDEGGER, Původ uměleckého díla, 
str. 16. 
35

 „Ono takto a přísně vzato vlastně jedině zjevné bylo v západním myšlení záhy bráno jako „přítomné“ a dávno 
již nazváno „jsoucnem“.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 25. 
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Proč ovšem Heidegger promýšlí tradiční pojetí pravdy a (s ním související) metafyzickou kon-

cepci? Je to pouze jeho obvyklý postup nebo je tento postup nějak charakteristický, bytostný 

pro myšlení pravdy? 

Heidegger ukazuje, že myšlení pravdy se nachází vždy v nějaké výchozí situaci. Pokud kladu 

otázku po pravdě, pokud začínám myslet pravdu, jsem vždy již v situaci, kdy pravdě nějak 

rozumím. Tímto rozuměním může být právě ono běžné, tradiční pojetí, které určuje většinu 

našeho každodenního vypovídání o pravdě. Tímto rozuměním může být i určitá filosofická 

koncepce pravdy, se kterou jsem se již dříve setkal. Může jí být i pozice matematické logiky, 

která pravdu pojímá po svém36. Heidegger ale také ukazuje, že moje rozumění pravdě bude 

nejspíš úzce souviset i s mým rozuměním tomu, co je vůbec jsoucno. Výchozí situací myšlení 

pravdy je tak i (zpravidla neuvědomovaná) metafyzická koncepce. 

Myšlení pravdy tedy vždy bude oním dvojznačným myšlením z/od. „Myšlením z...“ proto, že 

jsme vždy již v určité situaci rozumění. „Myšlení od...“ proto, že jde teprve o překonání této 

výchozí situace, v níž cítíme určitý nedostatek, nutnost překonat stávající vědění (ať už nám 

jde o vyřešení konkrétního problému nebo o „vědění“ obecně). 

Pokud Heidegger ve svých textech o pravdě takto postupuje, nejde o nějaký jeho „obvyklý“ 

postup. Naopak se ukazuje, že charakter myšlení z/od je pro myšlení pravdy bytostně určují-

cí. Ukazuje se také, že naše prvotní rozumění určité záležitosti v sobě skrývá mnohem víc, 

než se zdá – „tradiční“ („běžné“) pojetí pravdy se zakládá v metafyzice, v pojetí toho, co je 

vůbec jsoucno. 

Pokusil jsem se ukázat, jak konkrétně Heidegger vstupuje do úvah o pravdě, a naznačit tak 

jeden z aspektů Heideggerova myšlenkového postupu. Ona výchozí situace je zde však zatím 

jen naznačena (totiž jako „běžné rozumění“, „nějaká filosofická koncepce“ nebo třeba „pozi-

ce matematické logiky“). Nyní je nutné se pokusit toto ještě předběžné a neujasněné pojetí 

výchozí situace myšlení pravdy dále promyslet a sledovat, co je pro něj bytostné. Proto se 

opět obracím k Heideggerově textu O pravdě a Bytí, který napomůže zorientovat další pro-

mýšlení těchto úvah. 

  

                                                           
36

 Např. převážně implicitní pojetí pravdy v tzv. pravdivostních hodnotách. 
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V/ Myšlení pravdy z/od scestí 

Pojetí pravdy v O pravdě a Bytí představuje bytostné dění pravdy jako odkrývání a 

k němu bytostně náležející skrývání. Skrývání samo se však skrývá a staví tak člově-

ka na scestí a pod vládu tajemství. Scestí je výchozí situací myšlení pravdy. Scestí 

v sobě skrývá dvojznačnost zakrývajícího umožnění myšlení pravdy. Promýšlení 

„běžného“ pojetí pravdy a metafyziky skryté za tímto pojetím představuje 

v Heideggerových textech uvědomění si scestí a tak uvolnění myšlení pro promýšlení 

bytostného určení pravdy. 

 

Úvodní kapitoly spisu O pravdě a Bytí se věnují „obvyklému“ či „tradičnímu“ vymezení prav-

dy jako shody či souladu věci s poznáním37. Obvyklé, každodenní výpovědi o pravdě jsou Hei-

deggerem předvedeny a ukazují na toto vymezení pravdy jako na svůj základ. Heidegger na-

víc upozorňuje, že toto vymezení odpovídá západnímu křesťanskému myšlení (a je přijato 

křesťanskou teologií) a jeho počátky lze hledat ve starořeckém myšlení. Ovšem stejně jako 

jsme se spolu s Heideggerem ptali po tom, co vlastně „pravda“ znamená, musíme se nyní 

ptát, zda vůbec víme, co znamená tato „shoda“ či „soulad“38? Aby zde vůbec nějaký „soulad“ 

či „shodování“ mohlo nastat, musí zde již být určitý vztah39, náš vztah (jako myslících, vypo-

vídajících bytostní) vůči něčemu (věci, jsoucnu), umožněný podle Heideggera otevřeným po-

stojem vztahování40. Tento otevřený postoj se však sám zakládá na tom, co Heidegger nazývá 

(oproti běžnému významu tohoto slova) svobodou41 a svoboda takto pro Heideggera před-

stavuje vymezení bytostného určení pravdy42. Otevřený postoj vztahování, svoboda, je po-

stojem člověka. Je třeba vztah pravdy a svobody promýšlet vzhledem tomu, co je pro ně ur-

čující, tedy vzhledem ke člověku, a ještě spíše k bytí člověka. Ukazuje se, že nikoli svoboda 

                                                           
37

 „Tomuto podvojnému charakteru sladění dává vyniknout tradiční vymezení bytostného určení pravdy: veritas 
est adaequatio rei et intellectus. To může znamenat: Pravda je shoda věci s poznáním. Může to však také říkat: 
Pravda je shoda poznání s věcí.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 13, 15. 
38

 „Jak se může výpověď právě tím, že trvá ve svém bytostném určení, shodovat s něčím jiným, totiž s věcí?“ 
HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 23. 
39

 „Shoda tu nemůže znamenat věcnou rovnost mezi různorodými věcmi. Bytostné určení shody vyplývá spíše 
z povahy vztahu, uplatňujícího se mezi výpovědí a věcí.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 23. 
40

 „Výpověď vděčí za svoji správnost otevřenému postoji vztahování; jenom prostřednictvím tohoto postoje se 
vůbec může zjevné stát směrnicí pro představující shodu.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 25. 
41

 „Otevřený postoj vztahování jako vnitřní umožnění správnosti je založen na svobodě.“ HEIDEGGER, O pravdě 
a Bytí, str. 31. 
42

 „Bytostným určením pravdy je svoboda.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 31. 
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zakládá pravdu, nýbrž že původněji bytostně určená pravda teprve zakládá svobodu43. Svo-

boda pojatá jako otevřený postoj vztahování totiž vyžaduje určité otevřené pole, v němž mo-

hou jsoucna vystupovat ve své zjevnosti, v neskrytosti. Proto Heidegger dále vymezuje svo-

bodu jako nechání jsoucna být44, přičemž toto nechání jsoucna být popisuje jako v sobě se 

vystavující (neboť je otevřeným postojem člověka vůči jsoucnu), tedy ek-sistentní45. Svoboda 

není nějakou „vlastností“ člověka, pouhým „rozhodováním“ mezi variantami – „rozhodová-

ní“ zde může vůbec být teprve tehdy, pokud se nějaké varianty naskýtají, tzn. pokud jsou 

neskryté, pokud stojí v neskrytosti. Svoboda myšlená jako ek-sistentní nechání jsoucna být 

tak vystavuje a udržuje člověka (lidský pobyt) v otevřeném poli, které je původním děním 

neskrytosti, od dob řeckého myšlení pojmenovaným jako alétheia46,47. 

Vystačí však bytostné určení pravdy s děním pravdy jako neskrytosti nebo je třeba dále sle-

dovat dění neskrytosti? Pokud svoboda jako nechání jsoucna být staví před člověka do ne-

skrytosti jsoucno, pak ho také vydává všanc možnosti nenechat toto jsoucno být48. Z tohoto 

pojetí bytostného určení pravdy tak vyvstává otázka po bytostném neurčení pravdy49, při-

čemž bytostné neurčení pravdy jakožto nepravda k pravdě nějak bytostně náleží. Jak může 

být jednotlivé jsoucno odkryto do zjevnosti, jak může člověk nechat jednotlivé jsoucno být? 

Svoboda jakožto ek-sistentní nechání jsoucna být otevírá pole zjevnosti jako celek, otevírá 

vůbec možnost vztahování ke jsoucnu a prolaďuje tak každé jednotlivé vztahování50. Jednot-

livé jsoucno může mít smysl až „na pozadí“ jsoucna vcelku, vzhledem k celku jsoucna, při-

                                                           
43

 „Pak se také ukazuje: svoboda je základem vnitřní možnosti správnosti jen proto, že své vlastní bytostné 
určení čerpá z původnějšího bytostného určení jedině bytostně určité pravdy.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 
37. 
44

 „Zjevné, s nímž se shoduje představující vypovídání jakožto správné, je pokaždé rozevřeným jsoucnem 
v otevřeném vztahování. Svoboda vůči zjevnému v otevřeném poli nechává příslušné jsoucno být vždy oním 
jsoucnem, jímž je. Svoboda se teď odhaluje jako nechání jsoucna být.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 37. 
45

 „Nechání-být, tj. svoboda je v sobě se vy-stavující, ek-sistentní.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 39. 
46

 A-létheia je spojením slova léthé – závoj, zahalení, skrytí, skrytost – a předložky A- vyjadřující zápor, tedy „od-
halení“, „od-krytost“, „ne-skrytost“. 
47

 „Toto otevřené pole pojalo západní myšlení na svém počátku jako ta aléthea, neskryté.“ HEIDEGGER, O prav-
dě a Bytí, str. 37, 39. 
48

 „Protože však pravda je svým bytostným určením svoboda, může dějinný člověk při nechání jsoucna být 
jsoucno také nenechat být, čím je a jak je.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 43. 
49

 „Rozbor bytostného neurčení pravdy není dodatečným vyplněním nějaké mezery, nýbrž rozhodujícím krokem 
k náležitému nasazení otázky po bytostném určení pravdy.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 43. 
50

 „Naladěnost, to, že člověku tak a tak „je“, situuje nás – tímto jsoucnem naladěné – do jsoucna vcelku. Situo-
vanost nálady nejenže vždy svým způsobem odhaluje jsoucno v celku, nýbrž toto odhalování – zdaleka nejsouc 
pouhou epizodou – je zároveň základním děním našeho bytí na světě.“ HEIDEGGER, Co je metafyzika?, str. 47. 
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čemž jeho vztah k celku jsoucna je dán právě celkovou naladěností51. Naladěnost lidského 

pobytu je jeho vztahem k celku jsoucna. Ono ladící však samo musí ustoupit do skrytosti, aby 

takto umožnilo vystoupit jednotlivému do zjevnosti52. Podle Heideggera otevřenost jsoucna 

vcelku, která odkrytí do zjevnosti umožňuje, zůstává jako taková sama skryta ve prospěch 

odkrytí jednotlivého jsoucna – v odkrytí jednotlivého je skrytím jsoucna vcelku. Skrytost 

jsoucna vcelku je takto onou nepravdou, která však bytostně náleží k bytostnému dění prav-

dy. Skrytost sama je původně skrytá ve prospěch zjevnosti jsoucna53 - skrytí skrytého nazývá 

Heidegger tajemstvím. Protože ale původní umožnění vztahování se ke jsoucnům má tuto 

povahu, totiž že se samo skrývá, člověk si v běžném vztahování k tomu nebo onomu jsoucnu 

vztahování samo neuvědomuje, zapomíná na něj a oddává se tak onomu jednotlivému 

jsoucnu. Právě tím, že je lidský pobyt ek-sistentní (vztažený k otevřenosti jsoucna vcelku) je 

podle Heideggera zároveň insistentní (propadající se do naléhavosti jednotlivého jsoucna, 

konkrétní situace, každodenního zařizování)54. To Heidegger nazývá  scestím55. Nejistota, 

bloudění, přecházení od jednoho jsoucna k druhému nejsou nějakou „chybou“ či „náhodou“, 

nýbrž plynou ze samotné povahy našeho vztahování se ke jsoucnu – scestí je pro lidský pobyt 

bytostné. 

