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Záměr předložené práce 

Předložená závěrečná práce se věnuje interpretaci náročného motivu bytnosti (něm. 

das Wesen) člověka na základě detailního čtení několika Heideggerových textů ze 

začátku 50. let. 20. století. Jsou jimi následující spisy (původně to všechno byly 

přednášky, vyjma posledně uvedeného dopisu Jean Beaufretovi):  

• Básnicky bydlí člověk (1951)  

• Otázka techniky (1953, v původní verzi Gestell však již 1949)  

• Věc (původně 1949 společně s předtím uvedenou přednáškou Gestell, 

nejznáměji až 1950)  

• Řeč (1950)  

• Dopis o ‚humanismu‘ (1946), který tvoří výchozí a závěrečný kontext 

autorčina uvažování.  

Z historických údajů je patrné, že práce zpětně re-konstruuje Heideggerovo 

filosoféma, které je na úvod formulováno způsobem, který důvěřivého čtenáře když 

ne rovnou znechutí, tak minimálně odradí:  

 

„Na počátku našeho přemýšlení stojí jednoduchá myšlenka: Vzdalováním se světu lidí se 

člověk přibližuje bohům. Zůstáváním s lidmi a přijímáním jejich obvyklých způsobů 

rozumění a zacházení se sebou a se světem člověk sám o sebe přichází.“ (S. 1)  

 

Veden ‚zdravým rozumem‘ bych přestal číst a práci klasifikoval jako nedostatečnou. 

Ovšem coby filosofové jednak od Hegela víme, jak se to s tím tak zvaným zdravým 

rozumem má. Jednak též platí, že je-li podle Nietzscheho Zarathustry poslední 
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(avšak ‚poslední‘ [něm. jüngste] v tom smyslu, v jakém je ‚poslední‘ poslední soud) 

ctností filosofa poctivost (něm. die Redlichkeit), pak i zdánlivě absurdní výpověď 

v rámci genuinně filosofického textu (nota bene na samém jeho začátku) je potřeba 

brát vážně a jako výzvu. Zdá se tedy, že lidskost člověka by mohla nějakým 

způsobem souviset s tím, jak Heidegger tematizuje blízkost či dálku boha a 

božského (něm. das Göttliche, resp. ‚posvátna‘, něm. das Heilige), což je skutečně 

jedno z klíčových témat Dopisu o ‚humanismu‘, který je již zmiňovanou klenbou 

autorčina textu. Proto sama autorka v úvodní pasáži dále praví následující:  

 

„Myšlením snad dochází k postupnému odhalování, že blízkost božství, sousedství s bohy je 

člověku jakožto lidské bytosti (sic! A. Novák) stále a od počátku na dosah.“ (S. 3) 

 

V úvodních odstavcích (a potažmo v celém předloženém textu) vůbec promlouvá 

nevykázaný a nedoložený étos, který autorka načerpala z Heideggera, totiž že člověk 

doposud nebyl a není lidský, což i později ve svém textu vysloví následujícím, pro mě 

zcela enigmatickým výrokem:  

 

„Možnost stát se člověkem je na člověku nezávislá. Je to člověk, kdo svým bytím závisí na ní.“ 

(S. 18)  

 

Autorka tematizuje vybrané texty sub specie formulované úlohy určit lidskost 

člověka zasaženého blízkostí či dálkou posvátna/božského/boha, a proto v nich 

sleduje následující aspekty:  

V textu Básnicky bydlí člověk (1951) sleduje motiv míry (něm. das Maß), resp. braní 

míry lidského, což je motiv, který Heidegger importuje do svého myšlení na základě 

myslitelské konfrontace s básněním Friedricha Hölderlina.  

V spolu souvisejících textech Otázka techniky (1953) a Věc (1949) tematizuje 

význam pojmu bytnost (něm. das Wesen) a funkci pojmu úděl (něm. das Geschick).  

Text přednášky Řeč (1950) se koncentruje kolem motivu volání (něm. das Rufen) 

jakožto právě explikované bytnosti řeči.  
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A konečně Dopis o ‚humanismu‘ (1946) promýšlí blízkost a dálku, jež stojí na 

počátku Heideggerových úvah z 50. let 20. století, a potud by se jimi vlastně mělo 

začít a od nich ozřejmit texty a motivy následující. Vztahovou a významovou sítí 

všech uvedených filosofémat je pak to, co autorka nazývá „sférou“, jež je člověku 

„jako člověku otevřena“, neboli „bytí“ (s. 8).  

Heidegger po druhé světové válce skutečně usiloval o nový způsob zpřístupnění a 

vyjasnění toho, co v období korunovaném spisem Bytí a čas nazýval ‚smysl bytí‘ a co 

později od první poloviny 30. let 20. století (nejpozději pak od frankfurtských 

přednášek známých pod titulem Ursprung des Kunstwerkes) překřtil na ‚pravda bytí‘. 

