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ABSTRAKT CZ:
Jaspersův jedinečný osud a věrnost sobě samému považuji za zdroj jeho originálního
projevu. Zůstává pro mne vzorem filosofa nejen jako vykladače, ale i spolutvůrce svébytné
etiky.
V první části práce zkoumám téma hranice. Naše postoje a obrazy světa spolu se
způsoby našeho hodnocení představují z hlediska člověka pomyslnou hranici k plnému a
celistvému bytí. Texty vybírám a interpretuji na podkladě vlastních překladů z Jaspersovy
„Psychologie der Weltanschauungen“(Psychologie světových názorů). Soustředím se na
charakteristiku postojů a obrazů světa z hlediska subjektivity. Sleduji vývoj autorova názoru
na „pravou“ filosofii a nově vznikající vlastní formu filosofie jako pojednání.
Ve druhé části se zaměřím na mezní situace. Z hlediska Jaspersovy existence jde o
fenomén možnosti. Čerpám jak z Psychologie světových názorů, tak z originálu Jaspersovy
třísvazkové „Philosophie“, především z jejího druhého
dílu„Existenzerhellung“(Prosvětlování existence) a zároveň z nově přeložené části o mezních
situacích od Václava Němce. Hlavním tématem budou tzv. všeobecná hlediska: hodnocení,
antinomická struktua světa a konečně mezní situace.
V závěrečné třetí části vycházím ze zmíněného druhého dílu Jaspersovy Filosofie.
Zaměřím se na existenciální komunikaci a přechod od možné existence k novému obzoru
transcendence.

KLÍČOVÁ SLOVA: Profetická filosofie, filosofie jako pojednání, světový názor, postoje,
obrazy světa, existenciální komunikace, utrpení, smrt, boj, vina, dvojí podoba bytí, možná
existence, mezní situace prosvětlování existence, transcendence

ABSTRACT EN:

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

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

„Wo gedacht und erkannt wird, muss vorher begrenzt werden“.1
V rozhovoru z šedesátých let minulého století hovoří Karl Jaspers o svých hlubokých
zážitcích z dětství a mládí, představujících důležité momenty v celém pozdějším životě.
Zásadním způsobem ovlivnily jeho filosofické myšlení.
Krajina, kde Jaspers vyrůstal, byla specifická nekonečnými obzory nebe a moře. Jak
sám říká, nikdy jej nevábily horské masivy, naopak, otevřený prostor přímořské krajiny
v okolí Oldenburgu jej vedl k úvahám nad člověkem a celkem jeho existence. Hovoří o svém
hlubokém zážitku z dětství, kdy rovinatá krajina otevírala chlapci nekonečný prostor, ale
zároveň jej uzavírala obzorem moře a nebe, a člověk vnímá, tuší pokračování dalšího
prostoru, ale nikde jej nezahlédne. Jaspers popisuje svůj stav mysli jako cosi
neopakovatelného, poskytujícího oporu, za současného vědomí nedosažitelnosti.
Významným osudovým zážitkem jeho autobiografie je výše nevyléčitelné bronchiální
onemocnění: „Alle Entschlüsse meines Lebens waren mitbeingt durch eine Grundtatsache
meines Daseins. Von Kindheit an wr ich organisch krank...“2 Od mládí trpí těžkými záchvaty
kašle. Do jeho života vstupuje lékař Albert Fraenkel. Zásadním způsobem omezí a načrtne
Jaspersovi životní styl, jeho životosprávu. Jaspers se zcela podřídí jeho doporučení, řídí se
jeho radami. Jeho fyzická kondice je výrazně omezená. Se silami svého těla se učí od mládí
hospodařit. Vzpomíná, že si lékař předsevzal pomoci mu nejen po fyzické stránce. Stává se po
zbytek života celoživotním partnerem v rozhovorech, jeho rádcem a rodinným přítelem.3

1

2

„Myšlení a poznávání musí předcházet vymezení hranice (ohraničení).“ PdW, s. 331
„Součástí veškerých rozhodnutí mého života byla zásadní skutečnost mé existence. Od dětství byl můj organismus

nemocný…“ Salamun, Kurt, Karl Jaspers, Würzburg: Königshausen und Neumann, 2006. S. 13
1.1.1

3

„Die Krankheit erzwang eine rigorose Kraftersparnis und einen wie von einem Metronom regulierten Rhythmus:

Fünfundvierzig Minuten Arbeit (oft liegend) und fünfzehn Minuten Pause. Die Krankheit bestimmte auch Jaspers'
Art zu sprechen: keine Abschweifungen, höchste Konzentration, Stringenz, Gegenwärtigkeit. Ein Gespräch mit ihm
konnte ermüdend sein. Zuerst sprach er, wobei niemand ihn unterbrechen durfte, dann sagte er: ‚Jetzt sind Sie dran‘
– und hörte lange und schweigend zu, um die Bronchien nicht zu reizen…Der Patient muss, um der Krankheit Herr
zu werden, die Krankheit in sein Leben einbeziehen. Er muss sie als Tatbestand annehmen…um im bleibenden
Raum des Möglichen zu leisten, was er kann.“ Tamtéž

9

Nemoc přijímá Jaspers jako svůj úkol, jako nedílnou součást, jako fakt vlastní
existence. Brzy nato se rozhodne studovat medicínu, později psychiatrii a psychologii. V roce
1913 píše svoji habilitační práci, dodnes aktuální a lékaři ceněný spis “Allgemeine
Psychopatologie.“ Studijní materiál čerpá především z literatury, z dostupných zdrojů
zpracovává řadu kazuistik. Vzhledem ke svému fyzickému stavu totiž nemůže vykonávat
pozici praktikujícího asistenta, od počátku zůstává na klinice teoretikem.
Záhy objevuje meze a hranice empiricko-vědeckého zkoumání. Zpochybňuje
všeobecně uznávaný model tehdejší klinické psychologie, že každé duševní onemocnění má
svůj původ v orgánové změně, resp. v klinickém nálezu mozku. Od počátku odmítá uzavřený
systém pozitivisticky orientované medicíny.
Je inspirován Husserlovou fenomenologií, především zjištěním, že vědomí je vždy
zaměřeno k nějakému předmětnému korelátu.
Prvotní fenomenologickou inspiraci vykazuje v jeho raném spise spíše deskriptivně – metodický
charakter. Fenomenologický způsob zkoumání zde zaměřuje Jaspers jen na psychopatologii, řídí se především
jedinečností subjektivních projevů každého duševního onemocnění. Do dnešní doby se jedná o příkladné
schéma, používané během každého psychiatrického vyšetření.4 Fenomenologickému výzkumu přiřazuje devět
oblastí, devět projevů duševního života. (Např. Předmětné vědomí, prožívání času a prostoru, vědomí vlastní
tělesnosti, vědomí jáskosti.)
Exaktní fenomenologický výzkum označuje jako statické porozumění. Na rozdíl od tehdejších vůdčích
psychiatrických osobností se Jaspers fenomenologie neobává. Jako mladý psycholog přijímá nově se
ustanovující vědu a bere ji jako podnět k nejpřísnější vědecké kritice, jako výzvu k sebedisciplíně výzkumu.
Jedině v této přísnosti spatřuje možnost, dosáhnout jistoty vědění, aniž by bylo nutné celou šíři předmětu
předčasně omezit.
První zásadním problém psychologie spočíval v otázce, jak se vůbec může stát vědecky uchopitelným
předmětem „nekonečná různorodost individuálních duševních projevů.“ 5 Rezignuje na tehdejší materialisticky
založené mýty o procesech v mozku a přiklání se čistě k tomu, čemu jsme skutečností našeho pobývání schopni
porozumět, co jsme schopni uchopit, odlišit a popsat. Metodou výzkumu se má stát právě fenomenologie
Edmunda Husserla. Zpočátku se jednalo o nově se ustavující deskriptivní psychologii různých projevů vědomí.
Předmětem fenomenologického výzkumu je posbírat, uchopit, popsat a případně seřadit jednotlivé duševní

Benini Arnaldo. Die Existenzphilosophie im Spiegel des Lebens von Karl Jaspers. Krankheit als Grenzsituation. Neue
Züricher Zeitung (on line). 2011, 29/9. Dostupný na World Wide Web:
<http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/kultur/Krankheit-als-Grenzsituation;art84,118324
4

Buda, Octavian. Psychopathologie und Phänomenologie bei Jaspers und Binswanger – ein historischer Überblick (on line).