Bytostné určení pravdy nevystačí s pojetím pravdy jako neskrytosti. K dění neskrytosti, k dění 

odkrytí jsoucna do zjevnosti bytostně náleží dění skrytosti. Aby jednotlivé mohlo vystoupit 

do zjevnosti, musí celek ustoupit do skrytosti. Dění skrytosti a dění odkrytosti jsou jedno a 

totéž. Skrytost však sama ustupuje do skrytí56, stává se tajemstvím. Skrytí tak vládne 

v každém vztahování se ke jsoucnu, právě tím, že jako ono původně umožňující je samo skry-

té. V běžném vztahování je skrytí skrytého, tajemství, zapomenuto a člověk hledá určující 

měřítka u jednotlivých jsoucen. Zapomenutí tajemství je scestím. Scestí je tedy základem 

                                                           
51

 „Každé vztahování dějinného člověka je vždy naladěno – ať už se to zdůrazňuje, nebo ne a ať se to chápe, 
nebo ne – a touto náladou je pozdviženo do jsoucna vcelku.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 47. 
52

 „Právě proto, že nechání být nechává jednotlivým vztahováním jsoucno, k němuž se vztahuje, pokaždé být, a 
tak je odkrývá, zakrývá jsoucno vcelku.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 49. 
53

 „V odkrývajícím a zároveň skrývajícím nechání jsoucna vcelku být se děje, že se objevuje skrytí jako to prvot-
ně skryté.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 53. 
54

 „Na zajištění sebe sama trvá zapomenutí lidí bez míry prostřednictvím právě přístupného běžného. Toto 
setrvání má – sobě samému nepoznatelnou – podporu ve vztahu, jímž pobyt nejen ek-sistuje, ale zároveň in-
sistuje, tj. setrvává strnule na tom, co nabízí ono jsoucno jakoby samo od sebe a o sobě otevřené. Jako ek-
sistentní je pobyt insistentní.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 57. 
55

 „Skrytí skrytého jsoucna vcelku vládne v odkrytí jednotlivého jsoucna, v odkrytí, které se jako zapomenutost 
skrytí stává scestím.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 61. 
56

 Naproti tomu podle Heideggera se vztah člověka k celku jsoucna sám odkrývá v určitých zvláštních náladách 
(naladění), viz HEIDEGGER, Co je metafyzika?, str. 47, 49, 51. 
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bloudění, nejistoty a zmatení. Scestí je však samo o sobě bytostně určité, náleží 

k bytostnému určení pravdy57. 

Heideggerovo myšlení se zde ubírá cestou, která se může jevit jako „příliš abstraktní“ či „od-

tržená od reality“ (zvlášť pro člověka, který je navyklý na „vědecký“ postup vyvozování jedné 

teze z druhé). Myšlení se zde totiž dostává do oblasti, která už se netýká konkrétních věcí a 

konkrétních, „skutečných“ záležitostí, nýbrž je původní umožňující oblastí toho, jak se nám 

vůbec něco může dávat. Scestí nevypovídá o člověku stejným způsobem, jako pojmy „psy-

chický stav“ nebo „biologické ustrojení člověka“. Scestí vypovídá o původní, bytostné situaci 

člověka, která teprve umožňuje nějaké pojmy mít, k něčemu se vztahovat, něco vnímat, něco 

myslet. 

Pokud zde tedy promýšlím výchozí situaci myšlení pravdy, nejde o analýzu nějakých „pre-

mis“, kterými Heideggerovy spisy začínají. Nejde o popis nebo výčet vět a témat, kterými 

obvykle začíná.  Zeptám se proto znovu: Jaká je výchozí situace myšlení pravdy? Ve světle 

Heideggerových úvah se nyní ukazuje, že myšlení pravdy je myšlením z/od scestí. Vychází-li 

myšlení pravdy vždy od nějakého předběžného porozumění tomu, co je pravda (jak to sám 

Heidegger ve svých pracích předvádí, viz předchozí kapitola), pak ještě stojí na scestí. 

V předběžném porozumění pravdě, které nám dovoluje o pravdě v každodenním životě vy-

povídat a vztahovat se k ní, ještě vládne tajemství jako skrytí skrytého, ovšem jako zapome-

nuté. Pokud pravdu myslíme nejprve jako nějakou neuvědomělou koncepci, jako shodu vý-

povědi s věcí nebo i původněji jako neskrytost, pak v našem myšlení ještě vládne skrytost – 

tím, že právě skrytost teprve umožňuje dění neskrytosti, a taky tím, že sama je ještě skrytá 

(že vládne jako tajemství). Scestí jako výchozí situace myšlení pravdy také znamená, že nej-

prve máme tendenci myslet pravdu vzhledem ke konkrétním jsoucnům, vykazovat ji na kon-

krétních záležitostech58 - lidský pobyt se na scestí ocitá tak, že jako ek-sistentní je zároveň 

insistentní (viz výše). Pobyt tíhne k naléhavým každodenním záležitostem, v zapomenutosti 

skrytí se nechává unášet tím právě přítomně odkrytým59. 

                                                           
57

 „Scestí je bytostně určitým bytostným protiurčením počátečního bytostného určení pravdy.“ HEIDEGGER, O 
pravdě a Bytí, str. 61. 
58

 „Co je pravé? Říkáme např.: „... pravá radost, spolupracovat na tomto úkolu“. Míníme tím: je to čistá, skuteč-
ná radost. Pravé je skutečné. Tak mluvíme o pravém zlatě na rozdíl od falešného. Falešné zlato není skutečně 
tím, čím se zdá.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 13.  
59

 „V současnosti odkrytí a skrytí vládne scestí.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 63. 
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Myšlení pravdy z/od scestí zároveň vyjadřuje, že scestí jako takové je myšlením pravdy pře-

konáváno. Scestí, zapomenutost tajemství (skrytí skrytého), je překonáváno promýšlením 

skrytého v tom, čím je a jak je. Myšlení pravdy rozbíjí zapomenutost tajemství a překonává 

tak scestí, aniž by ale rozbíjelo skrytí samo60. Jak myšlení opouští zapomenutost tajemství? 

Tak, že scestí samo je uvědomováno a promýšleno v rámci myšlení pravdy61. Myšlení pravdy 

nemyslí dostatečně původně, pokud přehlíží skrytost jako umožňující základ neskrytosti. 

Nemyslí však dostatečně původně ani tehdy, pokud přehlíží scestí jako bytostně náležící 

k lidskému pobytu. 

Scestí jako výchozí situace myšlení pravdy je dvojznačné – člověk, sám původně na scestí, 

tíhne k jednotlivému a neskrytému a zapomíná na tajemství; zároveň je však scestí jako vý-

chodisko myšlení pravdy pro toto myšlení bytostné. Jako zakrývající je zároveň umožňující. 

Samozřejmost běžných názorů a jistota zdánlivého vědění v sobě bytostně skrývá nesamo-

zřejmost a nejistotu. Proto Heidegger promýšlí právě ono samozřejmé a jisté – odkrývá tak, 

nechává tak zaznít scestí, nutí ho do otevřeného pole myšlení. Nestačí jen zpochybnit ono 

zdánlivě „dané“ a „faktické“ (neochvějnou jistotu vědeckých „fakt“ a „dokázaných teorií“), 

nýbrž je třeba si uvědomit, že scestí je naší bytostnou situací. Jinak by zpochybnění „samo-

zřejmosti“ faktů pouze nahrazovalo stará fakta novými a zapomenutost tajemství by stále 

vládla myšlení. 

A tak je scestí bytostně určujícím východiskem i pro myšlení pravdy v Heideggerových dílech. 

Scestí zůstává pro myšlení pravdy určující, přestože je myšlení pravdy právě jeho překonává-

ním. Heideggerovy úvahy vždy „někde“ začínají, vždy teprve vystupují ze samozřejmosti a 

jistoty „běžných“ názorů, filosofických koncepcí minulosti nebo z metafyzických „jistot“. Dě-

dictví svých východisek si s sebou nesou dál – v podobě zavedených pojmů, názorů, faktů, 

metod či postupů myšlení62. Proto se také ve spise O pravdě a Bytí bytostné dění skrytí, sa-

                                                           
60

 „Protože však plné bytostné určení pravdy zahrnuje i její bytostné neurčení a především panuje jako skrytí, je 
filosofie jako doptávání se na tuto pravdy v sobě rozpolcená. Její myšlení je mírným ponecháním, které se ne-
zříká skrytosti jsoucna vcelku. Její myšlení je však zároveň přísným od-hodláním, které nerozbíjí skrytí, ale nutí 
jeho nedotčené bytostné určení do otevřeného pole chápání a tím do jeho vlastní pravdy.“ HEIDEGGER, O 
pravdě a Bytí, str. 69. 
61

 „Scestí proniká člověka tím, že ho zavádí. Jako zavádění přispívá však scestí současně k možnosti, kterou je 
člověk schopen z ek-sistence vytěžit, totiž nenechat se zavést, - tím, že sám scestí zakusí a nepřehlédne tajem-
ství pobytu-zde.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 63. 
62

 To ilustruje i Heideggerův komentář ke Kantově filosofii: „Kant, jehož dílo zahajuje poslední obrat západní 
metafyziky, hledí při tomto výkladu bytostného určení filosofie do oblasti, kterou sice na základě svého metafy-
zického postavení v subjektivitě mohl pochopit jen z tohoto postavení samotného, pročež ji tedy musel pocho-
pit jako samostatné držení svých zákonů.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 71. 
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mo bytostně náležící k bytostnému dění pravdy, nejprve ukazuje jako nepravda63 - teprve 

myšlení může vyjevit, že to, co se nejprve zdálo jako „nepravda“, teprve samo vlastní bytost-

né určení pravdy umožňuje. 