Heidegger intendoval co největší prostotu artikulace a zkušenosti, jejímž 

exemplárním příkladem podle jeho vyjádření – byť s určitou rezervovaností – měla 

být přednáška Věc.1 Prostota je ovšem tím nejméně snadným a Heideggerovy texty 

jsou toho nepřekonatelným dokladem. Autorka hozenou rukavici zvedá a 

myslitelsky se vyrovnává s obtížností prostého.  

 

Komentář  

Prvním tématem autorčina výzkumu je míra (něm. das Maß), kterou určuje 

následovně:  

 

„Jde o míru, kterou by člověk mohl přeměňovat způsob svého bytí v jeho základu, to 

znamená na místě, kde se trvale nachází a v poměru k tomu, čím je obklopen. (...) Nalezená 

míra má člověku sloužit k tomu, aby byl schopen ‚být přiměřeně své bytnosti‘ a v tomto 

smyslu, aby bydlel. (...) V básnění se člověku předává míra pro způsob jeho bytí.“ (S. 10n.)  

 

Toto převzaté vymezení pak na s. 12 uvede do kontextu motiv země (něm. die Erde) 

a asociativně (nikoliv deduktivně) pak i motiv nebe (něm. der Himmel). To se pak 

                                                 
1 Viz M. Heidegger, Rückweg und Kehre, Unveröffentliches Manuskript, Jahresgabe der MARTIN-

HEIDEGGER-GESELLSCHAFT 2000, s. 11: „Doch vielleicht ist auch der Versuch mit dem »Ding« in sich 

noch unzureichend; weil zu wenig einfach und dies, weil noch nicht entschieden genug 

gesprungen.“ Text je připraven pro sv. 73 Heideggerovy Gesamtausgabe.  
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ukáže být tou pravou mírou lidského způsobu bytí, protože (autorčinými slovy 

parafrázujícími Heideggerův výklad)  

 

„na zemi jako takové pro člověka a jeho bydlení žádná míra není.“ (S. 12)  

 

Nebe jakožto patrnost míry lidského způsobu bytí na zemi pak opět asociativně 

odkazuje k motivu božského (něm. das Göttliche), což už není nic Heideggerovo, 

protože autorka rovnou cituje Hölderlinovu báseň, jež je předmětem Heideggerova 

výkladu v přednášce Básnicky bydlí člověk. Motiv součtveří (něm. das Geviert) země 

a nebe, božských a smrtelných je autorkou předveden ledabyle, ba vůbec ne coby 

klíčový způsob (s odpuštěním „model“) Heideggerovy snahy myslet, zpřístupnit a 

artikulovat ‚pravdu bytí‘ na počátku 50. let 20. století. Určení lidskosti jakožto 

smrtelníka (něm. der Sterbliche) je zcela vypuštěno, pominu-li čistě ornamentální 

poznámku 13 pod čarou na s. 14, ve které autorka bez výkladu pouze cituje 

příslušnou pasáž Heideggerovy přednášky. Člověk poznává sám sebe a to co je mu 

vlastní – abych tak parafrázoval závaznou podobu Aristotelovy otázky po „jsoucnu 

jakožto jsoucím a co mu jako takovému přísluší“ – takovým způsobem, že se 

poměřuje se zřejmostí neznámého boha jakožto toho vůči člověku cizího a podle 

autorky teprve „z poměřování se božským se člověk stává člověkem“ (s. 15). Jestliže 

metafysická tradice vždy určovala lidské z nelidského ve smyslu rodové diference 

(lat. differentia specifica), takže člověk byl (v latinské verzi) animal rationale, pak lze 

Heideggera oprávněně kritizovat za to, že přebírá formu i intenci metafysického 

určování, jen že místo zvířecím/živočišným člověka poměřuje božským/posvátným. 

To vlastní (něm. das Eigene) se však musí moci dát určit z něho samého a není 

potřeba brát si za berličku cizí, jiné, ostatní. Nota bene jaký smysl má poměřovat 

člověka něčím, co jako takové ani není zjevné, protože se zjevování vzpírá – je-li toto 

opravdu způsob bytí božského, který Heidegger čerpá z Hölderlinova básnění? 

Božské je přeci natolik ontologicky diferentní vůči lidskému, že spolu navzájem 
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nemohou mít nic společného.2 Místo této palčivé záležitosti obrací autorka, protože 

Heideggerův text oddaně přebírá a jen se s ním po svém snaží vyrovnat, pozornost 

k tomu, jak člověk v básnění, jež je braním míry, musí vydržet, a tak otevírá dimenzi 

budování (něm. das Bauen). Heideggerovo budování však nemá nic společného s tzv. 

praxí nebo angažovaností člověka určeného např. Hannah Arendtovou jakožto homo 

faber či animal laborans. Autorka budování vymezuje slovy:  

 