Dostupný na http://noesis.crifst.ro/wp-content/uploads/revista/2011/2011_2_11.pdf
5

„unendliche Mannigfaltigkeit individueller Äusserungen der Seele“(tamtéž, s. 5/199)

10

kvality a stavy, psychologie ale nesleduje jen elementy duševního života, zaměřuje se na zkoumání jejich
vzájemných souvislostí v psychickém prožívání. Zde spočívá hlavní břemeno výzkumu. 6

Podle Jasperse je porozumění naší psyché, našim psychickým odlišnostem omezené.
Veškeré příčiny duševních poruch, duševních odlišností nedokážeme uspokojivě vysvětlit.
Psychickou stránku člověka nelze v celku poznat a obsáhnout. Můžeme říci, že „Allgemeine
Psychopatologie“ je snahou zdůraznit vedle fyziologicky-vysvětlujícího přístupu úlohu
intuitivního porozumění celku lidské duše. Inspirován filosofií života7 přebírá od Wilhelma
Diltheye8 dva mody, dva postoje k reflexi člověka. Modus „erklären“, t.j. vysvětlující,
vhodný pro přírodní vědy a modus „verstehen“tj. rozumějící, hodící se podle Jasperse pro
obor psychopatologie. Rozumějící model rozděluje následně na porozumění statické
„statisch“ a genetické „genetisch“:
Statické porozumění zprostředkovává deskriptivní psychopatologie a na proces vývoje
zkoumá formou genetického porozumění patologie vývojová. Jaspers své úvahy zakládá na
postulátu, že „duševní vychází z duševního.“9
Svým spisem se odvrací od tzv. „mytologie mozku“. Jedná se o tehdy převládající
přesvědčení, že duševní nemocnění jde nutně ruku v ruce s onemocněním mozku. Radikálním
protitvrzením otevírá Jaspers kontroverzní vědeckou debatu zasahující až do současnosti –
směr fenomenologicko-antropologické psychiatrie a směr psychiatrie biologické. Lze říci, že
Jaspersova habilitační práce z roku 1913 představuje důležitý mezník v přerodu empirické

6

Tamtéž, s. 6/200

7

Filozofie života přisuzuje důležitou roli dynamice života, životní energii a v této souvislosti také vždy ctí jedinečnost

každého organismu. Kromě Wilhelma Diltheye připomínám Henriho Bergsona (1859-1941): Matiére et mémoire (1896,
Hmota a paměť), Évolution créatice (1907, Vývoj tvořivý) Énergie spirituelle (1919, Duchovní energie). Bergson zavádí
pojem „životní vzmach“(elán vital), jako prncip metafyzického vývoje života. Jde o podnět nebo princip tvořivého vývoje
z nitra, pnutí a směřovámí vpřed: „Metafyzika pak není ničím jiným než právě týmž lidským duchem, snažícím se oprostit od
podmínek užitečné činnosti a opět se vzchopit jako čistá tvůrčí energie.“ Bergson, Henry, Hmota a paměť. Esej o vztahu
ducha a těla, Praha:Oikoymenh, 2003. S. 12

8

Wilheln Dilthey (1883-1911), filosofie života (Lebensphilosophie)

9

„Seelisches aus Seelischem hervorgeht“ srov.: Buda, Octavian. Psychopathologie und Phänomenologie bei Jaspers und

Binswanger – ein historischer Überblick, s. 6/200 (on line). Dostupný na http://noesis.crifst.ro/wpcontent/uploads/revista/2011/2011_2_11.pdf

11

psychopathologie v metodicky reflektující duchovně-vědecky orientovanou disciplínu.
Středem výzkumu je teorie bludu.
Po úvodních psychopatologických spisech vychází pod záštitou katedry psychologie
v roce 1919 obsáhlá práce Psychologie der Weltanschauungen10, v níž poprvé Jaspers hovoří
o mezních, hraničních situacích, pozdějším středobodu Jaspersovy filosofie existence.11
Zvolna mění stanovisko vědce za stanovisko filosofa. Jednotlivé světové názory a
postoje nepředstavují jen fenomény, jež je zapotřebí co nejvěrněji reflektovat, ale jsou
možnostmi, konkrétními možnostmi existence. V roce 1920 Jaspers jmenován profesorem
filosofie.
Z obsáhlého díla vybírám oblasti, které určitým způsobem rezonují se
zadaným tématem. Autor se v předmluvě pozastavuje nad formou a pojetím jazyka, hovoří o
spontanitě a svého druhu „naivitě“. Pojetí jazyka odpovídá době, v níž kniha vznikala.
Psychologií světových názorů se Jaspers definitivně přiklání k filosofii. Přechodové práci
odpovídají jak pojmy a rčení, vznikající zatím bez dalšího záměrného promýšlení. Sám se
kriticky pozastavuje nad tehdejší formou, způsobem traktování textu, nad volbou jazykových
prostředků.

10

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

psychologii, nikoliv pro filosofii…práce se nevědomky stala mojí cestou k filosofii.“ Jaspers, Karl, Philosophie der
Weltanschauungen, Berlin: Springer Verlag, 1971. Předmluva ke 4.vydání (dále cituji jako PdW)

12

2
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„Was ich dachte, erwuchs aus der Anschauung von Menschen und aus der
Leidenschaft der Erfahrung in der eigenen Lebensführung. 12

1/Karl Jaspers a Gertrurd Jaspers- Mayer

Jaspers se zniňuje o základním ustavení (Grundverfassung), o stavu mysli člověka, z
něhož filosofie vyvěrá. Předpokládá, že zůstává stejná po celý život, že se nemění. Jak říká,
pravdivost prvního pokusu nezapudí nebo nenahradí pozdější jasnost. Co do substance je již
začátek celkem.13
V tomto kontextu chápu Jaspersovo rozhodnutí upustit od původně zamýšlené
korektury svého relativně raného svěžího textu. Jak sám říká, v období vzniku knihy ještě „žil
psychopatologií“, hovoří o svém postoji „psychopatologického myšlení“. Vše, o čem

12

Co jsem promýšlel, vyrostlo z pozorování lidí a z vášně vlastní životní zkušenosti.“

Jaspers, Karl, Philosophie der Weltanschauungen, Berlin: Springer Verlag, 1971. Předmluva ke čtvrtému vydání z roku
1954. (dále cituji jako PdW)
13

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

schon das Ganze.“ PdW, tamtéž

13

přemýšlí, je zobecněním pozorování lidí a vlastního prožívání, vlastní životní zkušenosti. Jeho
filosofickým zájmem jsou „poslední věci.“14
Charakter knihy PdW osvětluje Jaspers následujícím komentářem: 15
Název psychologie má svůj vnější důvod, související s tehdejší autorovou
akademickou pozicí. Byl habilitován na katedře psychologie. Opíraje se o Aristotelovo „duše
je takřka vším“, začal se v dobré víře pod hlavičkou psychologie zaobírat vším, co se člověk o
sobě může dozvědět. V žádném případě nepřijímal tehdy vládnoucí vymezování psychologie
heidelbergským kruhem psychologů.16
„Již běhen klinických studií jsem se setkal s jednou podnětnou zkušeností. V boji mezi
vědeckými názory a živoucími osobnostmi nehrálo roli jen to empirické, logické a pro
každého správné. Během diskuse jsem téměř vždy vnímal něco jiného. Nebylo ani tak
zajímavé, kdo má pravdu, nýbrž „něco“, co nebylo možné zachytit, ačkoliv, jak se zdálo,
právě toto „něco“ stavělo mezi lidi zábrany. Tyto tendence jsem vnímal i u veřejně
přednášejících vědeckých osobností mezi psychiatry. Bylo zde něco, co mezi nimi vytvořilo
přátelskou nebo nepřátelskou atmosféru bez ohledu na jejich vzájemnou vědeckou shodu.“
„Tak i pro mne tehdy reprezentovali psychiatři Sigmund Freud a Alfred Hoche17 „síly,
jež jsem neodmítal vidět a jež mne donutily, abych se zabýval jejich spisy. Stál jsem vůči nim
ve vnitřní opozici prostřednictvím vlastních impulsů, sahajících za obsahy jejich výkladů a
směřujících jinam. Dá se říci, že provázeli mé mládí jako nepřátelé, ačkoliv jsem se s nimi
nikdy nesetkal. Nepřátelé, kteří se v médiu vědy snaží prosadit něco, co vědou vůbec není,
jejichž filosofickým smýšlením jsem pocitově opovrhoval. Proti nim bylo třeba objasnit a
obhájit myšlení zcela jiného původu (Ursprung). Jaké myšlení to má být jsem již nechtěl
ukazovat na jejich příkladu, ale názorným pohledem tváří v tvář dějinám a člověku vůbec.“18