Proč Heidegger ve spise Původ uměleckého díla o pravdě říká, že „bytuje pouze jako spor 

mezi světlinou a skrýváním v protihybnosti světa a země“64? Proč nic o protihybnosti světa a 

země nezazní v dalších textech týkajících se pravdy, hraje-li to v tomto spise natolik zásadní 

roli? Protože úvaha v Původu uměleckého díla teprve pojmově uchopuje dění pravdy 

v uměleckém díle. Motivy světa65 a země66 Heidegger přitom promýšlí jako otevřenost a 

zjevnost, resp. uzavřenost a skrytí vzhledem k uměleckému dílu. Text má svá východiska 

v úvaze o „věcnosti věci“67. Heidegger sice vzápětí zavádí nové pojmy světa a země, aby ne-

dostačující výklad díla jako „věci“ překonal, přesto však i tyto pojmy nesou dědictví onoho 

„překonaného“ pojetí. Chce se tím říct, že v tomto textu Heidegger dochází k jinému pojetí 

pravdy než v jiných textech? Vůbec ne. Myšlení pravdy jako myšlení z/od scestí zde zname-

ná: myšlení pravdy se nemůže nikdy vyhnout předběžnosti výchozích pojmů a způsobů poje-

tí. Scestí je situací lidského pobytu, neboť stejně jako lidský pobyt vždy již stojí v pravdě Bytí, 

stejně tak je mu vždy již pravda Bytí sama o sobě zastřená, odtahujíc se do skrytosti ve pro-

spěch jednotlivého jsoucna. 

  

                                                           
63

 „Nepravda přichází spíše ze samotného bytostného určení pravdy. Jen proto, že si pravda a nepravda ve 
svém bytostném určení nejsou lhostejné, ale patří k sobě, může se pravdivá věta vůbec dostat do vyhroceného 
opaku vůči odpovídající větě nepravdivé.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 43. 
64

 HEIDEGGER, Původ uměleckého díla, str. 50. 
65

 „‘Býti dílem‘ znamená vystavovat nějaký svět.“ HEIDEGGER, Původ uměleckého díla, str. 30.  
66

 „Tím, že dílo vystavuje svět, předvádí zemi.“ HEIDEGGER, Původ uměleckého díla, str. 32; „Země je to, co se 
bytostně uzavírá. Zemi před-vést *jako postavit sem+ znamená přivádět ji do otevřeného pole [ins Offene] jako 
to, co se uzavírá.” HEIDEGGER, Původ uměleckého díla, str. 33. 
67

 „Máme za známý fakt, že již odedávna, jakmile byla položena otázka, co je jsoucno vůbec, prodrala se vždy 
znovu do popředí věc ve své věcnosti jako směrodatné jsoucno. Vzhledem k tomu musíme v tradovaných vý-
kladech jsoucna natrefit na vymezení věcnosti věci. [...] Odpovědi na otázku, co je věc, jsou v jistém smyslu 
běžné, takže se za tím již netuší nic problematického.” HEIDEGGER, Původ uměleckého díla, str. 6-7. 
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VI/ Nouze, nucení a nutnost 

Člověk na scestí je v nouzi – hledá pevná měřítka u jednotlivých jsoucen, kde je však 

nenachází. Je nucen k neustálému přívratu a odvratu od toho k onomu jsoucnu. Nou-

ze je bytostná situace člověka a jako taková je východiskem myšlení pravdy. 

 

Je třeba spolu s Heideggerem dále promýšlet význam scestí jako výchozí situace myšlení 

pravdy. Odkud povstává myšlení, která si klade za cíl překonat scestí a promýšlet bytostné 

určení pravdy? Heidegger popisuje situaci člověka na scestí jako nouzi. Proto zde budu téma 

nouze a nucení na základě Heideggerových úvah dále rozvíjet. 

Ve spise O pravdě a Bytí se tedy bytostné určení pravdy ukazuje jako bytostné dění neskry-

tosti, k němuž však bytostně náleží i bytostné dění skrytí. Skrytí jsoucna vcelku, které umož-

ňuje odkrytí jednotlivého, je však samo tím prvotně skrytým – skrytí skrytého pojmenovává 

Heidegger jako tajemství68. Odtažení jsoucna v celku do skrytosti a samotné skrytí tohoto 

skrývání (tajemství) umožňuje vystoupit zjevnému (jsoucnu) do neskrytosti, do otevřeného 

vztahu vůči člověku. Ve vztahování se k právě se naskýtajícímu jsoucnu („běžnému“) však 

člověk opomíjí tajemství a stojí tak na scestí – člověk bloudí69. Bloudí od jednoho jsoucna 

k druhému, od jedné „zběžnosti“ k další. V každém vztahování k jednotlivému původně vlád-

ne tajemství, ale jako zapomenuté. Člověk onu původní vládu tajemství, původní základ 

vztahování hledá právě ve jsoucnu, totiž jako měřítka, jistoty či základ. Žádná měřítka převza-

tá od jsoucna však nemohou být stejně bytostná jako tajemství samo, které je zakládá, které 

je však samo zapomenuto. Takto tajemství člověka tísní, lidský pobyt stojí v této bytostné 

nouzi70. Tajemství nutí lidský pobyt k neustálému obratu od jednoho jsoucna k druhému. A 

to tím víc, čím usilovněji by chtěl člověk právě v jednom konkrétním jsoucnu nebo jednotlivé 

záležitosti nalézt původní, zakládající míru. Tím víc, čím ochotněji opomíjí myšlení ve pro-

spěch jediné (jasné a přehledné) myšlenky. 

                                                           
68

 „V odkrývajícím a zároveň skrývajícím nechání jsoucna vcelku být se děje, že se objevuje skrytí jako to prvot-
ně skryté.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 53. 
69

 „Svádění člověka od tajemství k tomu, co je běžné, od jedné zběžnosti k nejblíže další a mimo tajemství, je 
bloudění. Člověk bloudí.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 61. 
70

 „Protože in-sistentní ek-sistence člověka prochází scestím a protože scestí jako zavádění vždy nějakým způ-
sobem tísní a čerpá svou moc z tísně tajemství, a to jako zapomenutého, je člověk v ek-sistenci svého pobytu 
podřízen vládě tajemství i tísni ze strany bludu najednou. Je v nouzi v důsledku nucení ze strany jednoho i dru-
hého.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 63. 
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Dvojznačnost scestí se projevuje v nouzi a nucení. V bytostné situaci nouze člověk přimyká 

k jednotlivým jsoucnům, hledá u nich pevná měřítka, fakta, jistoty. Nemožnost najít pevné 

měřítko ho nutí k dalším a dalším jsoucnům, mezi nimiž bloudí. Co se ozývá v každém 

z těchto obratů od jednoho k druhému? Ozývá se právě tajemství – to je však dalším při-

mknutím se k dalšímu právě se naskýtajícímu běžnému jsoucnu opět zapomenuto. Tíseň ze 

strany tajemství, nucení, nutnost obratu je bytostnou situací člověka. Ovšem tím zároveň 

neustálá nutnost obratu sama v sobě skrývá neustálou nabídku uvědomit si scestí, zakusit 

scestí jako svou bytostnou situaci a nastoupit cestu k jeho překonání71. Myšlení pravdy je 

touto cestou. Myšlení pravdy tak pramení v nouzi samé, pramení v nutnosti neustálého ob-

ratu od jednoho jsoucna k druhému, pramení v nedostatečnosti všech měřítek, jistot a me-

tod myšlení. 

Závěrečná část Platónovy nauky o pravdě se tématu nouze a nucení úzce dotýká. V tomto 

textu se Heidegger snaží na „podobenství o jeskyni“ ukázat, jak se pojetí pravdy jakožto ne-

skrytosti (alétheia) v Platónově filosofie formuje v pojetí pravdy jakožto správnos-

ti/přímosti/bezprostřednosti náhledu na jsoucno, a to již ve vztahu k idejím. Neskrytost jako 

význačný rys bytí je zastřena výkladem bytí v „nauce o idejích“ 72. To, co se takto skrytě a 

nevýslovně v Platónově „podobenství“ odehrává, však není jen „výměna“ jednoho pojetí 

pravdy za jiné, nýbrž vůbec proměna bytostného dění pravdy73. Bytostné dění pravdy není 

nějakou „koncepcí“ – aby totiž vůbec bylo možné o něčem vypovídat, musí se něco ukazovat 

jako zjevné a musí se otevírat vůbec nějaká možnost vztahování se ke zjevnému, neskryté-

mu. Proto je podle Heideggera Platónovo „pojetí“ pravdy určující pro celé dějiny západní 

civilizace74 – bytostné dění pravdy skrytě působí v základu lidského vztahování se ke jsouc-

                                                           
71

 „Z lidského pobytu-zde a pouze z něho se rodí odkrytí nutnosti se ve své nouzi obracet, a proto i možné uve-
dení do nevyhnutelného.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 63. 
72

 „Pravda jako neskrytost již není základním rysem bytí samého, nýbrž – co se následkem podmanění pod ideu 
stala správností/přímostí/bezprostředností [Richtigkeit] – je dále význačností poznání jsoucna.” HEIDEGGER, 
Platónova nauka o pravdě, str. 234. 
73

 „Proto spočívá v Platónově nauce jistá nutná dvojznačnost. Právě ta dosvědčuje předtím nevyslovenou pro-
měnu bytostného dění *Wesen+ pravdy, kterou je nyní třeba vyslovit.” HEIDEGGER, Platónova nauka o pravdě, 
str. 231. 
74

 „Platónovo myšlení následuje změnu bytostného dění pravdy, kterážto změna se stává dějinami metafysiky, 
jež v Nietzscheho myšlení započaly své nepodmíněné naplnění. Platónova nauka o „pravdě“ není tedy něčím 
minulým. Je dějinně „přítomností“, to však nikoli pouze jako historicky revidované „dodatečné působení“ něja-
ké části nauky, ani jako opětovné probouzení, ani jako napodobování starověku, ani jako pouhé opatrování 
předávaného. Ona proměna bytostného dění *Wesen+ pravdy je přítomná jako dlouho upevňovaná a tedy ještě 
neposunutá, vším vládnoucí ‘základní působná skutečnost’ *Grundwirklichkeit+ světových dějin zeměkoule, 
rozvinutých ve svém nejnovějším novověku.” HEIDEGGER, Platónova nauka o pravdě, str. 237. 
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nům, ke světu (stejně jako metafyzika vypovídá o tom, „co“ jsoucno jako jsoucno je) a jeho 

proměna v platónské filosofii je tak i proměnou lidského vztahování se ke světu. Propletení 

pravdy jako neskrytosti s metafyzikou, s „učením o idejích“ a její uchopení jako „správnosti“ 

nazírání tak zakládá to, co běžně a samozřejmě chápeme jako „pravdu“, totiž „shodu poznání 

s věcí“. 