„Jde o ‚budování‘, jež samo sebou přispívá k růstu nebo prohlubování ‚dimenze‘ (souvislosti), 

do které (spolu s lidským) patří. (...) V takovém ohledu je lidská činnost nejprve ‚básněním’ a 

posléze i ‚budováním‘. V tomto ohledu mají možnost být zaslechnutím i výrazem totožného, 

jehož počátkem u člověka je jeho vzhlédnutí (k nebi).“ (S. 16)  

 

Citovaným větám opravdu nerozumím, ale jedno jisté. Souvislost budování a 

‚vzhlížení k nebi‘ je klíčový motiv Vitruviova mýtu o tom, jak člověk přišel ke své 

lidskosti z III. knihy jeho Desíti knih o architektuře. Heidegger nemohl neznat tento 

pro západní Evropu naprosto zakládající topos, který stojí na samém počátku 

nového věku naší západní (něm. das Abendland) civilizace. Ale nikdy k němu – po 

mém soudu „ke své škodě“ – nereferuje. Místo toho autorka spolu s Heideggerem 

zkratkovitě a zcela nevykazatelně uhne k „měření dočasnosti“ oproti tomu 

neměnnému a nezměrnému, jež má být podle autorky patrně tím pravým 

významem „smrtelnosti“ (s. 16). To je ale omyl. Smrtelnost přeci nikterak nesouvisí 

s konečností v banálním smyslu „žít konečně dočasným způsobem“ v opozici 

k neměnné přítomnosti nebe. Člověk je naopak konečný proto, že primárně a 

původně je smrtelný. Nikdy vice versa! Časová omezenost lidské existence je tak 

příšerná banalita, že nestojí vůbec za řeč. Význam smrti a smrtelnosti nejen, že se 

časovou konečností nevyčerpávají, nýbrž nejsou jí v tom, co je jim vlastní, vůbec 

dotčeny. Smrt jakožto „skrýš Bytí“ (něm. das Gebirg des Seyns) z brémské 

                                                 
2 Pochopitelně s výjimkou postavy Ježíš Krista, ale to je úplně jiná souvislost, jež sem nepatří, 

protože jeho „anomálnost“ měla právě demonstrovat jeho vykupitelskou funkci a je předmětem 

víry, jelikož není – navzdory celým staletím theologického úsilí – ‚logicky-racionálně‘ 

artikulovatelná. 
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přednášky Die Gefahr3 není vyústěním časově vymezeného pobývání na zemi, nýbrž 

pouze člověku jako takovému vlastní způsob odemčenosti světa a zpřístupněnosti 

bytí jako takového, díky kterému se čas jako takový teprve vůbec významově 

rozhoduje a rozestírá do jeho „ekstází“ známých jakožto ‚bylo, je, bude, není‘. Brát 

míru neznamená banálně všimnout si, že neměnné rytmy nebe ukazují 

transcendentní božství, jehož ustavičnou přítomností (sic!) by se člověk měl 

poměřovat, a toto že by pak znamenalo smrtelnost. Není to ale ani ‚předbíhání ke 

smrti‘ (něm. das Vorlaufen zum Tode) coby ‚bytí k smrti‘ (něm. das Sein zum Tode) 

ze spisu Bytí a čas. Brát míru čili básnivě budovat vpravdě lidské bydlení na zemi a 

pod nebem, tzn. být smrtelníkem znamená hájit (něm. bergen) otevřenou zřejmost 

(neboli ‚pravdu‘) bytí v prosté celistvosti součtveří světa. Smrt a smrtelnost tedy 

znamenají způsob zřejmosti čili ‚pravdy‘ bytí podávajícího se ustavičně člověku, a 

není to tedy žádný fyzický stav nebo „časové“ určení. Smrt je onto-logický status 

člověka.  

                                                 
3 M. Heidegger, Gesamtausgabe, Bd. 79, Bremer und Freiburger Vorträge, hrsg. von P. Jaeger, 

Frankfurt a. M.: Klostermann 1994, s. 56 (přednáška Die Gefahr): „Hunderttausende sterben in 

Massen. Sterben sie? Sie kommen um. Sie werden umgelegt. Sterben sie? Sie werden Bestandstücke 

eines Bestandes der Fabrikation von Leichen. Sterben sie? Sie werden in Vernichtungslagern 

unauffällig liquidiert. Und auch ohne solches - Millionen verelenden jetzt durch den Hunger in ein 

Verenden. Sterben aber heißt, den Tod in sein Wesen austragen. Sterben können heißt, diesen 

Austrag vermögen. Wir vermögen es nur, wenn unser Wesen das Wesen des Todes mag. Doch 

inmitten der ungezählten Tode bleibt das Wesen des Todes verstellt. Der Tod ist weder das leere 

Nichts, noch ist er nur der Übergang von einem Seienden zu einem anderen. Der Tod gehört in das 

aus dem Wesen des Seyns ereignete Dasein des Menschen. So birgt er das Wesen des Seyns. Der Tod 

ist das höchste Gebirg der Wahrheit des Seyns selbst, das Gebirg, das in sich die Verborgenheit des 

Wesens des Seyns birgt und die Bergung seines Wesens versammelt. Darum vermag der Mensch 

den Tod nur und erst, wenn das Seyn selber aus der Wahrheit seines Wesens das Wesen des 

Menschen in das Wesen des Seyns vereignet. Der Tod ist das Gebirg des Seyns im Gedicht der Welt. 