14

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

15

volně přeloženo – viz předmluva, 4. vydání

16

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

17

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

dostupných zdrojů přispěly k radikalizaci diskuzí na téma eugeniky v období Výmarské republiky. Sigmunda Freuda
považoval za „šarlatána“, psychoanalýzu zavrhuje, považuje ji za sektářství.
18

„…Sie begleiteten meine Jugend gleichsam als meine Feinde, die im Medium der Wissenschaft etwas durchstzen wolten,

was gar nicht Wissenschaft ist, und dies in einer philosophischen Gesinnung, die ich als verwerfliche spürte, gegen die ein

14

Jaké byly další Jaspersovy inspirační zdroje? O Kierkegaarovi a Nietzschem hovoří
jako o zjevení. Obou myslitelů si váží a přes jejich zdánlivou protikladnost nestaví (netradičně
pro tehdejší dobu) křesťana proti ateistovi.
Psychologií světových názorů nemá v úmyslu představit určitou filosofii, ale zároveň
přiznává, že ve skutečnosti po celou dobu svého psaní nemyslí na jiného než na člověka, na
vlastní lidské bytí.19
Nabízí se znovu otázka: „Proč tedy psychologie“?

Podle Jaspersova tehdejšího přesvědčení představuje psychologie širokou oblast,
zahrnující pozorování veškerých možných světových názorů,20 zatímco filosofie předkládá
jen jeden, totiž ten správný názor:
„Philosophen waren nicht nur ruhige unverantwortliche Betrachter, sondern Beweger
und Gestalter der Welt. Diese Philosophie nennen wir prophetische Philosophie.“21
Za vlastní, pravou filosofii (die wahre Philosophie) považuje filosofii „profetickou“,
prorockou. Připouští ale, že se tímto zjednodušujícím neudržitelným vymezením zároveň
ocitá před dvěma staronovými úkoly:
Prvním z nich je určit, jaká je úloha filosofie „neprofetické“, ne-zvěstující. Za vším,
co Jaspers postuluje a přednáší, je cítit výrazná snaha zpřítomnit, dosvědčit, apelovat na život,
na jedinečnou živoucí zkušenost. Popisuje ji obrazem pulsujícího organismu.22

Denken aus ganz anderem Ursprung zu klären und zu behaupten war. Was das sei, wolte ich nun nicht mehr an ihrem
Beispiel, sondern angesichts der Geschichte und der Menschen überhaupt anschaulich vor Augen gewinnen.“ Srov.: PdW,
předmluva k 4. vydání
19

„Aber in der Tat dachte ich an nichts als an das eigentliche Menschsein.“PdW, tamtéž

20

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

světa, jako způsobu rozumění rozmanitosti zkušenosti.“ Marek, Jakub, Kierkegaard. Nepřímý prorok existence: Togga, 2010.
S. 23
21

„Filosofové nebyli pouze poklidnými a neodpovědnými pozorovateli, ale byli hybateli a tvůrci světa. Takovou filosofii

nazýváme filosofií profetickou.“ PdW, s. 2
22

„In der lebendigen Erfahrung dagegen lassen wir uns eigenes Ich sich erweitern, zerfließen un dann wieder in sich

zusammenziehen. Es ist ein pulsierendes Leben von Ausstrecken und Einziehen, von Selbsthingabe und Selbsterhaltung, von
Liebe und Einsamkeit, von Ineinsfließrn und Kampf, von Bestimmtheit, Widerspruch und Einschmelzung, von Einstürzen und
Neubau.“ PdW, s. 7-8
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Do svobody čtenáře nechce vstupovat, druhý se má sám spíše v textu „najít“. Žádné
předané vědění, žádný myšlenkový celek nebo filosofický názor nemůže nahradit osobní
cestu, individuální proces. Své úvahy vede vždy v návaznosti na konkrétní prožívání.
Filosofii v podobě „univerzálního pojednání“ (universale Betrachtung), kterou hledá a k níž
směřuje, chápe především jako impulsy ke smyslu a správnosti, k bezpodmínečně závazným
požadavkům, ale bez konkrétních stanovisek.
Jak říká Jakub Marek, Jaspersovu výzvu lze chápat jak druh specifického nároku na čtenáře: „Karl Jaspers ve svém
prvním filosofickém spise Psychologie světových názorů rozlišuje mezi tzv., pojednáním (Betrachtung) a filosofií v pravém
slova smyslu. Této pravé filosofii říká doslova profetická filosofie, jež není jakýmsi nezaujatým pojednáním, kontemplací ve
smyslu odstupu a nerozhodnosti, nýbrž myšlením a vnímáním, jež klade jistý obraz a tento obraz na svém čtenáři nárokuje.
Jejím sdělením je především určitá význačná hodnotová orientace, směřování existence, náležité způsoby, jak zvládat či řídit
vlastní život, jak se vyvarovat krizí, uchovat své existenci konzistentní, kontinuální chod.“23

Druhým úkolem bude určit hranice, vymezit rámec empirické vědecké psychologie.
Starší úkol vidí v jiných, ostřejších barvách. Navazuje na hlavní myšlenkové linie své
dřívější disertační práce při klinice v Heidelbergu: „Die allgemeine Psychopathologie.“
Jaspersova rozumějící psychologie (verstehende Psychologie), kterou ve svém spise zavádí,
je v souvislosti se vzrůstající agresivitou ve společnosti znovu vysoce aktuální.24
Jaspers na závěr předmluvy, napsané až 33 let po prvním vydání knihy připomíná, že
dílo vznikalo v tísnivé poválečné době, rostlo z ní a rodilo se z hloubi lidského nitra. 25 Jeho
snahou bude nadále nově vymezit vědeckou psychologii a metodické vědění, určit jejich
hranice a možnosti (Grenzen und Möglichkeiten).26

23

Marek, Jakub, Kierkegaard. Nepřímý prorok existence: Togga, 2010. S. 23-24

24

K Jaspersově fenomeologické inspiraci a dělení psychopatologického oboru do modu rozumění (verstehen) a vysvětlení

(erlkären) viz výše: I. Úvod: Psyhopatologie
25

Srov.: PdW, předmluva k 4. vydání

26

„… Die Weltanschauungspsychologie ist ein Abschreiten der Grenzen unseres Seelenlebens, soweit es unserem Verstehen

zugänglich ist…Wenn eine Psychologie der Weltanschauungen abgesondert behandelt wird, soll aber nicht die gesamte
Psychologie dargestellt werden, vielmehr bewegen wir uns, künstlich abstrahierend, nur an den Grenzen.“ PdW, s. 6
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Jaspersova přechodová a hraniční Psychologie světových názorů nebude galerií světových názorů ve
smyslu volby. Četba je ve skutečnosti shledáváním možností (Möglichkeit) jako vlastního, projasnění,
prosvětlení (Erhellung) širokého prostoru, v němž půjde o naše existenciální 27(existentiellen) rozhodnutí
(Entscheidung). Žádná přejatá myšlenka, žádný systém jej z nás nesejme. Čtenář přemýšlí spolu s autorem, cítí,
že pravda nebude zřejmá a jasná, ale získává podněty a výzvy. Ve všem bude nacházet pravdy i omyly, ve všem
bude napětí.
Za osu knihy lze považovat návrh „ organismu možností“, vzájemně a ve všem se znovu poznávajících
a odpuzujících. V nich hledejme směřování k „nepostihnutelnému celku opravdového bytí v člověku“. 28

2.1

Mezi profetickou filosofií a univerzálním pojednáním
Mé další úvahy vycházejí z vlastního výkladu a interpretace na podkladě překladu Psychologie

světových názorů, jež vychází roku 1919. Nabízí se otázka, čím je pro autora světový názor (Weltanschauung)?
Jak mu rozumět?