Dějiny metafyziky, dějiny západního filosofického myšlení jsou neustálostí obratu od jedné 

koncepce k jiné. Žádná není „dostačující“, „plně vysvětlující“; naopak každá další koncepce 

nějakým způsobem překonává předchozí, přichází s novými „závěry“. Lze si spolu 

s Heideggerem domýšlet, že toto neustálé nucení k obratu, nouze dějin filosofického myšlení 

pramení v založení metafyziky, které pravdu jako neskrytost podmaňuje pod výklad jsouc-

nosti jsoucna. Opět: nejde o to, že by dřívější „správná“ koncepce pravdy byla nahrazena 

„mylnou“ koncepcí, nýbrž o to, že myšlení pravdy je zastřeno, ochromováno skrytou samo-

zřejmostí metafyzických „pravd“. Metafyzické myšlení staví na základě metafyzického ucho-

pení jsoucna, ve prospěch zjevnosti jsoucna opomíjí skrytí jakožto původní umožňující základ 

vztahování vůbec a stojí tak bytostně na scestí. 

Kde se ovšem ocitám, pokud chci myslet pravdu? Stojím vždy již teprve na scestí; nouze je 

mou výchozí situací. Nouze se ozývá ve filosofických koncepcích minulosti, které jsem se 

„naučil“, stejně jako v mém každodenním myšlení a vypovídání, stojícím na skrytém pojetí 

pravdy a na metafyzickém vztahu ke jsoucnu. Podle Heideggera pak myšlení pravdy začíná 

právě tam, kde je tato bytostná nouze uposlechnuta v tom, čím je75. Myšlení pravdy nepře-

konává nouzi tak, že jen přehodnotí dosavadní „metody“, zvolí nová „fakta“ a na jejich zákla-

dě vytvoří novou „koncepci“. Naopak: je neustálostí překonání slepé víry v „dané“, „zjevné“, 

„prokázané“. Myšlení pravdy není „postupem“ ani „metodou“. Nelze ho rozložit do jednotli-

vých „bodů“ a ty pak „analyzovat“, jak je tomu možné např. v postupech vědeckého dokazo-

vání. 

Proč vůbec myslíme pravdu? Nebylo by myšlení pravdy „zbytečné“, kdybychom znali, co 

pravda je? Jakákoli „definice“ pravdy by však byla jen dílčím popisem, povýšeným do role 

                                                           
75

 „Teprve musí propuknout nutnost [die Not einbrechen], v níž se stane problematickým netoliko vždy pouze 
jsoucno ve svém bytí, nýbrž někdy bytí samo (tzn. rozdíl). Protože aby tato nutnost nastala, proto spočívá počá-
teční bytostné dění *Wesen+ pravdy ještě ve svém skrytém počátku.“ HEIDEGGER, Platónova nauka o pravdě, 
str. 238; V poznámce k této větě Heidegger dodává: “Nutnost v nepřítomnosti nutnosti *Die Not der Notlosig-
keit+: že jsme nedotčeni bytím samým, že bytí je zapomenuto. V této nutnosti/nouzi *Not+ nás zapomnění bytí 
neopustí.”. 
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konečného „vysvětlení“. Takové konečné vysvětlení je pouhý přelud, přestože k němu by-

tostně tíhneme. Je možné jen tam, kde určité vědění nebo víra vymezila okruh svého zájmu 

tak jasně a ostře, že své výsledky a závěry může pokládat za „zcela pravdivé“ nebo za „vyčer-

pávající popis“ jevů. A snad i tak mohou působit, pokud se dokážou udržet ve svých vlastních 

mezích – to ovšem znamená: udržovat vládu zapomenutosti tajemství, bránit se bytostné 

nouzi, která neustále volá po obratu někam jinam, někam dál, k něčemu jinému. 

Tím se tedy znovu ukazuje: myšlení pravdy není „vymýšlením“ nějaké nové „koncepce prav-

dy“. Není souborem „tezí“ o pravdě, které by v rámci pravidel logického vyvozování směřo-

valy k nějakým „závěrům“. Myšlení pravdy není ani popisem toho kterého konkrétního po-

stupu úvah z Heideggerových spisů nebo přednášek. Nevypovídá „o“ bytostném určení prav-

dy, nýbrž s bytostným určením pravdy nějak původněji souvisí. V myšlení pravdy se rozplývá 

jistota a samozřejmost všech „metod“ a „postupů“ právě proto, že se již promýšlí něco pů-

vodnějšího a bytostnějšího, z čeho vůbec jejich „samozřejmost“ plyne. 

V myšlení pravdy se děje neustálost překonávání nouze a scestí. Říká se tak ale zároveň: Tam, 

kde je nouze jako taková překonávána, začíná a děje se myšlení pravdy. Proto Heideggerovy 

spisy nejsou „tím správným“ myšlením pravdy oproti „jiným“ způsobům. Naopak Heidegger 

říká, že nouze je bytostnou situací člověka76. Její překonávání tak probleskuje ve filosofii 

stejně jako ve vědeckém či každodenním myšlení. Všude tam, kde (byť na okamžik) myšlení 

překonává „běžnost“ postupů a nechává vzejít do zjevnosti cosi prvotně skryté, děje se (byť 

nevýslovně) překonávání nouze – myšlení pravdy. Zpravidla však takové myšlení zůstává u 

tohoto nově zjevného, nechává se jeho zjevností pohltit, zavádí ho jako „nové běžné“ a tak 

se nouze opět hlásí ke slovu. Myšlení pravdy je proto neustálostí překonávání nouze a scestí. 

Co je však neustálost překonávání nouze? Proč neustálost? Protože: nouze nemůže být nikdy 

„překonána“. Může být pouze překonávána. A jak se může takové překonávání dít? Pouze 

jako proměna této bytostné situace. Pouze jako bytostná proměna vztahování člověka vů-

bec, vztahování vůči celku jsoucna. Bytostná proměna vztahování vůbec však není ničím ji-

ným než proměnou vztahu člověka k pravdě Bytí77.  

                                                           
76

 „Pobyt je obrat do nouze.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 63. 
77

 „Myšlení, o něž jsme se v přednášce snažili, se naplňuje v bytostně určité zkušenosti, že teprve z pobytu-zde, 
do něhož může člověk vejít, připravuje se dějinnému člověku blízkost pravdě Bytí.*...+ Takovéto postupné tázání 
je samo cestou myšlení, které se – místo aby dodávalo představy a pojmy – zakouší a zkouší jako proměna 
návaznosti na Bytí.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 77. 
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VII/ Oblast pravdy Bytí 

Oblastí, kam myšlení pravdy náleží, je oblast pravdy Bytí. Ono „bytostné určení“ 

z výchozí otázky po bytostném určení pravdy je teprve samo v proudu Heideggero-

vých úvah dotázáno. Myšlení pravdy, vycházejíc z otázky po bytostném dění pravdy, 

samo teprve odhaluje bytostné dění a směřuje do oblasti Bytí. Ladislav Benyovszky 

v knize Náhlost ukazuje bytostnou souvislost pravdy (Wahrheit, Lichtung, Währnis) a 

prodlévání (Wesen – bytostné určení, bytostné dění). Myšlení pravdy je jedním z vý-

razů vztahování člověka k pravdě Bytí, které však nemá povahu „tematizace“ pravdy 

Bytí. 

 

Promýšlení myšlení pravdy směřuje do oblasti pravdy Bytí. V této práci jsem nejprve sledoval 

obvyklá východiska Heideggerových úvah o pravdě, která se prolínají různými jeho texty. 

„Obvyklá“ jsou však pouze zdánlivě. Tato „témata“ (obvyklý pojem pravdy, metafyzické poje-

tí) jen vyjadřují původnější výchozí situaci myšlení pravdy vůbec, kterou Heidegger uchopuje 

jako bytostně určité scestí. Stejně tak se ukázalo, že myšlení pravdy není nějakým „postupem 

myšlení“ (vymezeným nějakou „metodou“) nebo stanovením nové „koncepce“ pravdy, nýbrž 

že je bytostným děním neustálosti překonávání nouze jako bytostné situace člověka. Co však 

znamená, když o scestí vypovídám jako o bytostně určitém a o překonávání nouze jako o by-

tostném dění? Co chci říct tím, že promýšlení pravdy směřuje do oblasti pravdy Bytí? 

Heidegger sám již vstupuje do myšlení pravdy ve spise O pravdě a Bytí otázkou po bytostném 

určení pravdy78. Úvodní kapitola přitom „bytostné určení“ vymezuje pouze náznakem jako 

„to, co vyznačuje každou pravdu jako pravdu“ a spíše se věnuje tomu, čeho si otázka po by-

tostném určení pravdy „nevšímá“79. Předpokládá se tedy, že již pojem „bytostné určení“ 

známe a rozumíme mu? Vůbec ne. Heidegger nechává postupně zaznít další a další „bytostná 

určení pravdy“ – od pravdy jako souladu věci s poznáním80, přes bytostné určení pravdy jako 

svobody81 až po bytostnou souvislost bytostného určení pravdy s jeho bytostným protiurče-

                                                           
78

 „Mluvíme o bytostném určení pravdy.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 7. 
79

 „Toho všeho si otázka po bytostném určení nevšímá a přihlíží k tomu jedinému, co vyznačuje každou „prav-
du“ vůbec jako pravdu.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 7. 
80

 „Že bytostné určení větné pravdy spočívá ve správnosti výpovědi, pak už nepotřebuje žádné zvláštní zdůvod-
nění.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 17. 
81

 „Bytostným určením pravdy je svoboda.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 31. 
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ním82. Vždy se ale ukazuje, že bytostné určení pravdy tím není „plně“ zachyceno a že je třeba 

pravdu promýšlet dál. Ono „dál“ přitom znamená: nezastavit se u toho, co je pravda ve větě; 

nespokojit se s vymezením pravdy jako odkrývajícím nechání jsoucna být83. Právě proto smě-

řuje myšlení pravdy tam, odkud vůbec „shoda“ nebo „svoboda“ může mít smysl. Myšlení 

pravdy tak nutně směřuje do oblasti myšlení, která se týká Bytí a jeho vztahu k lidskému po-

bytu. Odtud teprve má smysl mluvit o skrytosti a odkrytosti, vztahování se ke jsoucnům, ne-

chání jsoucna být, otevřenosti světa či shodování. 