Den Tod in seinem Wesen vermögen, heißt: sterben können. Diejenigen, die sterben können, sind 

erst die Sterblichen im tragenden Sinn des Wortes. Massenhafte Nöte zahlloser, grausig 

ungestorbener Tode überall - und gleichwohl ist das Wesen des Todes dem Menschen verstellt. Der 

Mensch ist noch nicht der Sterbliche.“  
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Nota bene: Z toho vyplývá, že jako takový je člověk nesmrtelný.  

 

Smrt jakožto hájemství (něm. das Gebirg) bytí v jeho zřejmosti (neboli ‚pravdě‘) je 

tedy původním lidským určením, jehož se nelze zbýt, jelikož člověku je toto určení 

vlastní (něm. vereignet) „z moci“ bytí samého. Potud má autorka pravdu, když 

v závěru II. kapitoly tvrdí, že  

 

„způsob, jakým je člověk, není určován ve svém významu jím samotným. (...) Možnost stát se 

člověkem je na člověku nezávislá.“ (S. 17, 18)  

 

Ale význam právě citovaného je jiný, než jakého jsem nabyl ze čtení autorčina 

výkladového textu. U Heideggera je skutečně vše jsoucí včetně člověka otrocky 

podřízeno ‚bytí‘, což se nejradikálněji ukazuje při četbě Dopisu o ‚humanismu‘. Je pak 

otázka, nač být lidsky/lidský, když stejně vše závisí na ominózním ‚bytí‘, které jako 

svého druhu fatum či moira udílí všemu a každému jsoucímu to, co je právě jemu 

vlastní (něm. das Eigene, jež je „produktem“ bytí ve smyslu Ereignis). Proč tedy chtít 

být lidsky/lidský, jestliže člověk sám sebe a své vlastní určení (čili bytnost) nemá 

v moci? Že ho opravdu nemá v moci, ukáže autorka společně s Heideggerem na 

přednášce o technice. Ale co to v důsledku znamená pro určení lidskosti (tzn. 

bytnosti/Wesen) člověka a jakou filosofickou signifikanci to má pro samotné 

Heideggerovo myšlení, zde zůstane zcela stranou.  

 

Druhým tématem autorčina textu je jednak motiv určení ‚bytnosti‘ (něm. das 

Wesen) tak, jak ho rekonstruuje z Heideggerovy mnichovské přednášky Otázka 

techniky. A jednak motiv údělu (něm. das Geschick), který spojuje bytnost techniky 

s bytností lidskosti a představuje zdánlivě snad jedinou alternativu k odlidštění 

člověka, zpustošení (něm. die Verwüstung) světa a znicotnění (něm. die 

Verwahrlosung) věci. K autorčinu referování Heideggerova výkladu záležitosti 

zvané Gestell nemám výhrady, a to především proto, že není tématem její práce. 

Ovšem autorčina snaha (počínajíc od s. 21 a naplno pak na s. 22) o ztotožnění čtyř 
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aristotelovských příčin se součtveřím nebe a země, božských a smrtelných (se 

kterým se najednou pracuje s odzbrojující samozřejmostí, aniž by tato záležitost 

byla ve skutečnosti náležitě ‚dedukována‘) je pro mne těžko akceptovatelná. 

Dokladuje to buď nepochopení smyslu a funkce součtveří, anebo opětovný (a daleko 

horší) Heideggerův regres do metafysiky, jako tomu bylo výše v případě určení 

lidského z rodové diference vůči neznámému božskému. O ‚údělu‘ se nedozvíme nic, 

než že jako cosi metafysicky ominózního uvádí člověka „mezi dvě možnosti 

poznávání“ (s. 29). Je to nějaké fatum nebo deus absconditus? Je to něco navíc oproti 

jiným Heideggerovým snahám o vysvětlení ‚pravdy/neskrytosti bytí‘? Nebo to je jen 

další nový výraz, který celou záležitost jen zatemňuje a uvádí do souvislosti 

s absurdními představami o ‚údělu‘ a ‚osudu‘? To znamená mimo filosofii? Tyto 

otázky si měla autorka klást a hledat na ně odpovědi. Rovněž pochybuji o tom, co 

autorka emfaticky pointuje v úplném závěru kapitoly věnované přednášce Otázka 

techniky:  

 

 „Martin Heidegger ukazuje, že jedině prostřednictvím techniky a tázáním se po její bytnosti, 

 je i ze současnosti a v ní udržována možnost, že se člověk ‚se sebou samým v pravdě, tzn. 