Především, říká Jaspers, je čímsi univerzálním, je celistvým vesmírem. Není pouze
věděním. Světový názor se určitým způsobem zjevuje: projevuje se hodnotami, utvářením
života, osudem, který prožíváme. Pokud Jaspers hovoří o světovém názoru, míní jím ideu
poslední, konečné věci člověka. Subjektivně půjde o prožitek, sílu nebo smýšlení
(Gesinnung), objektivně o předmětné uspořádání světa. 29
Podobně i filosofie pracuje s celkem, zabývá se jím. Proč tedy knihu nenazvat
filosofií? Jak uvádím výše, za pravou tvář filosofie považuje v této době (mezi lety 19181919) schopnost svědčit a předat určité celistvé poznání.
Postupný oboustranný vývoj vědy a filosofie ale podle Jasperse původní pohled na
pravou filosofii zakrývá a mění. Filosofie se odvrací od vědy a věda naopak ztrácí filosofický
přesah, vztah k celku. Paradoxně pak může být filosofem spíše výjimečný vědec než filosof

27

Přechod od pojmu existenciélní k existenciální bude v průběhu práce zřejmý. Podkladem k odlišení dvou podob bytí

existence je Heideggerova práce „Bytí a čas“ z roku 1927.
28

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

sondern in ihnen die Richtung auf das nirgens greifbare Ganze des Wahrseins im Menschen ist das Thema.“ PdW,
předmluva k 4. vydání
29

Na tomto pozadí lze také chápat Jaspersovo členění na tři oddíly: První část je věnuje jednotlivým postojům

(Einstellungen) člověka, druhou obrazům světa (Weltbilder) a osobnostem, tvořících dějiny, třetí věnuje „životu ducha“ (Das
Leben des Geistes. Právě v tomto oddíle poprvé charakterizuje vlastní pojetí mezní situace (Grenzsituation).
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bez vztahu ke konkrétnímu životu. A opačně: výsledkem vědy je často namísto poznání spíše
rutina, pouhá technika, což je podle Jasperse pro vědu doslova smrtelné. 30
Dnešní filosofie31, pro kterou autor nově zavádí pojem universální pojednání
(universale Betrachtung), je ale ochuzena o impulsy a svědectví schopné zasáhnout celého
člověka, chybí jí hybatelé a tvůrci, 32 kteří sami za těmito impulsy budou cele stát. Vznešenost
filosofie etymologicky spojuje Jaspers s již zmíněnou filosofií profetickou (prophetische
Philosophie).. Oproti filosofii univerzálně pojednávající je bytostně odlišná tím, že ukazuje
světový názor, tedy smysl a význam, platné hodnoty.

Jak jsem uvedla, Jakub Marek se zabývá tématem profetické filosofie ve 2. kapitole své knihy: Kierkegaard.
Nepřímý prorok existence. Ve shodě a autorem se domnívám, že profetická filosofie nárokuje na adeptovi, nebo žákovi jeho
hodnotovou orientaci.
Můžeme říci, že profécie či proroctví je příbuzné zvěsti, která přichází doslova „jako blesk z čistého nebe.“ Prorok
žije v jednotě se svým učením. Z dostupných zdrojů i ze samotných Jaspersových odkazů vyplývá, že byl silně inspirován
Kierkagaardovou osobností. Domnívám se, že pojetí neempirického vývoje, tj. vývoje osobnosti vlastní a jedinečnou
realizací výzev a možností k existenci (mögliche Existenz) je svým nárokem zajedno s Kierkegaardovým pojetím opravdového
člověka víry, jak jej představil v knize „Bázeň a chvění“ na postavě praotce Abraháma.

Jinak je tomu u pojednání. Nehledejme zde návody typu co je správné, co je důležité,
proč žít a jak máme žít. Očekávejme spíše, že promluví o impulsech, z nichž lidé čerpají
návody jak najít smysl a co považovat za správné. Neočekávejme od něj stanovisko, postoj
(Stellung), nebude propagací, jakou představuje profécie. Obrazně řečeno: kdo hledá životní
smysl, najde doslova „kamení místo chleba“. Kdo se připojí, stane se pouze žákem, toho
odkáže zpět na sebe sama. „Adept“ Jaspersovy filosofie nachází jen prostředky. Jeho
nezadatelným úkolem ale bude najít „oč půjde“ prostřednictvím své původní „originální“
zkušenosti. Takový způsob pojednání je vlastní bytostnou psychologií, odlišnou od profetické
filosofie. 33

30

Srov.: PdW, s. 1

31

Míněno po roce 1918

32

„Philosophen waren nicht nur ruhige, unverantwortliche Betrachter, sondern Beweger und Gestalter der Welt.“(s2,PdW)

33

„Worauf es ankommt, muss er in originaler Erfahrung selbst finden. Solche Betrachtung nenne ich Psychologie im

Gegensatz zur prophetischen Philosophie.“ PdW, s. 3
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K potřebě původnosti a autenticity zkušenosti připomínám komentář LadislavaHejdánka v předmluvě k 1. vydání
34

Otázky viny . Jaspers zpětně hodnotí a vysvětluje kontext vzniku tehdejší předválečné vlny evropského existencialismu
mimo jiné podivnou bezradností předválečné filosofie, která podle Hejdánkových slov „sice byla intelektuálně solidní, ale co
do svého obsahu nevěrohodná, protože se sama degradovala na služku věd a pohodlně vzdálena životu se omezila na teorii
poznání a dějiny filosofie.“ Obraz Jaspersova existencialismu je bytostně provázaný s jedinečností výzvy každého
jednotlivého života: „Byla to dychtivost po vážnosti skutečného filosofování, po tom, nadechnout se toho, co vanulo ze
staré velké filosofie a co znovu mohl pocítit každý, kdo byl probuzen Kierkegaardem a Nietzschem.“

Psychologický postoj (psychologische Einstellung) neabsolutizuje, nejde o
upřednostnění psychologie jako prostředku k získání převahy, ale právě naopak. Psychologie
podle Jasperse umožňuje intenzivnější kladení otázek, zkoumá věci, které bychom považovali
za vyřízené, bláznivé, omezené. Veškeré světové názory, obrazy světa, snahy, myšlenky,
které se zrodily v hlavě člověka, mají své místo, nejsou nicotné. Namísto otázky po objektivní
či metafyzické správnosti se tážeme na duševní povahu působení. Čím více se zabýváme
těmito obsahy, tím více analogií, opakujících se forem nalézáme. Potkáváme zlomené duše,
jež opouštějí domovy a cítí se na zemi jako cizinci. Dřívější činy minulých existencí působí
jako karma dál a určují přítomný život. Existují démoni. Lidská duše je uzpůsobena tak, že se
vyjadřuje všemi těmito představami.
Vedle podobného subjektivního prožívání zkušenosti ale vnímáme i rozumem.
Uvědomujeme si, že univerzálně chápané pojednání o světových názorech je racionálním
činem. Jaspers připomíná, že racionální chápání již není působením, nejde o vlastní účinek.
Věci, o nichž pojednáváme, patří k nejúčinnějším v duši samy o sobě. V racionálním postoji
ale stojíme vědomě opodál a odtud se buď jen nepřímo, nebo vůbec jejich zakoušení
neúčastníme. Přes veškerou naši snahu se hodnocení přece jen neubráníme. Aniž je
vyslovíme, jde s námi.35 Naší snahou je ale vystavit se pozorování, oddat se mu.