V závěru textu O pravdě a Bytí Heidegger tento posun vlastního myšlení pravdy explicitně 

shrnuje. Teprve proměna vztahování člověka ke jsoucnu v celku – výhled do scestí a neustá-

lost jeho překonávání – umožňuje myšlení sledovat otázku po bytostném určení pravdy pů-

vodněji. V nouzi je pravda „bytostně zneurčitělá“84,85. Pokud je ovšem myšlení pravdy překo-

náváním nouze, pak bytostně souvisí s tím, jak se vůbec může bytostné určení jako takové 

dávat. „Způsobem, jakým se může dávat“, tedy jeho odkrytostí, zjevností, tedy způsobem 

vztahování člověka k němu, je však zároveň to, co spolu s Heideggerem označujeme jako 

pravdu. Myšlení pravdy, vycházející z otázky po bytostném určení pravdy, pak nutně směřuje 

k otázce po pravdě bytostného určení86. Myšlení pravdy tím, že hledá bytostné určení pravdy, 

tak zároveň hledá svůj vlastní umožňující základ. Myslet „pravdu jakožto pravdu“ (tedy nikoli 

„definici pravdy pro účely matematické logiky“ či „tu kterou konkrétní pravdu o tom nebo 

onom“) znamená: myslet její bytostné určení a tak promýšlet i pravdu tohoto bytostného 

určení jako takového. Ještě jinak: to, co myšlení pravdy odhaluje, je nějaké bytostné dění, ale 

zároveň toto bytostné dění umožňuje to, aby se vůbec něco mohlo pro myšlení odhalovat. 

                                                           
82

 „Scestí je bytostně určitým bytostným protiurčením počátečního bytostného určení pravdy.“ HEIDEGGER, O 
pravdě a Bytí, str. 61. 
83

 „Bytostné určení pravdy se odhaluje jako svoboda. Ta je ek-sistentním, odkrývajícím necháním jsoucna být.“ 
HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 61. 
84

 „Také v insistentní existenci vládne tajemství, ale jako zapomenuté, a tak „bytostně zneurčitělé“ bytostné 
určení pravdy.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 57. 
85

 Zde je vidět zřejmý posun od Bytí a času. To, co v závěru O pravdě a Bytí označuje Heidegger jako „bytostně 
zneurčitělou“ pravdu (oproti skrytosti jakožto k původní pravdě bytostně náležící bytostné ne-pravdě), odpoví-
dá zhruba tomu, co je v Bytí a čase ještě označováno jako „nepravda“ či „skrytost“ a dáváno do souvislosti s 
upadáním. Srov. „Rozptýlení v neurčitém ‚ono se‘ znamená vládu veřejného výkladu. To, co je odkryto a 
odemčeno, je – skrze „řeči“, zvědavost a dvojznačnost – v modu zastřenosti a uzamčenosti. *...+ To, co bylo 
dříve odkryto, klesá přitom opět do zastřenosti a skrytosti. Pobyt – poněvadž je bytostně upadající – je struktu-
rou svého bytí v „nepravdě“.“ HEIDEGGER, Bytí a čas, §44 b), str. 257. 
86

 „Nechání jsoucna jako takového vcelku být se děje bytostnému určení po právu teprve tehdy, je-li jsoucno 
převzato ve svém počátečním bytostném určení. Pak od-hodlanost k tajemství míří na scestí jako takové. Pak je 
otázka po bytostném určení pravdy položena původněji. Pak se odhaluje základ propletení bytostného určení 
pravdy s pravdou bytostného určení.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 63,65. 
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Ukazuje se, že tázání po bytostném určení pravdy, které si klade za cíl hledat „pravdu jakožto 

pravdu“ a kterým se začíná myšlení pravdy, směruje k promýšlení pravdy bytostného určení, 

tedy do oblasti Bytí87. Pro Heideggera tak samotné myšlení pravdy představuje proměnu 

myšlení a v zásadě i proměnu vztahování vůbec. Jako myšlení pravdy se děje bytostná pro-

měna lidského vztahování k Bytí. Tato zdánlivě „abstraktní“ a „od reality odtržená“ věta však 

velmi konkrétně vypovídá o všem lidském vztahování, od nejběžnějšího každodenního vypo-

vídání až po to nejspecifičtější vědecké vyvozování. A vypovídá také o samotném Heidegge-

rově myšlení, reprezentovaném ve sledovaných textech. 

Protože problematika, ke které se postup promýšlení myšlení pravdy dostává, je sama ne-

smírně komplexní a zřetelně přesahuje možnosti této práce i možnosti patřičného odkazová-

ní k samotným Heideggerovým textům, naznačím nyní krátce její význam a dosah s pomocí 

sekundární literatury. Ladislav Benyovszky ve své knize Náhlost: myšlení bytí z času zachází 

spolu s Heideggerem za tradiční vymezování bytí a času, resp. právě za vymezování bytí „a“ 

(ve smyslu „oproti“) času. V tomto za se odhaluje náhlost jakožto vnitřní smysl bytí „a“ času, 

přičemž pojem prodlévání označuje jejich původní jednotu88. Pojem prodlévání je Benyovsz-

kého překlad pojmu Wesen – ten je ve mnou sledovaných Heideggerových přednáškách a 

podle toho také v této práci tlumočený jako bytostné určení či bytostné dění, vychází ovšem 

v obou případech ze stejného Heideggerova termínu. Když tedy Heideggerovy úvahy o by-

tostném určení pravdy dospívají k otázce po pravdě bytostného určení, nejde o pouhou 

otázku „jak určovat/definovat“ pravdu, nýbrž (jak lze spolu s Benyovszkym sledovat) zde 

myšlení směřuje k promýšlení původní určenosti lidského vztahování vůbec v zakládajících 

určeních bytí „a“ času a za těmito určeními – směřuje do oblasti pravdy Bytí. 

Můžeme proto s Benyovszkym v krátkosti promyslet, jak se dále bude ukazovat pravda již 

s ohledem k bytostnému určení (Wesen) a v oblasti pravdy Bytí. Benyovszky přistupuje 

k pojmu pravdy jakožto základu temporální konstituce přístupnosti89. Pravda zde vystupuje 

                                                           
87

 „Pokus zde přednesený vyvádí otázku po bytostném určení pravdy z hájemství navyklého vymezování v rámci 
běžného pojetí bytostného určení a napomáhá zamyšlení nad tím, zda otázka po bytostném určení pravdy ne-
musí být zároveň a především otázkou po pravdě bytostného určení. Pod pojmem „bytostné určení“ však filo-
sofie myslí Bytí.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 71. 
88

 „Vzhledem k tomu, že v náhlosti (Jähe), jakkoli není ani bytím, ani časem, skrývá se jako v „jednotě toho, co 
bylo, jest a bude“, bytí „a“ čas, může titul prodlévání (Weilen, Wesen, Währen) sloužit jako pojmová fixace 
jejich původní jednoty.“ BENYOVSZKY, Náhlost, str. 80. 
89

 BENYOVSZKY, Náhlost, str. 99. 
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ve třech zásadních významech90. Prvním (I) je pravda ve smyslu neskrytosti (Wahrheit), 

alétheia – neskrytost teprve původně umožňuje vztahování člověka ke jsoucnu, neboť jsouc-

no se v bytostném dění pravdy teprve odkrývá, otevírá, zpřístupňuje ve zjevnosti91. Zároveň 

se ovšem pravda ukazuje jako (II) prodlévání (Währnis). Prodlévání vyjadřuje ten charakter 

náhlosti, že sama náhlost se skrývá ve prospěch svého ustavení v  bytí a čas92. Zároveň je 

třeba znovu poukázat na fakt, že prodlévání je překladem německého Wesen, tedy že vyja-

dřuje to, co v této práci označuji jako bytostné určení a bytostné dění. Charakter bytostného 

určení se tak ukazuje jako dění odkrývání do zjevnosti, které však samo (toto dění, původ 

odkrytého) se naopak ve prospěch zjevnosti odkrytého stahuje do skrytosti. Tento charakter 

podle Benyovszkého Heidegger zachycuje v pojmu světlina (Lichtung)93. Prodlévání (Wesen) 

souvisí i s třetím (III) významem pravdy jako schraňovanosti (Währnis) prodlévání – v zapo-

menutosti náhlosti a udržování nadvlády výkladu bytí „oproti“ času (v „epoše metafyziky“ – 

dějinách západní filosofie) právě pojem pravdy schraňuje původní význam náhlosti a prodlé-

vání94 (a to i slovně: ne-skrytost v sobě schraňuje skrytost). Proto také myšlení, chce-li pro-

mýšlet náhlost z/od metafyziky (jako výchozí situace), musí projít proměnou tázání od otázky 

po bytí (jakožto metafyzicky uchopeném celku jsoucího) k otázce po pravdě (protože pravda i 

v nadvládě metafyziky je pojmem schraňujícím původní charakter náhlosti a prodlévání)95. 

Právě tato proměna tázání se má odehrávat ve spisech, kterými se zde zabývám. 

                                                           
90

 Srov. BENYOVSZKY, Náhlost, §7. 
91

 „“Wahrheit“ v sobě zachovává běžný význam pravda v tom smyslu, že jako fakt, že je člověku otevřeno, pří-
stupno jsoucí v jeho bytí, je předpokladem pro to, aby se člověk vztahoval (právě) ke jsoucímu a přiměřeně či 
nepřiměřeně je tematizoval právě jako jsoucí, tzn. jako to, co je a že je. V tomto smyslu je onen základní fakt, že 
(člověku) je otevřeno bytí jsoucího, „pravdou“, totiž pravdou výhradně ve významu alétheia, ve významu ne-
skrytosti.“ BENYOVSZKY, Náhlost, str. 101-102. 
92

 „“Wahrheit“ je ovšem – nikoli co do úlohy, kterou ve sledovaném významovém zadržení hraje, nýbrž co do 
svého původu a věcného obsahu – způsob, jakým „je“ v tomto významovém zadržení v (pouhé) bytí a čas „tu“ 
prodlévací povaha náhlosti, prodlévání jako prodlévání, tzn. jak se v tomto případě skrývá.“ BENYOVSZKY, Náh-
lost, str. 103. 
93

 „Určením „světlina“ (Lichtung) akcentuje Heidegger především statut náhlosti, který je vyjádřený následující 
formulí: Být tak, že se podává jako přístupnost svého konstitutiva, kterým (jako takové) není, a pokud se podá-
vá ono konstitutivum, nevystupovat jako samostatný věcný obsah (být „nic“), nýbrž být tu výhradně jako fakt, 
že jest toto konstitutivum.“ BENYOVSZKY, Náhlost, str. 104-105. 
94

 „Neskrytost bytí jsoucího (alétheia, Wahrheit) je způsob, jak v epoše (epoché) metafyziky, tzn. ve významo-
vém zadržení náhlosti v bytí „a“ čas, je opatrována a schraňována (die Wahr, die Hut) náhlost jakožto náhlost, 
prodlévání jakožto prodlévání. „Wahrheit“ značí schraňovanost (Währnis) prodlévání.“ BENYOVSZKY, Náhlost, 
str. 107. 
95

 „Proto a v tomto smyslu je specifickým, v epoše metafyziky jediným možným vstupem do záležitosti myšlení 
nikoli problém bytí (Seinsfrage), nýbrž problém přístupnosti (Wahrheitsfrage), problém, který je již nemetafy-
zický, ale vůči problému základnímu (Grundfrage) tematizujícímu prodlévání jako prodlévání, ovšem teprve 
předběžný (Vorfrage).“ BENYOVSZKY, Náhlost, str. 108-109. 
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V tomto smyslu je tedy otázka po pravdě bytostného určení původnější než otázka po by-

tostném určení pravdy96, přestože z hlediska „postupu“ Heideggerových úvah je tomu nao-

pak (první je „vyvozena“ z druhé). „Původnější“ z toho důvodu, že směřuje do oblasti původ-

ního dění odkrývání, otevřenosti, které se ovšem samo ve prospěch takto otevřeného skrý-

vá97. V závěrečné poznámce (k 2. vydání z roku 1949) k textu O pravdě a Bytí proto Heideg-

ger pravdu bytostného určení popisuje jako „rozprostraňující ukrývání jakožto základní rys 

Bytj“98. Otevírá se tak zdánlivě „nová“, ovšem „původnější“ problematika, jejíž neuchopitel-

nost dosavadními metafyzickými pojmy mimo jiné nutí Heideggera k zavádění pojmů nových. 