 se svou vlastní bytností‘ snad jednou setká.“ (S. 31)  

 

Nesouhlasím s tím, že jedině prostřednictvím techniky atd. se „v současnosti“ – ať už 

je tím míněna ‚současnost‘ doby proslovení přednášky, nebo ‚současnost‘ aktuální – 

člověk může setkat se svým ‚Wesen‘. Promýšlení bytnosti techniky je k tomu možná 

vynikající příležitostí či nejkratší cestou, ale rozhodně ne jedinou možností. Kdyby 

autorka znala text Gelassenheit z roku 1955 (nota bene přeložená Jiřím Michálkem a 

publikovaná ve Filosofickém časopise 1/2001), byla by opatrnější.  

 

I v další části své práce, který je ve znamení výkladu přednášky Věc, autorka sleduje 

motiv bytnosti, a to „tak, jak ještě ve své plnosti poznána být nemohla“ (s. 35), takže 

rozšiřuje a prohlubuje výklad z kapitoly předchozí. Opakuji, že autorka zvolila 

metodu retrospektivní rekonstrukci, takže prohlubuje text mnichovské přednášky o 

technice textem, který byl jejím uvedením a předpokladem. Kdyby byla bývala 
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postupovala genetickou metodou, byla by pochopila funkci součtveří hned na textu 

přednášky Věc a celá práce by určitě vypadala jinak, myslím tím lépe. Místo toho 

referuje absurdní výklad o prázdnu, který nelze ani brát vážně, leda by se tento 

motiv náležitě vysvětlil. A zde konečně narážím na největší nedostatek autorčiny 

práce: ignorování výkladové literatury. Nechávám stranou špatné rozhodnutí o 

metodickém postupu (retrospektivní rekonstrukce místo genetické metody), ovšem 

zásady poctivé filosofické práce si žádají respektování výkladového kontextu 

lemovaného texty jiných autorů, nota bene autorů z autorčina školícího pracoviště. 

Heidegger je myslitel obtížný a je obtížné najít kvalitní výkladovou literaturu. 

Nicméně dokonce i v tuzemském prostředí je již k dispozici. Tak např. o významu 

‚prázdna‘, aby to neznělo směšně a jako úplná pitomost, už bylo pojednáno,4 a to 

právě proto, aby každý výklad přednášky Věc mohl být plausibilní, a nikoli 

groteskní. Výkladová literatura se totiž vůbec píše přeci proto, aby šetřila ostatním 

práci a činila každý nový výklad silnější a přesvědčivější. Filosofické texty se nepíšou 

proto, že jejich autoři mají nějaké osobní problémy, ale proto, aby se napomáhalo 

vyjasňovat pravdu a upřesňovat smysl toho, oč v myšlení běží (něm. die Sache des 

Denkens). Nechci vůbec, aby studující samoúčelně vršili odkazy na sekundární 

literaturu, a předstírali tak, jak jsou „odborní“. Nicméně žádám, aby k náročným 

tématům, jichž se ve svých pracích dotýkají, uváděli referenční tituly, aby bylo jasné, 

že daným záležitostem opravdu rozumějí, a že je pouze nepapouškují. V případě 

výkladu bytnosti džbánu by autorka mohla vidět, jak je nemožné vztahovat k sobě 

aristotelské aitiai s dimenzemi součtveří nebe a země, božských a smrtelných, jak se 

o to nepřesvědčivě pokusila v předchozí kapitole referující mnichovskou přednášku 

Otázka techniky. To je opět jen důsledek špatného metodického rozhodnutí. Hlavní 

pozornost při výkladu věci z přednášky Věc se musí věnovat motivu 

‚shromažďování‘, protože toto je smyslem ‚věcnění‘ věci: že shromažďuje vzájemně 

se zrcadlící dimenze součtveří do blízkosti věci. Toto legein je jiného charakteru 

nežli legein apofantického logu, a tudíž i ‚ukazování se‘ musí mít jiný význam a 

                                                 
4 A. Novák, Heidegger a prázdno, in: Člověk mezi rozprostraněností a krajinou. Studie k rozmanitosti 

chápání prostoru, Jaroslav Novotný (ed.), Praha: TOGGA, 2008, str. 69-86. 
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strukturu nežli ‚fenomén‘. Proto Heideggerova ‚věc‘ není a nemůže být ‚jsoucno‘ a 

vůdčí lidská kompetence nemůže být logos-ratio-Vernunft, nýbrž čekání (něm. das 

Warten) a chudoba (něm. die Armut) smrtelníka znajícího zemřít (něm. das 

Vermögen zu sterben), což Heidegger na úvod přednášky určí jako metodický ‚krok 

zpět‘. Tento motiv autorka nechala bez povšimnutí, byť ho v předposlední větě 

příslušné kapitoly použila, aby tím vyšperkovala závěrečnou pointu.  