Jaspers představuje hlavní prameny, zdroje své knihy. Proč se vůbec začínáme ptát, klást si otázky? Co
nás vede k tázání?
34

Jaspers, Karl, Otázka viny: Academia, 2009. S. 3

35

„Obwohl wir uns bemühen, jedes Werturteil zu vermeiden, werden wir es nicht Hindem können, das Werturteile

unaugesprochen immer mitschwingen.“ PdW, s. 5
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Podle Karla Jasperse je spouštěčem zkušenost, získaná pohyblivostí našeho vlastního
světonázoru. V důsledcích našeho myšlení a konání, v konfliktu se skutečností se rodí otázky.
Pohnutkou nebude jen chladné myšlení vědce, ale myšlení, které prožijeme. V nás, v našem
vztahu k druhým lidem zjišťujeme protimluvy (Widersprüche).
Pohyb kladení otázek je živoucí, organický. Živoucí zkušeností se naše já rozšiřuje,
roztéká se a poté se zase smršťuje. Jde o pulsující pohyb roztahování a smršťování,
sebeodevzdání a sebeuchování, lásky a osamění, sdílení a boje…36
Pohledem na jednotlivé epochy lidských dějin jako na možnosti projevů lidské duše
zjistíme, že každý duch doby je čímsi pozitivním díky konkrétním osobnostem. Ale každá
epocha obsahuje i něco nepravého, jednostranného, polovičatého, plochého, fanatického. V
každé epoše vnímáme kombinace pozitivních a ničivých účinků. Ještě patrnější jsou rozpory v
autobiografiích jednotlivců. Jaspers se vždy snaží přisvojit si z nich v prvé řadě pozitivní
díl.37

2.2

Systém

Z hlediska systému půjde o to hovořit jistým způsobem o všem a o každém, hledat
hranici všeho38. Budeme se muset neustále pohybovat na hranicích více variant, systémů,
postojů.
Instinktivně se vždy po nasbírání potřebného materiálu dostaví potřeba jeho
uspořádání. Náhle jakoby se k sobě řadila malá uskupení vnitřních systémů, aniž bychom
přesně věděli jak. Proces pokračuje a my pozvolna nabýváme dojmu, že se postupně začínáme
36

„Unsere weltanschauliche Erfahrung ist ein fortdauender Bewegungsprozess, so lange wir überhaupt noch Erfahrungen

machen.“ PdW, s. 7
37

„ Ausgangspunkt für unser Verstehen muss immer das Bestreben werden, zunächst überall erst einmal das Positive zu

sehen, anzuschauen und uns zu eigen zu machen.“ PdW, s. 11
38

„Wir wollen ja in gewissem Sinne von allem und jedem reden, da wir von allem die Grenze suchen.“ PdW, s. 15
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pohybovat v přirozeném systému, jímž bychom dokázali přehlédnout celý vesmír, veškeré
názory na povahu světa.
Ale jde jen o schémata, instinktivně se bráníme vyzdvihnout jakékoliv z nich a
považovat je za všeplatné. Dopouštěli bychom se jak vůči sobě, tak i vůči druhým násilí.
Namísto toho se pokusíme jedno schéma paralyzovat jiným. Hledáme sice schémata, ale díky
jejich množství se nepřetržitě udržujeme v nejistotě.39

Předpokladem síly a hloubky Jaspersova myšlení je práve výše zmíněná vědomá „nejistota“. Ani jeho pojmy
nejsou explicitně dané, nemají pevně určené hranice a vymezení. Pokud Jaspers vysvětluje, jak daný termín užívá, děje se
tak postupně. Spolu se čtenářem jakoby odkrýval a nahlížel šíři významu. Jeho ambicí není nutné terminologické rozvržení,
pojmové předporozumění vlastní existenci.

Vědomé hledání opozice, vnímání napětí mezi jednotlivými systémy je pohybem na
hranici.
Každá systematika, každý systém, působí přímočaře, věci se jeví v posloupnosti,
případně se v kruhu uzavírají. Jaspers dokazuje, že tomu tak ve skutečnosti téměř nikdy
není.40
Zatímco sama věc je vícedimenzionální, člověk ji v každém okamžiku skrze tento
systém řadí jednodimenzionálně. Zatímco celá věc vychází z několika ohnisek, přiřazujeme jí
jedno centrální, při čemž jde o konkrétní a nekonečnou věc, z níž systém učiní věc konečnou,
abstraktní. Tedy podle Jasperse náš pořádek, náš způsob řazení je svého druhu násilím.41
Vedle motivu hranice půjde Jaspersovi o klíčový motiv celosti, celistvého organismu:
jednoty, vyvstávající na pozadí protikladů (die Gegensätze).
V člověku na jedné straně vnímáme působící síly, přirozeně tíhnoucí k pořádku,
k jistým zákonitostem. Poté, co máme před očima jakýsi „katalog“ souvislostí, jsme doslova
39

„Instinktiv wehren wir uns, irgendeines dieser Schemata zum alleiherrschenden System zu erheben, wir merken, dass wir

damit alles vergewaltigen…Statt dessen suchen wir das eine Thema durch das andere zu paralysieren, wir suchen zwar
Schemata auszubilden, aber durch deren Mehrzahl uns selbst in der Schwebe zu erhalten.“ PdW, s. 16
40

Srov.: PdW, s. 17

41

Srov.: PdW, tamtéž
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„ovládnuti intencí, že – podobně jako v duši, vše souvisí se vším – stejně tak hranice situací
člověka, jeho světonázorové postoje, že i tyto síly tvoří cosi jednotného, co se jakoby štěpí do
mnoha barevných odstínů a co se vyjevuje vždy v protikladech.“42
Jaké budou důsledky našeho poznání hlavních motivů lidského bytí? Chápeme
člověka jako jakési nekonečné já (das Selbst), k němuž náleží všechny podoby (Gestalten)
nebo jejich potenciální předobrazy. Jakým způsobem jsou míněny ony „předobrazy“ lze
vyčíst v následné úvaze o těchto podobách, mohli bychom říci „figurách“ jako o nikoliv
posledních možnostech, ale jako o postojích, situacích, v nichž se člověk ocitá, které ale svým
životem přesahuje, chápeme-li život jako souhrn možného biografického rozvoje.

Sledováním autorových myšlenek se stáváme čtenáři myšlenek vlastních. Jsme součástí tvůrčího
procesu. Uvedený aspekt je na základě naší zkušenosti zřejmý, můžeme jej vnímat sami na sobě. Jsme jakoby
vtaženi do objevitelského děje. Pátráme po existenci, živé a nekonečné jednotě možných postojů, situací,
náhledů. Jaspersův text sice nepůsobí dojmem spontánního souběhu myšlenek, není ale ani pouhou teorií.
Myšlení připomíná plastický, organický proces, který čtenář zakouší sám na sobě. Jaspers přibližuje „systém“,
kterým bude postupovat, ale jakoby jej psaním teprve dotvářel. Jak o něm smýšlí sám autor?

Jaspers zvolil a důsledně propracoval způsob psaní, úzce svázaný s jeho přednáškami.
Celek lze uchopit jen teoreticky. Snahou bude postupovat sytematicky tak, že se zároveň
pokusíme zabránit, aby kterýkoliv ze systémů převládl. Jinak řečeno: hledíme si zachovat
hlediska, postoje, co možná živé, pohyblivé, probouzející v nás vědomí, že to jde i docela
jinak. Vše uzavřené, každá naplněnost má vzbuzovat podezření.43
Systém je především nepřetržitý pohyb. Jaspers jej přirovnává k říčnímu toku.
Korytem řeky proudí vše, co si systém zachovává, přitékají k němu další myšlenkové proudy.
Pozměňují, modifikují tok, ale neničí jej. Kombinace jsou možné. Proudění je protikladem
ustrnutí.

42 „Dann aber, beherscht uns die Intention, dass – wie in der Seele alles zusammenhängt – so auch die Grenzen der
menschlichen Situation, die weltanschaulichen Stellungen, die Kräfte etwas Einheitliches seien, dass sich gleichsam in vielen
Farben gebrochen und immer in Gegensätzen sich zur Erscheinung bringe.“ PdW, s. 17
43 „Jede Vollendung muss Verdacht erwecken.“ PdW, s. 19, tamtéž
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Vidíme, že Jaspersovým záměrem je získat si čtenáře v průběhu četby nejen svým obsahem, hloubkou
významů. Forma pojednání je pro něho důležitá, je „návodem“ k vlastní úvaze.

„Systémový“ předpoklad obohacuje šíře vztahů mezi subjektem a objektem a
předpoklad mnohočetnosti významů bez pevného vymezení.44 Jaspers pracuje systematicky,
ne však v tradičním smyslu: hlavní chrakteristikou je otevřenost a prostupnost. Celkově je
plasticita jednotlivých přístupů a jejich vzájemná opozice pozitivním znakem, cestou
k plnosti.45 Jak říká: je nemožné dosáhnout plnosti co do látky. Ač někdy bez konečného
úspěchu, lze vždy usilovat o plnost principů a hledisek.46
Co vede Jasperse k volbě dialektické metody?