Ve „starých“ pojmech a postupech myšlení se zakládá otázka po bytostném určení pravdy. Ta 

ještě pramení v metafyzickém výkladu99. Proto myšlení pravdy v textu O pravdě a Bytí pro-

chází cestou od jedné otázky k druhé, která je však bytostnou proměnou tázání vůbec. Pro-

měna tázání je sama myšlením pravdy, které myslí z/od scestí (každodenního, metafyzického 

vypovídání) a směřuje do oblasti pravdy Bytí. 

Pokud se ovšem myšlení pravdy odehrává ve spisu O pravdě a Bytí stejně jako v Původu umě-

leckého díla, proč se v obou nevyjevuje ona oblast pravdy Bytí stejným způsobem100? Proč 

není v Původu uměleckého díla dotázána pravda Bytí, směřuje-li myšlení pravdy vždy nutně 

do oblasti pravdy Bytí? Tyto pochyby opět poukazují na dvojznačnost myšlení pravdy. Je-li 

myšlení pravdy neustálostí překonávání nouze, pak nouze sama sice je překonávána, ovšem 

nemůže být překonána. Je-li myšlení pravdy myšlením z/od scestí, pak scestí samo bude vždy 

jakožto východisko určovat povahu konkrétního myšlení – tím, že myšlení již předem užívá 

zavedené pojmy, postupy a způsoby tázání. Člověk nemůže překonat svou dějinnou vrženost, 

zakořeněnost v konkrétní tradici, a uvolnit se k myšlení nějakých „věčných“ a „objektivních“ 

pravd. Stejně tak myšlení pravdy vždy směřuje do oblasti pravdy Bytí, nemůže do ní však 

                                                           
96

 „Otázka po bytostném určení pravdy plyne z otázky po pravdě bytostného určení.“ HEIDEGGER, O pravdě a 
Bytí, str. 75. 
97

 Srov. „*...+ myšlení, jež myslí z otázky po pravdě bytí, se táže prvotněji než je toho schopná metafyzika.“ HEI-
DEGGER, O humanismu, str. 40. 
98

 „Otázka po pravdě bytostného určení chápe bytostné určení jako podstatné jméno slovesné a myslí tímto 
slovesem – zůstávajíc ještě v rámci metafyzického představování – Bytj jakožto vládnoucí rozdíl mezi Bytím a 
jsoucnem. Pravda znamená rozprostraňující ukrývání jako základní rys Bytj.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 
75. 
99

 „Otázka po bytostném určení pravdy plyne z otázky po pravdě bytostného určení. První otázka rozumí by-
tostným určením především bytnost (quidditas) či věcnost (realitas) a pravdou vlastnost poznání.“ HEIDEGGER, 
O pravdě a Bytí, str. 75. 
100

 V Původu uměleckého díla například Heidegger dále promýšlí dění skrývání. Rozlišuje dvojí dění skrývání 
(odpírání a zastírání) a zavádí pro ně pojem zpěčování: „K bytnosti pravdy jako neskrytosti přísluší toto zpěčo-
vání po způsobu dvojího skrývání.“ HEIDEGGER, Původ uměleckého díla, str. 41. 
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„dosáhnout“. Co by toto „dosáhnout“ znamenalo? Znamenalo by právě „tematizaci“101, „de-

finici“, „konečné vysvětlení“ všech strukturních prvků dané záležitosti. Pak by ovšem, jak 

v této práci poukazuji, myšlení pravdy ustoupilo nastolení „samozřejmých“ a „nezpochybni-

telných“ tezí. Oblast pravdy Bytí se ovšem brání takové „definici“. Pravda Bytí se sama teprve 

ustavuje v myšlení102, nemůže jím však být „vyjevena“, neboť jako taková je právě děním 

skrytosti a neskrytosti, které se samo odtahuje do skrytosti ve prospěch zjevnosti. Proto nelze 

posuzovat, nakolik se jednotlivé Heideggerovy texty o pravdě „shodují“. Není zde žádný „re-

ferent“, který by určil, který z popisů pravdy je „přesnější“. Oblast pravdy bytí totiž není 

„předmětem“, který by myšlení mohlo uchopit. V oblasti pravdy Bytí vždy již stojí myslící člo-

věk. Myšlení pravdy je tak vždy již „jen“ výrazem proměny jeho vztahování k Bytí. Nelze určit 

„pravdivost“ koncepce pravdy, tedy nakolik se ta která koncepce pravdy „shoduje“ s „reali-

tou“, „skutečností“, protože shodování samo je takovou koncepcí. 

Myšlení pravdy je výrazem vazby člověka na pravdu Bytí103. Zde je ovšem nutno poznamenat, 

že nikoli jediným104. Dalšímu ze způsobů, totiž umění jakožto vkládání se do díla pravdy105, 

věnuje Heidegger spis Původ uměleckého díla. Můžeme tak vidět, že oblast pravdy Bytí není 

exkluzivně vyhrazena vypovídání ve smyslu logos, filosofickému (logickému) myšlení. Není 

dokonce exkluzivně vyhrazena ani vypovídání jako takovému, ať už v širším významu, který 

by mohl zahrnovat i cosi jako „uměleckou výpověď“. Heidegger se v přednášce Co je metafy-

zika? ptá po Nic. Nic definuje jako opak celku jsoucna a jako k takovému se k Nic snaží přiblí-

žit106. Celek jsoucna je bytostně neuchopitelný, přesto se nám může zjevovat – ve specific-

                                                           
101

 Srov. BENYOVSZKY, Náhlost, §2 a) „Formální objasnění rozdílu mezi tematizací jsoucího (Betrachtung) a 
promýšlením záležitosti myšlení (Besinnung)“, str. 23-29. 
102

 Srov. „Toto myšlení, poslušno hlasu bytí, hledá pro bytí slovo, z něhož pravda bytí přichází k řeči.“ HEIDEG-
GER, Co je metafyzika?, str. 81. 
103

 Srov. „Myšlení naplňuje vazbu bytí k bytnosti člověka. Tuto vazbu nevytváří ani nezpůsobuje. Myšlení ji bytí 
pouze nabízí jako to, co je mu samému bytím předáno. Tato nabídka spočívá v tom, že bytí přichází v myšlení 
k řeči.“ HEIDEGGER, O humanismu, str. 7. 
104

 „Jeden bytostný způsob, jak se pravda orientuje v jsoucnu ozřejmovaném skrze ni, je ten způsob, kdy se 
pravda vkládá do díla. Jiný způsob, jak bytuje *west+ pravda je zakladatelský počin nějakého státu. Opět jiný 
způsob, jak pravda dochází k záření, je blízkost toho, co vůbec není jsoucnem, nýbrž jsoucnějším jsoucna.“ HEI-
DEGGER, Původ uměleckého díla, str. 49. 
105

 „Umění je ‚vkládání se do díla‘ pravdy.“ HEIDEGGER, Původ uměleckého díla, str. 65. 
106

 „Toto obyčejné, samozřejmostí zcela vybledlé Nic, které se jen tak nenápadně občas mihne v našem mluve-
ní, si můžeme dokonce ve zkratce „definovat“: Nic je naprosté popření veškerosti jsoucna. Nenaznačuje nako-
nec tato charakteristika směr, odkud nás může Nic jedině potkat?“ HEIDEGGER, Co je metafyzika?, str. 45. 
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kých naladěních107. Naladění tak představuje pro Heideggera vztah ke jsoucnu v celku108 - 

původní, bytostný vztah, který ovšem není „uchopením“ jsoucna v celku, nýbrž spíše situo-

vaností. Nic se nás pak může dotýkat právě v naladění úzkosti, kdy se nám jsoucno v celku 

vymyká, kdy ustupuje a zjevuje tak Nic109. Nic, jehož bytostné dění pojmenovává Heidegger 

jako nicotnění110, teprve původně umožňuje zjevnost jsoucna111. Není však ono umožňování 

zjevnosti jsoucna už nějak povědomé? Nepojmenoval jsem spolu s Heideggerem již ono dění, 

které se samo odtahuje do skrytosti ve prospěch zjevnosti jsoucna, jakožto původní dění 

pravdy Bytí? A neschraňuje v sobě, řečeno s Benyovszkym, Heideggerovo pojmenování by-

tostného dění Nic jako nicotnění jistým způsobem charakter náhlosti jakožto prodlévání 

(Wesen)? A přesto všechno naladění úzkosti není nějakým „tematizujícím“ vztahem112, který 

by nám oblast pravdy Bytí zprostředkoval již v nějakých pojmech či „strukturách“ či který by 

nás do oblasti pravdy Bytí uváděl teprve postupem nějakého logického vyvozování. Naopak – 

úzkost je specifická právě tím, že nás do oblasti pravdy Bytí uvrhá najednou a zcela. 