 

V další kapitole přijde na řadu traklovská přednáška Řeč, která opět tematizuje 

součtveří nebe a země, božských a smrtelných, a je tak komplementem k předchozí 

přednášce Věc. Motiv shromažďování je zde doplněn motivem volání (něm. das 

Rufen) a jeho odpovídání (něm. das Entsprechen), které je bytností řeči (něm. die 

Sprache). Zpětné vazby na předchozí kapitoly nefungují, text mnichovské 

přednášky, jsa pozdějšího data než výklad Traklovy básně z přednášky Řeč, tento 

spis nijak neosvětluje, spíše je to vice versa. Ale to kvůli zvolené výkladové strategii 

autorky není možné. Heideggerův text o řeči je signifikantní i pro jazyk textu 

autorčiny práce. Autorka se jím implicite zaštiťuje a halí se do jeho stínu, spíše do 

jeho obskurity utíká. Jsem dalek pitomým frázím o heideggerácké 

„nesrozumitelnosti“, které na adresu jinonických heideggeriánů dští akademičtí 

funkcionáři jak z Filozofické fakulty naší alma mater, tak Filosofického ústavu 

Akademie věd. Zabývat se Heideggerovým myšlením člověka poznamená už jenom 

proto, jakým jazykem autor mluví/píše. Je to samoúčelná manýra, mentální porucha, 

nebo opravdu něco bytostného (něm. wesentliches)? Jednoduše přistoupit na jeho 

žargon je amatérská chyba, kterou jsme učinili všichni, kdo jsme se kdy tímto 

autorem zabývali. Kriticky se s tím vyrovnat dokáže jen málokdo. První varování 

autorovi jakékoliv práce o Heideggerovi musí proto být to, aby byl obezřetný 

v mluvě, protože na jedné straně je zde Skylla banálního pojetí řeči coby ‚nástroje 

komunikace‘, avšak na druhé straně číhá Charybda autistického, artificiálního, 

technického žargonu, který se snad záměrně vzpírá kritické verifikaci, zda se v něm 

něco vůbec doopravdy praví, nebo zda to jsou jen bombastické bláboly budící dojem 

efektní ‚mystičnosti‘ či ‚duchaplnosti‘ (něm. der Tiefsinn). Jenže nikdo menší než 

Husserl postuluje, že v ryzí filosofii nemá Tiefsinn co pohledávat, považuje ho 
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dokonce za toho nejodpornějšího protivníka opravdové filosofie.5 Mezi zmíněnými 

obludami má úspěšný adept filosofického řemesla být schopen bez úhony proplout. 

Zde (a nejen zde) má autorka ještě hodně práce před sebou. Spíše zde mělo zaznít, 

v čem je přivádění věcí k člověku (s. 50) jiné než v apofantickém logu a o jakou verzi 

‚fenomenologie‘ se zde (pokud vůbec!) tedy jedná? Ptám se stejně jako již 

v předchozích pasážích svého posudku: Co filosoficky jiného či co „navíc“ přináší 

Heideggerova verze pojetí mluvy (něm. die Sprache), která mluví (něm. die Sprache 

spricht)? Lze takovouto mluvou vůbec spolu mluvit? Heidegger si pro určení 

způsobu bytí smrtelníků bere od Hölderlina verš „Seit ein Gespräch wir sind und 

hören voneinander“ (hymna Friedensfeier, verš 92), avšak jeho texty moc 

rozmlouvavé nejsou: ty jsou spíše profétické, mystagogické jako např. texty 

Friedricha Nietzscheho (s výjimkou jeho polemičnosti). A že by zrovna Heidegger 

filosoficky na někoho slyšel, je směšný předpoklad. Jak dále může být „mluvení řeči 

jako ‚smrtelné mluvení‘ tím, co je člověku bezprostředně přístupné“ (s. 50)? Ono je i 

nějaké ‚nesmrtelné mluvení‘? A co znamená ona ‚bezprostřední přístupnost‘? Tak 

jako člověk nikde a nikdy nezakusí věc jako ‚věcnící‘, tak nikdy ani nikde nezakusí 

(natož ‚bezprostředně‘!) nějaké ‚smrtelné mluvení‘. Smrtelná je leda postel, nikdy 

řeč. Jestliže ‚mluva mluví‘, pak jen v básni, jak ukazuje Heidegger a jak autorka na s. 