Jaspers volí dialektický přístup: pracuje-li s pojmy, nikoliv s věcnými reálnými
souvislostmi. Systém si tím zachovává „pohyblivost“, umožňuje zaujímat vzhledem k životu
nejrůznější hlediska.47
V přesvědčení o silách života, působících za vzájemnými vztahy subjektu a objektu,
odmítá Jaspers absolutní přístupy a schémata: „Náš pokus má být systematický, ne
kasusistický. Půjde nám o konstrukt typů, jež někdy znázorníme prostřednictvím příkladů,
nebudeme je ale dokazovat. Evidentní je jejich vnitřní názornost.“48

44

„Der Gedanke der Mannigfaltigkeit der Beziehungen zwischen Subjekt und Objekt und den vielen Bedeutungen, die

Subjekt und Objekt als etwas gar nicht Festes annehmen, ist der Grundgedanke unseres systematischen Suchens und
Ordnens.“ PdW, s. 21
45

Jaspers přiznává částečnou inspiraci Hegelovou Fenomenologií ducha, ale zároveň znovu upomíná na psychologické

zaměření své práce. Srov.: PdW, s. 46
46

„Wir vermögen auch niemals Vollständigkeit des Stoffs auch nur zu wünschen, dass wäre sinnlos. Aber wir können

anstreben – wenn auch nicht erreichen- die Vollständigkeit der Gesichtspunkte, der Prinzipien.“ PdW, tamtéž
47

Dialektiku považuje rovněž Kierkegaard, Jaspersův vzor a „předchůdce“ v oblasti zkoumání lidské existence za nutnou

disciplínu. V ní spatřuje vitalitu, možnost proměny. Srov.: Marek, Jakub, Kierkegaard. Nepřímý prorok existence: Togga,
2010.
48

„Unser Versuch soll ein systematischer, kein kasuistischer sein. Er ist eine Konstruktion von Typen, die manchmal durch

beispiele veranschaulicht, aber nicht bewiesen werden. Sie sind als innere Anschaulichkeiten evident.“ PdW, s. 14
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2.3

Povaha vnímání
Duševní dění jako celek je proudem prožitků (Erlebnisstrom), skutečností prožitků,

bezprostředním životem, původní zkušeností, jež co do své podstaty není ničím daná a
vymezená. Vše je v ní imanentním prafenoménem skutečnosti. Bezprostředně prožívající
subjekt stojí proti objektům vetkán do tohoto proudu prožitků. Celý náš život probíhá na
pozadí štěpení, vnímání mezi subjektem s objektem. Naše postoje považuje Jaspers za
základní způsoby chování, objektivně je ve smyslu Kantových transcendentálních forem
můžeme zkoumat.
Sám o sobě nepoznatelný subjekt se pohybuje v objektivním světě, vnímá předmětný
svět. Hledá, tvoří a zatím co myslí na konkrétní předmět objektivního světa, ten mu zpětně
poskytuje příležitost najít a uvidět pro svoji subjektivitu jiný výraz.
Odtud plyne veškerá pestrost, různorodost našeho vnímání. Instinktivně si vybíráme,
co je pro nás z objektivního světa charakteristické, náš instinkt si zvolí a zachytí co je
univerzální, chce nalézt specifika a kontrasty. Z toho pohledu není případná zahrnující
schématická síť nesmyslná, ať je jakokoliv děravá.49
Ve stejném duchu probíhá i časoprostorové vnímání, tedy fenomenologické dělení: já
versus předmět (Ich und Gegenstand) nebo prožitek versus obsah (Erlebnis und Inhalt), které
lze během skutečného prožívání sice odlišit, ale prožívající subjekt si přesto nemusí být
vědomý žádné protikladnosti. Můžeme říci, že prožívá „naivně“, bezprostředně (unmittelbar),
nereflektovaně. Různorodost vlastních subjektivních prožitků a různorodost na straně
vnímaného předmětu lze zaznamenat až zpětně, v reflexi50. Odtud naše ego-schémata, postoje,
které zaujímáme sami k sobě.
Každému psychickému prožívání je podle Jasperse vlastní podržet si a zaujmout
nějaký postoj.51
Po vzoru Imanuela Kanta a jeho apriorních transcendentálních forem si lze mezi
subjektem a objektem představit celá pletiva (Gitterwerke) různých forem. Jsou nečasovými,

49

Srov.: PdW, s. 42-43

50

Srov.: PdW, s. 23

51

„Jedes psychische Erleben hat etwas Standpunkthaftes an sich.“ PdW, s. 25
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neprostorovými, „apriorními formami“. Takovou síť lze položit přes všechno, je bez hranic a
omezení. Veškeré předmětné vnímání na těchto nehmotných nečasových sítí závislé, teprve
z nich krystalizují a klíčí veškeré předmětně podmíněné sítě jako určité formy. Jsou zcela
prázdné, jsou podmínkami vší předmětnosti. Nejsou psychické ani fyzické, subjektivní ani
objektivní. Jsou všudypřítomné i v horečce, blouznění i v prožívání šílenství. Pro duševní
pobývání (Dasein) ve vztahu subjekt-objek představují formy pro Jasperse určité médium.
Stejně jako je voda pro všechen organický život něčím nezbytným, je médiem52, ale zároveň
čímsi lhostejným a bezmocným.53
Snaha uchopit tyto transcendentální formy předmětem vědy, především logiky, není
pro Jasperse žádnou výhrou. Pro poznání lidského ducha nejsou její poznatky důležitější, než
zkoumání vlastností vody pro výzkum života. I v těchto schématech spatřuje jistou zatuhlost,
nepohyblivost, nikdy nepůjde o schéma, platné pro celý svět.
Každé prožívání nutně nemusí být provázeno štěpením mezi subjekt a objekt. Autor
zmiňuje i význam mystické zkušenosti. Ke zkoumání mystických věcí radí využít psychologie
nebo metafyziky.
Obecně ji chápe jako zkušenostní druh prožitku bez přítomného objektu. Obsah
prožitku je nevyslovitelný, „chybí“.54

V novodobém filosofickém pojetí charakterizuje estetický vjem nepředmětnost, vycházející z osobního,
nepřenosného smyslového prožitku, tedy z oblasti, která nejvýrazněji nepředmětnost charakterizuje.
Poststrukturalisté hovoří o předpredikativní rovině vnímání aisthésis bez vnímatelných a pochopitelných
předmětů. Důraz a specifičnost působení estetického vjemu, chápaného jako „událost“, tkví v její smyslovosti.
Podobně při četbě filosofických textů vystupuje do popředí různočtení, intertextualita. Jde o
nezpřítomnitelné pole, dynamiku, která se stává médiem zvláštního čtení. Důraz je tedy kladen na naše fyzické
vnímání, říkáme běžně, že jsme událostí doslova zasaženi, dotčeni.55

52

Jaspersův termín „médium“ vnímám jako rozhraní: na něm, v něm, a jeho prostřednictvím vnímáme.

53

Srov.: PdW, s. 27

54

Srov.: PdW, s. 21

55

Srov.: Ševčík, Miloš, Aisthesis. Problém estetické události v myšlení E. Levinase, J. F. Lyotarda a G. Deleuze a F.

Guattariho: Pavel Mervart, 2013.
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2.4

Vnímání existence
Kde hledat hlavní těžiště celé knihy? Jaspers hovoří o psychologické síle jako takové,

o jádru ideje v Kantově smyslu. U všeho, čemu říkáme síla, idea, duch, princip nelze určit,
zda spočívá jen v subjektu nebo jen v objektu. Síly, stojící za vzájemnými vztahy mezi
subjektem a objekty, po nichž Jaspers „pátrá“, jsou principy, ideje (Ideen), duch (Geist). 56
Cíl psychologického pojednání spatřuje v zakotvení subjektu. Bude se projevovat a
vystupovat v proudu prožitků, v pohybu mezi subjektem a objektem, v nad-smyslových
prožitcích mystické povahy.57
Každá existence má svůj konkrétní obsah, stejně tak i příslušný světový názor. Člověk
není mimo čas (das Zeitlose), je v časovém pobývání (Dasein) není absolutním a celistvým
bytím, ale je zde ve vztahu k němu.
Z tohoto pohledu nikdy není subjekt ve své celistvosti správným a absolutním, ale
svým „tvarem“, svojí podobou, utvářením své existence může být zde a tady správným
výrazem substanciálního života, který opakovaně překonává a v takto hraničním, mezním
postoji jej pokaždé, při vší své vlastní podmíněnosti prožívá jako potenciálně překonaný.58
Můžeme ale naše vlastní bytí jako lidské bytosti zachytit, když jinde říká: vše, co by bylo absolutně
platné, co lze z transcendentálních forem nazvat tím„správným“, je bez časovosti? Člověk jakoby se jen na
krátký okamžik vymanil z „otěží“času a prostoru, jakoby se jedním ramenem dotýkal své potenciální celistvosti.
Jak se později ukáže, jde o neodmyslitelný aspekt pozdějšího pojetí směrem ke skutečné existenci.