  

                                                           
107

 „Naladěnost, to, že člověku tak a tak „je“, situuje nás – tímto jsoucnem naladěné – do jsoucna v celku. Situo-
vanost nálady nejenže vždy svým způsobem odhaluje jsoucno v celku, nýbrž toto odhalování – zdaleka nejsouc 
pouhou epizodou – je zároveň základním děním našeho bytí na světě.“ HEIDEGGER, Co je metafyzika?, str. 47. 
108

 Srov. „Nálada vždy již odemkla ‚bytí ve světě‘ jako celek a činí jakékoli zaměřování se na... teprve možným.“ 
HEIDEGGER, Bytí a čas, str. 168. 
109

 „Toto ustupování jsoucna v celku, které nás v úzkosti obkličuje, nás skličuje. Nezbývá žádná opora. V tom, jak 
se nám jsoucno vymyká, zůstává a přepadá nás jen toto „žádná“. Úzkost zjevuje Nic.“ HEIDEGGER, Co je meta-
fyzika?, str. 49. 
110

 „Nic samo nicotní.“ HEIDEGGER, Co je metafyzika?, str. 53. Poznámka pod čarou k této větě: „bytuje jakožto 
nicotnění, uchovává, skýtá Nic.“ HEIDEGGER, Co je metafyzika?, str. 49. 
111

 „Nic je umožnění zřejmosti jsoucna jako takového pro lidský pobyt na světě. Nic netvoří až pojmový protěj-
šek ke jsoucnu, nýbrž náleží původně k bytování vůbec. V bytí jsoucna se odehrává nicotnění Ničeho.“ HEIDEG-
GER, Co je metafyzika?, str. 55. 
112

 „Avšak neurčitost toho, před čím a o co pociťujeme úzkost, není pouhým nedostatkem určitosti, nýbrž by-
tostnou nemožností určitelnosti.“ HEIDEGGER, Co je metafyzika?, str. 49. 
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VIII/ Otázka po pravdě myšlení  

Heideggerovo myšlení pravdy představuje proměnu návaznosti lidského pobytu na 

Bytí. Otázka po myšlení pravdy vede k otázce po pravdě myšlení. Proměna tázání je 

konkrétním projevem myšlení pravdy. Heideggerovy texty pramení v konkrétní histo-

rické situaci. K jakým „závěrům“ dochází tato práce? 

 

Pro Heideggera je tedy myšlení pravdy myšlením z/od scestí. Myšlení pravdy vychází ze scestí 

a scestí překonává. Výchozí tázání myšlení pravdy pramení v bytostné nouzi. Myšlení pravdy 

je neustálostí překonávání nouze. Jako takové pak nutně směřuje do oblasti pravdy Bytí. 

Myšlení pravdy je výrazem návaznosti člověka na pravdu Bytí. Ukázalo se také, že ve spise O 

pravdě a Bytí představuje proměnu od otázky po bytostném určení pravdy k otázce po prav-

dě bytostného určení a tak proměnu návaznosti na Bytí. 

Výchozím tázáním této práce byla otázka po myšlení pravdy. Myšlení pravdy je však samo 

„postupem“ této práce, neboť právě k promýšlení pravdy taková úvaha nutně směřuje. Pro-

mýšlení myšlení pravdy samo směřuje do oblasti pravdy Bytí. Proto výchozí otázka po myšle-

ní pravdy vede k otázce po pravdě myšlení. 

Co vyjadřuje tato proměna tázání? Vraťme se k proměně tázání, která se odehrává ve spise O 

pravdě a Bytí113. Řekl jsem, že myšlení pravdy nemůže dodávat nějaké teze nebo definice 

pravdy, pokud je skutečným myšlením pravdy. Myšlení pravdy je dvojznačné – směřuje do 

oblasti pravdy Bytí, ale vždy vychází z konkrétní výchozí situace, z konkrétních pojmů a po-

stupů myšlení. Není to ovšem pouhá výmluva, snaha vyhnout se patřičným nárokům ze stra-

ny logiky či ospravedlňování nicneříkajících filosofických spekulací? Co je tedy konkrétně 

oním „myšlením pravdy“, když do oné „oblasti pravdy Bytí“ vlastně nikdy nemůže dospět a 

podat o ní jasné svědectví? Odpovědí na tyto otázky je právě proměna tázání. Ta je totiž, ač 

sama nutně nedochází k nějaké definici, konkrétním projevem myšlení pravdy. Proměna tá-

zání, patřičně pochopená, je konkrétním vyjádřením proměny návaznosti na Bytí. 

Zde je ovšem zásadní ona vsuvka „patřičně pochopená“. Text čtenáře svádí k tomu, aby ho 

přijal jako daný, aby se jím nechal unášet a pouze „klouzal po povrchu“. Otázku lze vnímat, 

zaregistrovat ji, ale to nemusí znamenat totéž, jako ji pochopit. Nevyplývá z toho však 

                                                           
113

 „Takovéto postupné tázání je samo cestou myšlení, které se – místo aby dodávalo představy a pojmy – za-
kouší a zkouší jako proměna návaznosti na Bytí.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 77. 
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v jistém smyslu radikální závěr? Neznamená to, že právě samotný Heideggerův text je tím, co 

nás svádí na scestí? Uvažte toto: na jednu stranu nás text svádí k tomu, abychom ho přijali 

jako daný, jako definitivní; na druhou stranu myšlení pravdy, jak jsem o něm zde pojednával, 

je výrazem návaznosti člověka na pravdu Bytí. Nepředstavuje pak text přinejlepším osobní 

Heideggerův projev myšlení pravdy, ovšem nikoli čtenářův? 

„Patřičně pochopit“ otázku pak musí znamenat: přijmout ji za svou. Výchozí tázání myšlení 

pravdy musí být mým tázáním. Jedině pak se může dít myšlení pravdy jako výraz návaznosti 

člověka na pravdu Bytí. Výchozí tázání pramení v nouzi, začíná na scestí. To je má situace 

nouze, to já se nacházím na scestí.  

Tak myšlení pravdy spolu s Heideggerem není pouhým „čtením textu“. Výchozí tázání tako-

vého textu formuluje situaci, ve které se nachází čtenář. Ono východisko v „běžném“ pojetí 

pravdy uvádí na cestu myšlení, která nemá být jen „vyvrácením“ takového pojetí a jeho „na-

hrazením“ jiným (kdy jednu „samozřejmost“ nahrazujeme jinou), nýbrž proměnou čtenářova 

stanoviska, jeho situace. Protože výchozí situaci myšlení pravdy zde charakterizuji jako nouzi 

a scestí, pak také není směrodatné, zda konkrétní výchozí situací konkrétního textu bude 

„běžné“ pojetí, pojetí uměleckého díla nebo Platónova nauka. Právě proto, že tato výchozí 

pojetí jsou nejprve chápána jako „daná“ a „samozřejmá“, představují scestí a situaci nouze. 

Výchozí situace myšlení pravdy je konkrétní dějinnou situací. Proto je třeba si uvědomit, že 

pojmový a myšlenkový aparát, který Heidegger ve svých textech užívá, v této situaci prame-

ní. Myšlení pravdy si nemůže klást nárok na vytvoření nějakého „univerzálně platného“ a 

„věčného“ diskurzu, jak si to klade za cíl věda se vzorem v matematice. Heideggerova filoso-

fie nespočívá v konstrukci nějakého závazného jazyka a pojmosloví, jímž by bylo možno 

přesně a definitivně popsat oblast pravdy Bytí. Konkrétní filosofický diskurs se zakládá 

v dějinné situaci, do které každý vrůstá a osvojuje si ji. Myšlení pravdy tak na jednu stranu 

nutně z tohoto diskursu vychází, na druhou stranu je však tím, co se odehrává v pozadí sa-

motného diskurzu. 

Heideggerovo myšlení pravdy je pokusem o proměnu tázání v konkrétní historické etapě a 

v konkrétních podmínkách. V tomto kontextu je třeba chápat, „kam“ dospívají jeho úvahy o 

pravdě a k jakým „závěrům“ v nich dochází. Dbát kontextu přitom neznamená jen interpre-

tovat Heideggerovy texty skrze autory, které on sám studoval. Znamená to uvědomit si, že 

jeho texty jsou konkrétním projevem myšlení pravdy v dané historické situaci. Čtenář Heide-
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ggerových spisů, který si toho není vědom, bude mít tendenci odpovídat na otázku po prav-

dě u Heideggera shrnutím „závěrů“. Bude například popisovat jeho koncepci pravdy jakožto 

základní rys Bytí a odlišovat význam pravdy jako „neskrytosti“ od pravdy jako „souladu výpo-

vědi s věcí“. A bude mít „pravdu“, neboť toto skutečně je „faktická“ náplň Heideggerových 

spisů. Nepochopí ovšem, jaký je smysl těchto spisů, protože k proměně tázání můžeme dojít 

jen tehdy, když takové tázání sdílíme. 

Samozřejmým přijetím Heideggerových „závěrů“ bychom se sami opět postavili na scestí. 

Z této perspektivy a s jistou mírou nadsázky bych řekl, že nám Heidegger lže a že mu nesmí-

me věřit. Nejde totiž ani tak o konkrétní proměnu od myšlení pravdy jako „souladu“ 

k myšlení pravdy jako „neskrytostí“ nebo od pojetí bytí „a“ času k interpretaci bytí z času – 

jde o proměnu tázání jako takovou. Ta totiž nelze zachytit „v“ konkrétní promluvě, neboť 

pramení v oblasti, z/od níž teprve artikulovaná promluva vystupuje. Podobá se snaze o za-

chycení okamžiku „teď“, který je, když je vysloven, vždy již minulostí. 

Svět je uchopován jako celek. Pojmové a myšlenkové koncepce, které mají vysvětlovat a po-

pisovat svět, nepřicházejí odněkud „zvnějšku“, nýbrž právě již ze světa samého. Proto také 

každé „hodnocení“ takové koncepce – tedy zda ta která kniha nebo ten který autor popisují 

skutečnost „lépe“, „přesněji“, „objektivněji“ – bude samo vždy jen další koncepcí. Kde tedy 

zbývá místo pro pravdu? Heidegger tuto otázku překonává. V obvyklé otázce po pravdě totiž 

zaznívá požadavek na krátkou, jednoznačnou, jasnou odpověď. Tak se mohlo v dějinách udr-

žet pojetí pravdy jako souladu výpovědi s věcí a dokonce se pro nás stát samozřejmým. 

Ovšem samozřejmou není pouze odpověď, nýbrž i odpovídání a tázání jako takové. Heideg-

gerova proměna tázání nespočívá v nahrazení jedné odpovědi jinou, ale v proměně radikál-

nější, totiž v rozbití samozřejmosti takového tázání. Dochází k proměně od pravdy jako kon-

cepce k pravdě jako bytostnému dění. 

Pravda se děje. Není statickým „objektem“, který by bylo možné „popsat“. Z toho ale plyne, 

že jakýkoli popis pravdy, včetně toho Heideggerova, bude ze své podstaty nedostačující. 

Smysl Heideggerových spisů či filosofických spisů vůbec tak nespočívá v „popisu“ daného 

tématu. Spočívá v takovém pojmovém a myšlenkovém rozvržení, které uvádí na cestu myš-

lení pravdy. 

Proč vůbec sám Heidegger píše? Proč „ztrácí čas“ dalším spisem na téma „pravda“? Právě 

proto, že sám stojí na scestí a sám je v situaci nouze. Filosofické výklady pravdy, s nimiž se 
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setkal, ho nutně do takové situace uvrhly. Může snad být popis světa nebo některého jeho 

aspektu konečný? Může ho plně vysvětlit? Pokud ne, pak ale ani žádný z pokusů není koneč-

ný. Přesto nás svět neustále nutí k jeho uchopení. Svět je vždy již světem uchopeným. Heide-

ggerovy spisy jsou výsledkem nucení ze strany nouze. Pramení z bytostné nedostatečnosti 

každého popisu světa, každého filosofického díla minulosti. Pramení však zároveň v těchto 

dílech. Proto představují proměnu tázání. 