51n. správně referuje. A tím, co volá, je der Unter-Schied symbolizovaný v Traklově 

překrásné básni prahem zkamenělým bolestí, o kterém však autorka pro mě zcela 

překvapivě pojedná až v závěrečné části věnované Dopisu o ‚humanismu‘. Volající 

práh roz-dílu vede Heideggera k určení mluvící mluvy coby „Geläut der Stille“, čímž 

naváže na autentickou řeč coby mlčení z Bytí a času. Věcnící věc, svítící svět, mluvící 

mluva a znějící ticho (ještě spolu s hölderlinovským ‚temným světlem‘) jsou 

                                                 
5 Edmund Husserl, Philosophie als strenge Wissenschaft (1910), Frankfurt a. M.: Klostermann, 1965, 

s. 69: „Erst wenn die entschiedene Trennung der einen und der anderen Philosophie sich im 

Zeitbewußtsein durchgesetzt hat, ist auch daran zu denken, daß die Philosophie Form und Sprache 

echter Wissenschaft annehme und als Unvollkommenheit erkenne, was an ihr vielfach gerühmt 

und gar imitiert wird – den Tiefsinn. Tiefsinn ist ein Anzeichen von Chaos, das echte Wissenschaft 

in einen Kosmos verwandeln will, in eine einfache, völlig klare, aufgelöste Ordnung. Echte 

Wissenschaft kennt, soweit ihre wirkliche Lehre reicht, keinen Tiefsinn.“ 
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čtveřinou neexplikovatelných záležitostí Heideggerova myšlení. V každém 

z uvedených se zračí celistvost součtveří nebe a země, božských a smrtelných a 

všichni náleží k sobě stejně jako uvedené dimenze součtveří. Obě čtveřiny Heidegger 

spojuje s klíčovým pojmovým určením, kterým je das Ereignis. Ereignis je oním 

skutečným roz-dílem, oním Sach-Ver-Halt z daleko pozdější přednášky Zeit und Sein 

(1962). Ereignis coby souznící ticho mluvící mluvy „vevlastňuje člověka“ do jeho 

existence (bytnosti) a nutí ho, aby (pouze) odpovídal (s. 54). A toto podrobení 

člověka mystickému volání údělu Ereignis přímou cestou odkazuje k Dopisu o 

‚humanismu‘, kde je hned od prvních slov rýsovaný Heideggerův ‚filosofický‘ islám 

v přesném smyslu toho slova. Islám znamená zotročení, totiž jedinému a Velkému 

Bohu, jen že místo Boha u Heideggera máme ominózní Ereignis rozdílu. Anebo se 

také jedná o neznámého Boha, o kterém na athénském Areopágu hovořil svatý 

apoštol Pavel? Jeho prvním údajným žákem měl být Dionýsios Areopagita, jehož 

mystickou řeč i myslitelskou pozici Heidegger nápadně připomíná (a to již od 

habilitační přednášky Co je metafysika?). Jak jinak totiž rozumět autorkou 

citovanému Heideggerovu textu?  

 

 „Jestliže však smrtelné mluvení přejímá to, co je jím vyřčeno, z výzvy roz-dílu, pak tím, již 

 svým způsobem volání uposlechlo. Jakožto naslouchající přejímání je toto odpovídání 

 zároveň i uznávající odpovědí. Smrtelní mluví, odpovídajíce řeči dvojjediným způsobem tím, 

 že přejímají a dávají odpověď. Smrtelné slovo mluví, pokud v několikerém smyslu odpovídá.“ 

 

Odpovídání smrtelníků souznění ticha je jejich bydlení v domu mluvy (něm. das 

Haus der Sprache), což je ústřední metafora z Dopisu o ‚humanismu‘ (1946), ke 

kterému konečně přejdeme a jež je ústředním Heideggerovým textem o ‚vztahu‘ 

člověka k bohu a božskému, který za života publikoval.  

 

Poslední část autorčiny práce má být její pointou a vyvrcholením, ač ve skutečnosti 

měla být jejím počátkem a platformou, na které měla být vystavěna. Jean Beaufret se 

po vyslechnutí Sartrovy přednášky Existencionalismus je humanismus Heideggera ve 

vší upřímnosti a naivitě zeptal, jaký smysl se má dát slovu ‚humanismus‘. Heidegger 
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mu lakonicky odvětí, že má být ‚pastýřem bytí‘ bydlícím v ‚domu řeči‘. Filosofie je 

podle posledního odstavce Dopisu na ‚sestupu do chudoby svého původu‘ a napříště 

už nebude ‚filosofií‘. Tak proč se tím filosoficky zabývat? Protože se v tom má 

odehrávat vztah člověka k bytí. Autorka píše:  

 

 „Člověk se vždy dostává až k bytí, protože jako člověk (tedy ze své bytnosti) stát jinde ani 

 nemůže. Dostat se k bytí pro člověka znamená učinit objev, že to, co dosud subjektivně 

 považoval pouze za své a co jeho okolí identifikuje jako jeho význačnou osobnost, je v bytí 

 člověkem irelevantní. Zjevnost bytí jako bytí člověka vychází sama ze sebe a člověka 

 nárokuje v jeho bytnosti. Jméno a osobnostní charakteristika, s nimiž se ztotožňujeme, a 

 které pro nás i naše okolí představují to, čím jsme, jsou pro pochopení, kým jako lidé 

 opravdu jsme, zcela zbytné.“ (S. 57-58)  

 

Každý mystik usiluje o to, zbýt se sebe samého a splynout s univerzálním 

‚principem‘, ať je to Bůh jakékoliv konfese nebo ‚vyvanutí‘ buddhistické nirvány. 