Subjektivita, kterou nelze v plné míře poznat, se svým tvořením, hledáním a utvářením
pohybuje v objektivním světě všemi směry. Na rozdíl od ní jsou tedy jak postoje, tak i obrazy
světa jen statickými a abstraktními elementy.

56

Srov.: PdW, s. 27

57

Srov.: PdW, tamtéž

58

„Diese kann darum nie „richtig“und „absolut“ sein wie zeitlose Formen, sondern in jeder Gestalt der Existenz der „hier“

richtige Ausdruck des substantiellen Lebens, der immer wieder überwindbar ist und in der Einstellung auf die Grenzen
jederzeit bei aller Unbedingtheit potentiell schon überwindbar erlebt wird. Der Mensch ist in der Zeit und ist nicht das
Zeitlose, er ist auch nicht das Ganze und Absolute des Daseins, sondern nur in bezug darauf.“ PdW, s. 28
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K charakteristice obrazů světa, jimž Jaspers věnuje celou druhou část knihy, považuji za důležité
zmínit, že je vnímá jako výchozí bod, jako místo, odkud lze zpětně pohlížet na subjekt. Nepůjde tedy o
posouzení jejich správnosti, pravdivosti apod.

Síly a idey, ducha může člověk v životě zakusit tím, že je uskuteční. Vše, co o nich
víme je vnějšího rázu. Ony samy jsou tím, co je poslední, absolutní, jsou život sám a ten
nikdy nebude cele, v plné šíři objektivním. 59

Hraniční a mezní pojetí existence je nepřímo zformulováno již v této vstupní části knihy z roku 1919.
Bude zajímavé sledovat jeho vývoj v pozdějším díle, především ve 2. dílu Jaspersovy filosofie:
„Existenzerhellung“.

2.5

Postoje

Postoje (Die Einstellungen) lze charakterizovat jako „základní způsoby jednání, které
lze alespoň z části objektivně zkoumat ve smyslu Kantových transcendentálních forem“60.
Obecně si je můžeme představit jako druh pletiva transcendentálních forem, o němž byla řeč
výše v souvislosti s problematikou lidského vnímání.
Jaspers předkládá přehled tří skupin lidských postojů: předmětné postoje, dále z
hlediska zaměření na časovou skutečnost hovoří o skupině aktivních a skupině
kontemplativních postojů a samostaně pojednává o mystickém postoji.
Druhou skupinu tvoří postoje sebereflektující: kontemplativní sebereflexe, aktivní
sebereflexe. V jejím závěru uvádí samostatně třetí, reflexivní a bezprostřední postoj okamžiku
(der Augenblick).

59

Srov.: PdW, s. 28

60

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

wenigstens zum Teil untersucht werden können.“ PdW, s. 42
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2.5.1 Okamžik
Exkurzem o okamžiku (der Augenblick) se Jaspers nejdříve vrací k Platónovi, k jeho
zamyšlení nad pojetím času. Platón hovoří o okamžiku jako o přechodu, o nádherné bytosti,
která spočívá mezi pohybem a klidem, je jsoucí mimo všechen čas. S ním, s okamžikem
přechází pohybující se do klidu a spočívající do pohybu. Platón chápe okamžik jako bezčasý.
Nejde tedy o střípek času, o atom pohybu, ale o celek protikladů (das Ganze der Gegensätze).
Soren Kierkegaard, jako snad nejbližší Jaspersův „předchůdce“ vnímá okamžik jako
syntézu časného a věčného. Pro hluboce věřícího a niterně usilujícího filosofa získává
okamžik svůj pravý smysl až teprve s křesťanstvím. Kierkegaard se kriticky vyrovnává s výše
uvedeným Platónským pohledem následujícím způsobem: přechod je svým kořenem zakotven
ve sféře historické svobody. Jak říká Kierkegaard, má zde svůj domov, neboť přechod je
jakýmsi stavem, je tedy skutečný. Ve sféře historické se přechod od jednoho stavu k dalšímu
novému stavu děje prostřednictvím skoku (der Sprung)61.

Vzhledem k Jaspersovu pojetí rozhodnutí (die Entscheidung, der Entschluss) a navazujícího skoku (der
Sprung) na cestě k plné celistvé existenci vnímám postoj okamžiku v návaznosti na Kierkegaarda jako
podstatný.

Kierkegaard vnímá přítomnosti jako nečasový zážitek věčnosti. V duchu niternosti,
v souladu s hloubkou existenciálního sebezpytu odkrývá Kierkegaard své metafyzické pojetí
přítomnosti, tedy současnosti (das Gegenwärtige) v okamžiku (der Augenblick) jako věčnosti
(das Ewige). Přítomné není pro Kierkegaarda pojmem pro čas, ale je spíše věčné
přítomným.62

Gegenwart, das Gegenwärtige lze překládat jako současnost nebo také jako přítomnost. Sou-časnost
obrazně přímo odkazuje k časnosti, můžeme říci k časnému nebo včasnému jednání. Pojem současnost je osou
jednoho z článků posledních let Kierkegaardova života. Kierkegaard volá po naplnění, apeluje v textu slovy:

61

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

s. 110
62

„Das Gegenwärtige ist gar nicht der Begriff der Zeit…Vielmehr ist das Ewige das Gegenwärtige.“ PdW, s. 110
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„Současnost:co učiníš v současnosti je rozhodný čin“. Jeho původně zamýšlený časopis v důsledku naléhavosti
a hlubokého Kierkegaardova nesouhlasu se zvolením nového kodaňského biskupa, v důsledku hlasité polemiky
vydává řadu spisů s názvem Okamžik. Texty vycházejí na závěr Kierkegaardova života. O to horlivěji a bez
zaváhání znějí slova o rozhodnosti a důležitosti okamžiku současného života, o důležitosti činu člověka:
“Okamžik je, když je tu muž, pravý muž, muž okamžiku. To je tajemství, které zůstane skryto vší
světské chytrosti, všemu, co je pouze do jisté míry“. A dále: „Ale přijde-li pravý muž, ano, pak je okamžik.
Neboť okamžik je právě to, co nezáleží na okolnostech, novost, úder věčnosti – ale v témže okamžiku zmocní se
do té míry okolností, že to klamě vypadá (aby si ze světské chytrosti a prostřednosti tropil blázny), jakoby
okamžik vznikl z okolností.“63

Jaspers se zaměřuje na povahu Kierkegaardova okamžiku, schopného pojmout o sobě
protikladný význam. Jako momentární bez minulosti a bez budoucnosti je výrazem
nedokonalosti smyslového života. Jako současné, bez minulého a budoucího je výrazem
věčného. Tedy má-li se čas setkat s věčností, bude to možné jedině v čase – a tím je
okamžik.64 Proto není podle Kierkegaarda okamžik atomem věčnosti, ale první reflexí
věčnosti v čase.
Z filosofického hlediska nabývá pojetí času, tj. všeobecné zjednodušující dělení mezi
minulost, přítomnost a budoucnost jiný, plnější smysl. Kierkegaard typologizuje své pojetí
okamžiku následujícím způsobem: Okamžik neznamená, že věčnost se ukazuje a vyjevuje
zpětně, jako cosi minulého, jak je tomu v Platónově anemnésis65, jako vzpomínání,
rozpomínání se na ideje věcí. V židovském pojetí je věčnost skryta naopak v budoucím, je
„inkognitem“, v němž se věčné ukáže v čase, aniž by ale času podléhalo. Konečně
v křesťanském pojetí je okamžik plností. Naplnění času je podle Kierkegaarda osou všeho, je
něčím radikálně novým. Okamžik je jako věčnost a přece je tato věčnost zároveň budoucností
i minulostí.