Myšlení pravdy vždy pramení v situaci nouze. Tázání může být projevem nějaké metody, mů-

že být mechanickým tázáním, jako když se třeba ekonom setká s novým fenoménem a „apli-

kuje“ na něj standardní sérii otázek, které má naučené. Takové tázání nepřekonává scestí, 

nýbrž je zabydleno v samozřejmých postupech myšlení. Nejde o myšlení pravdy, neboť ne-

myslí z/od scestí. Taková otázka není „jeho“ otázkou, nýbrž otázkou nějakého stanoveného 

postupu myšlení.  

Jak tedy chápat myšlení pravdy jako proměnu návaznosti na Bytí? Myšlení pravdy musí 

v první řadě samo pro sebe reflektovat, že je myšlením z konkrétní dějinné situace. Proměna 

návaznosti na Bytí je v prvé řadě proměnou mého vztahování, tedy pramení v onom „Da“ 

každého konkrétního „Da-sein“, lidského pobytu. Jsem to vždy já, kdo se táže, kdo stojí na 

scestí a v situaci nouze, kdo myslí pravdu. 

Neocitám se však tím, že zde uchopuji Heideggerovo myšlení pravdy, sám na scestí? Jistěže. 

Ony „závěry“, k nimž v této práci docházím, totiž že myšlení pravdy je myšlením z/od scestí 

nebo že myšlení pravdy je neustálostí překonávání nouze, nás přivádějí na scestí. Myšlení 

pravdy v Heideggerových spisech o pravdě se odehrává jakožto proměna tázání. Pravda se 

nedává jako samotné „závěry“, jakožto výsledné „teze“, které by bylo možno srovnat se 

„skutečností“ a přiznat jim tak pravdivost. Stejně tak v této práci není myšlením pravdy to, co 

konkrétně vypovím o myšlení pravdy, nýbrž proměna tázání. Tato proměna směřuje od otáz-

ky po myšlení pravdy k otázce po pravdě myšlení. Nejde přitom o libovolně zvolenou záměnu 

slov. Myšlení pravdy uvádí do oblasti pravdy Bytí, která je již v původní otázce nějakým způ-

sobem pojata. Nemůže však být ze své podstaty plně uchopena. A právě odtud pramení nou-

ze, v níž se ocitáme na počátku i v závěru tázání. Všechno mezi je neustálostí jejího překoná-

vání – myšlením pravdy. 
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IX/ Závěr 

 

Předložená práce se zabývá tématem myšlení pravdy. To, co míníme pravdou, je jen zdánlivě 

„samozřejmé“. Jako východisko si kladu naopak „nesamozřejmost“ pravdy, která vede úvahu 

za rámec „běžné koncepce“ pravdy. Proto se obracím k myšlení Martina Heideggera. Heide-

gger ve svých spisech pravdu uchopuje co do jejího bytostného určení. V jeho textech není 

cílem vytvořit novou „koncepci“ pravdy (jako novou „samozřejmost“), nýbrž pravdu myslet. 

Ptám se tedy, spolu s Heideggerem, po myšlení pravdy. 

Myšlení pravdy je vždy myšlením „z/od“. Vždy vycházíme z určitého pojetí pravdy, které je 

pro nás samozřejmé – ať už jde o běžné vypovídání pravdy, „tradiční pojem pravdy“ (jako 

„shody myšlení s věcí“) nebo například pojetí Platónovo. Myšlení pravdy vždy „z“ nějaké ta-

kové situace pramení, ovšem je také vždy myšlením „od“ této situace, tedy jejím překonává-

ním (překonáváním její „samozřejmosti“). V rámci samotné Heideggerovy filosofie (podle 

spisu O pravdě a Bytí) je tato situace uchopena jako bytostně určité scestí. Vedle odkrytosti 

(která teprve původně umožňuje jakékoli vztahování ke jsoucnům a tady i možnost nějakého 

„shodování“) patří k původnímu bytostnému dění také skrytí. Bytostné dění skrytí se však 

samo skrývá ve prospěch odkrytí jednotlivého jsoucna – v zapomenutosti skrytí vládne scestí. 

Člověk na scestí je ve dvojznačné situaci nouze – pociťuje nucení k vyhledávání pevných mě-

řítek a základů u jsoucen, ale zároveň neustálou nutnost obratu k dalším jsoucnům. Myšlení 

pravdy se tak zakládá v situaci nouze, je neustálostí překonávání nouze.  

Neboť myšlení pravdy jakožto neustálost překonávání nouze představuje myšlení z/od oblas-

ti samozřejmých, stanovených „pravd“, směřuje toto myšlení do oblasti pravdy Bytí. Teprve 

oblast pravdy Bytí zakládá možnost vůbec něco „stanovovat“ nebo vytvářet nějakou „kon-

cepci“, ale zároveň se sama bytostně skrývá ve prospěch takto otevřeného jsoucna. Myšlení 

pravdy proto nesměřuje k nějaké nové definici pravdy nebo pravdy Bytí (ta je bytostně ne-

možná), nýbrž je proměnou návaznosti lidského pobytu na Bytí. 

Ve svém konkrétním projevu se dění myšlení pravdy ukazuje jako proměna tázání. Musíme 

však mít na paměti, že „konkrétní projev“ lze myslet jen vzhledem k tomu, z jaké konkrétní 

situace naše myšlení pramení. Proto jsou Heideggerovy spisy myšlením pravdy v konkrétní 

dějinné situaci, která určuje výchozí pojmy a způsoby myšlení. A proto je nutně i tato práce 
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pokusem o myšlení pravdy, uchopené vzhledem a v rámci myšlení Heideggerova. Dospívám 

zde k proměně tázání od otázky po myšlení pravdy k otázce po pravdě myšlení, která se ptá 

po dění pravdy určující naše myšlení. Ovšem to, čím je myšlení pravdy, nespočívá v těchto 

otázkách samých, nýbrž v tom, jakou cestu vykoná myšlení od jedné k druhé. 

 

Tato práce má být příspěvkem k otázce pravdy a k filosofickému myšlení Martina Heidegge-

ra. V čem však spočívá (či vůbec může spočívat) takový „příspěvek“? Má snad dodávat nové 

pojmy, nějak nově „definovat“ pravdu či zdůvodnit své „závěrečné teze“? Nikoli. Nutně bude 

zklamán každý, kdo takové jasné a jednoduché závěry (vědomě či nevědomě) očekává. Práce 

se totiž zabývá „tím“, „co“ ze své podstaty jakoukoli „definici“ nebo zdůvodňování umožňuje, 

„co“ je ovšem samo neuchopitelné v rámci pojmů a definic. Zájmeno v předchozí větě je dá-

no do uvozovek proto, že právě jeho povaha je předmětem zájmu. 

Pokud se čtenáři zdá takové tvrzení paradoxní, pak zcela oprávněně. Jak popsat něco, co ne-

lze popsat? Jak zachytit nezachytitelné? O tom má vypovědět právě myšlení pravdy, které se 

děje v postupu promýšlení této práce. Myšlení pravdy rozbíjí samozřejmost těchto otázek. 

Nutí samotnou „popsatelnost“ či „zachytitelnost“ do světla myšlení a ptá se, odkud se tato 

jejich samozřejmost bere, proč jsou pro nás „přirozenými“ kritérii, jak předmět filosofické 

úvahy posuzovat. To však neznamená, že by myšlení pravdy spočívalo v nahrazení těchto 

kritérií jinými, tentokrát snad těmi „správnými“. Neznamená to ani, že by žádná kritéria nee-

xistovala. Pokud budeme posuzovat, vždycky budou kritéria, jimiž se budeme řídit. Svět je 

vždy světem uchopeným. Zda je uchopený „správně“, „pravdivě“, „patřičně“ nebo jakkoli 

jinak, je vždy již součástí takto uchopeného světa.  

 

Promýšlení myšlení pravdy, o které jsem se zde pokoušel, je právě projevem myšlení pravdy. 

Vychází z konkrétní situace rozumění, z daného dějinného postavení. Pojmy a způsoby myš-

lení, jimiž toto téma zachycuji, pramení převážně v textech Martina Heideggera. Jsou jimi 

předurčeny. To, „co“ je zde zachycováno, tedy bytostné dění pravdy, však na těchto pojmech 

a způsobech myšlení nezávisí. Dění pravdy není „uzavřeno“ pouze do oblasti filosofie. Nemů-

že být „vynalezeno“. Zakládá každé myšlení, ať už „vědecké“, „umělecké“ nebo „každoden-
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ní“. Výchozí situace myšlení pravdy není nějak vázána na Heideggerovy spisy – ty jsou jen 

konkrétní dějinnou situací, v zásadě jen „nahodilostí“.  

Heidegger se v úvodu ke spisu O pravdě a Bytí věnuje střetu mezi filosofickým myšlením a 

„zdravým“ lidským rozumem114. Prostý rozum je podle něj vůči filosofii „hluchý“ a „slepý“, 

filosofie jej nemůže „vyvrátit“. Přesto se myšlení pravdy, jak jsem o něm zde pojednával, 

bytostně dotýká i prostého rozumu. Myšlení pravdy pramení v nouzi – právě v té „samo-

zřejmosti“, které se podle Heideggera prostý rozum dovolává. Člověk tíhne k takovým samo-

zřejmostem, ulpívá na jsoucnech a na hodnotách, které se zdají být „přirozenými“ a „nezpo-

chybnitelnými“. Filosofie se zdá být bezbranná proti otázkám po její „užitečnosti“ nebo 

„smysluplnosti“, proti otázce „co z toho?“. Zbývá se zeptat: Jsou základy „zdravého“ rozumu 

natolik silné, že před vším obstojí, nebo se člověk nachází – řečeno spolu s Martinem Heideg-

gerem – v bytostné situaci nouze, jež je vždy hlubší a původnější než každá zdánlivě „samo-

zřejmá“ a „přirozená“ fasáda hodnot a měřítek? 

 

 

 

  

                                                           
114

 „Prostý lidský rozum se ve své nouzi nutně k něčemu obrací; prosazuje své právo zbraní, které jedině může 
použít. Je to odvolání na „samozřejmost“ jeho nároků a pochyb. Filosofie však nemůže prostý rozum nikdy 
vyvrátit, protože je k její řeči hluchý. Filosofie by jej ani neměla chtít vyvrátit, protože prostý rozum je slepý vůči 
tomu, co ona bytostně určitému pohledu předkládá.“ HEIDEGGER, O pravdě a Bytí, str. 9. 
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