Pointa takovéhoto ‚myšlení‘, které se sebe samého zbavuje, je nemyslitelná a 

nesdělitelná. Ale filosofie existuje jedině v živlu myšlení a rozmluvy. Potud považuji 

autorčinu práci v jejím principu za naprosto nefilosofickou.  

 

 

Otázky k obhajobě 

Co je to součtveří nebe a země, božských a smrtelných a jakou funkci mu Heidegger 

přisuzuje?  

Co je to úděl (něm. das Geschick), jakou má funkci a „co“ se jím dává „najevo“?  

Jak Heidegger přesně označuje konkrétní vazby dimenzí součtveří k sobě navzájem 

(např. země k nebi, země k božským, země ke smrtelným atd.)?  

Nejdůležitější otázka, protože v práci zcela nepojednaná: Jaký je v Heideggerových 

textech poměr mezi bohem, božskými a posvátnem?  

 

 

Hodnocení 
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Zvolené téma je zjevně nad autorčiny schopnosti. Práci považuji za špatně 

rozvrženou a vystavěnou, protože autorka zvolila po mém soudu nevhodnou 

metodu retrospektivní rekonstrukce zvolených záležitostí Heideggerova myšlení. To 

ji pak svádí ke špatnému pochopení klíčových momentů (např. funkce součtveří 

nebe a země, božských a smrtelných, posvátno).  

S důrazem opakuji, jak moc mi vadí, že autorka nebere v potaz práce věnované dané 

problematice, které vznikaly na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v 

Praze, a nemám na mysli pouze své texty (nýbrž texty Jany Kružíkové, Jaroslava 

Novotného, Marie Pětové), byť ty především.6 Jestliže pobývala delší dobu 

v německy mluvícím prostředí, měla možnost seznámit se též s mou knihou 

Heideggers Bestimmung des Bösen (Nordhausen 2011), která se zabývá přesně 

toutéž záležitostí a tímtéž textovým kontextem z Dopisu o ‚humanismu‘. Zaráží mě, že 

klíčovou pasáž věnovanou souvislosti posvátna a zla, bytí a lidskosti7 ve svém textu 

vůbec nezmiňuje.  

 

                                                 
6 V první řadě mám na mysli svou původně disertaci, jež se zabývá exaktně tímtéž tématem jako 

autorka: Dělník, nadčlověk, smrtelník. Tři podoby lidství ve filosofické antropologii, Praha: Univerzita 

Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií, 2006. ISBN 80-239-8973-1. Dále též texty (když 

počítám pouze monografie): Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger, Praha: TOGGA, 

2008. ISBN 978-80-87258-01-9. Být všemu odloučení napřed. Fenomenologická interpretace Rilkeho 

Elegií z Duina, Praha: TOGGA, 2009. ISBN 978-80-87258-07-1. Ztráta věci. Studie k vybraným 

motivům básnění R. M. Rilkeho, Praha: TOGGA, 2009. ISBN 978-80-87258-20-0. Příspěvky k filosofii, 

Praha: TOGGA, 2011. ISBN 978-80-87258-67-5. Ze studií zmíním snad jen: Heidegger a prázdno, in: 

Člověk mezi rozprostraněností a krajinou. Studie k rozmanitosti chápání prostoru, Jaroslav Novotný 

(ed.), Praha: TOGGA, 2008, str. 69-86. Ztráta odstupu: ztráta předmětu. Analýza brémské přednášky 

Ge-Stell Martina Heideggera, in: Jana Tomašovičová et al., Cestami Heideggerovho myslenia, Schola 

Philosophica, Pusté Ul’any, 2011, str. 289-313. ISBN 978-80-89488-02-5.  
7 M. Heidegger, Platons Lehre von der Wahrheit mit einem Brief über den Humanismus, 1947, s. 112. 

Viz též Gesamtausgabe, Bd. 9, Wegmarken, 1976, s. 359: „Mit dem Heilen zumal erscheint in der 

Lichtung des Seins das Böse. Dessen Wesen besteht nicht in der bloßen Schlechtigkeit des 

menschlichen Handelns, sondern es beruht im Bösartigen des Grimmes. Beide, das Heile und das 

Grimmige können jedoch im Sein nur wesen, insofern das Sein selber das Strittige ist“. 
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Práci vidím na samé hranici přijatelnosti, a proto ji nedoporučuji vůbec k obhajobě. 

Jestliže přesto k obhajobě dojde, ať je výchozí hodnotou dostatečná, kterou 

s ohledem na průběh obhajoby je možné zkorigovat směrem k lepšímu hodnocení.  

 

 

V Praze 30. července 2012  
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