Jaspers se podrobně zabývá Kierkegaardovou metafyzickou charakteristikou okamžiku, v němž se
básnicky řečeno „čas s věčností dotýkají.“ Sumarizuje svá základní pojetí času, časovosti. Považuji je za
důležité, především s ohledem na pozdější dynamiku, pohyb existence.
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Srov. s 232, Kierkegaard: Okamžik
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Dvojí podoba světa, bytí člověka jako konečné i nekonečné zároveň, je Jaspersovým primárním přesvědčením, které je v
souvislosti s jeho pojetím možné existence neustále přítomné.
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V Platónově dialogu Faidón: Duše se rozpomíná (anamnésis), že již kdysi něco zažila.
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Okamžik (der Augenblick), skok (der Sprung), či rozhodnutí (die Entscheidung) spolu s více
apelativním rozhodnutím jako „Entschluss“ jsou sledovatelné v jeho specifické podobě existence. Pracuje
s fenoménem, radikálně odlišným od jiných pojetí existence, kterým se zároveň radikálně odklání od pozdějšího
chápání existenciality ve smyslu Sartrově a konečně i Heideggerově.

2.5.1.1 Metafyzika času
Čas je možné nahlédnout jako prázdnou vzdálenost, myslet ji kvantitativně a
objektivně. Přítomnost oddděluje minulost od přítomnosti. Je její hranicí. Čas je fyzikálním
časem, objektivně měřitelnou vzdáleností. Je jen jedním z časových elementů, jak je v životě
prožíváme.
Fakticky prožívaný čas zkoumá psychologie formálním způsobem, experimentálně: na
různorodost prožívání na bezprostřední časové vědomí vkládá měřítko objektivně měřitelného
času. Z toho přirozeně plyne, že z psychologického hlediska neexistuje objektivní časový
moment, ale spíše samotný zážitek (Erlebnis) časového momentu představuje dění, které,
objektivně řečeno, má určité trvání.
Kantovo chápání času je subjektivní formou názoru, jejímž prostřednictvím spatřujeme
veškerou předmětnost, čas je sice empiricky reálný, není ale existencí o sobě (Existenz an
sich). Je spíše formou předmětného pobývání na pozadí našeho dělení mezi subjekt a objekt.
Formální dialektika vychází z Platonova pojetí, okamžik je paradoxem, je přechodem
„abych byl, a přece abych nebyl“(zu sein und doch nicht zu sein). Jako pouhý mizející časový
moment je absolutním protikladem věčnosti a právě proto po vzoru „concidencia
oppositorum“66 příbuzný s věčností.
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Jde o filosofický pojem převzatý od Mikuláše Kusánského (1401–1464), hovoří o splývání protikladů: vesmír podle

Kusána není absolutně nekonečný, ale nemůže mít žádné meze či okraje, a tedy ani střed, resp. jeho střed je všude. Smysl
ztrácejí i pojmy jako „nahoře" nebo „dole". Zda se nám něco zdá být v klidu nebo v pohybu závisí na našem vlastním
postavení, takže ani o Zemi nelze říci, že by byla nehybná. V našem světě vládnou protiklady, které ale v nekonečnu splývají,
v reálném světě ovšem nic není dokonalé a přesné, takže i lidské poznání je nutně omezené. Jinak řečeno půjde o jednotu
imanence a transcendence i aktuálnost všeho v absolutním maximu. Srov. : Renesanční metafyzika a Mikuláš Kusánskýmetafyzika ducha a přírody. Dostupný na World Wide Web: http://www.phil.muni.cz/fil/renesance/Kusanus.htm
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Okamžik, naplňující svůj vlastní obsah, je v lidském prožívání pramenem jedinečnosti,
skoku rozhodnutí.67 Je mu vlastní odpovědnost a s ní bezčasí. Jako samotné dění je okamžik
neopakovatelný. Je médiem dějinného oproti jasnému dělení, na rozdíl od bezčasé opozice
pouhých pojmových forem. Je tím, co je neproniknutelné (das Undurchdringliche),
nekonečné (das Unendliche), absolutně naplněné (absolut Erfüllte), je médiem krizí a tvoření.
Posledním z uvedených pojetí časovosti je metafysický čas. Metafysické obrazy a
myšlenky ruší čas ve prospěch věčnosti, která je (na rozdíl např. od bezčasých
transcendentálních forem) již naplněnou věčností (erfüllte Ewigkeit). Podle Jaspersových slov
je tedy absolutně nepředstavitelným pojmem, k němuž různorodými cestami směřuje naše
intence. Obrazy, jako např. děsivou rychlostí se otáčející ohnivé kolo, znázorňující klid
nejrychlejšího pohybu věčnosti v totalitě nekonečného běhu času, do sebe opět pojímají
časovost, která má být právě jejich prostřednictvím zrušena. V jejich moci je ukázat, ale
nikoliv opravdově znázornit. Mají v sobě onu podivnou a fascinující skutečnost paradoxních
představ a pojmů, které se vynořují na hranicích našeho pobývání.

2.5.1.2 Existencialita okamžiku
Postoj okamžiku lze vnímat jako pomyslnou „červenou nit“ na cestě k budoucí
Jaspersově možné existenci. Pokud bychom chtěli spatřit lidský život, pokračuje Jaspers,
museli bychom vidět, jak prožívá okamžik. Je jeho jedinou realitiou, realitou duševního života
vůbec. Okamžik charakterizuje Jaspers až fyziologickými obrazy jako živoucí, tělesnou
přítomnost s teplotou krve. Na místo aby člověk ztrácel svoji přítomnost v minulosti nebo
budoucnosti, nachází svoji existenci a absolutno nakonec jen v okamžiku, který se může stát
přítomností věčnosti, zrušením času.
Jak ale zachytit, jak reflektovat nereflektovatelné? Neocitáme se opět na hranici, která nemá řešení?

Nebezpčí reflexe spočívá v prvotním zrušení živoucí bezprostřednosti. Okamžik jako
by byl zařazený do dlouhého trvání běhu času, jakoby se stal jen dalším časovým momentem.
Následně ale prahne po těchto okamžicích, po jejich plnosti a teprve tehdy se okamžik stává
67

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

na dělení, rozdělení, rozvod (die Scheidung), zatímco slovo der Entschluss je více dynamické a zásadní. Základ slova je
v německém „der Schluss“, je vyjádřením něčeho nevratnostného a definitivního.
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čímsi pozitivním. Ale právě až nyní prostřednictvím reflexe objevuje člověk jeho
nekonečnost, nepostižitelnost a tvůrčí sílu. A žije život s vědomím, že záleží na okamžicích,
že právě o ně půjde. Kvalita a význam těchto okamžiků plní jeho doufající duši.
Jaspersova reflexe tedy neruší bezprostřednost prožívání. Jejím prostřednictvím dokáže subjekt
zahrnout protichůdné síly do celku, z původního rozporu vyvstane plnost na způsob okamžiku.

Jaspers ilustruje a charakterizuje povahu okamžiku na psychicky narušeném vnímání,
na narušeném sebepojetí. Ilustruje živoucí jedinečnost, naše propojení duše a těla. Okamžik
má v sobě moment úzkosti (Angst)68. Úzkost patří k člověku. V případě narušeného vnímání
se podle Jasperse nejedná o nemoc, u některých lidí je ale patrný nedostatek praktického
smyslu, pro někoho totiž mohou nastat momenty, v nichž neunese odpovědnost okamžiku, je
pro něj nesnesitelný. Odtud může pramenit změna v prožívání skutečnosti.
V prožívání okamžiku tkví nejsilnější síla syntézy, slovy Kierkegaarda jde o
kvalitativní skok, protože nové nelze nikdy pochopit, nikdy se nemůže odvíjet v přechodech,
nýbrž je tu. Novým se myslí každé živoucí rozhodnutí, které zůstává subjektivním.69

Následující část věnuje autor třetí a poslední skupině postojů. Do ní zařazuje jako jediný entusiastický
postoj. Z hlediska nasazení a dynamiky směřování Jaspersovy cesty z existencí jde o klíčový postoj. Svojí
povahou je nejblíže Jaspersovu chápání filosofie jako profetické, zvěstující, apelující. Snad proto obrací
v průběhu psaní opakovaně pozornost na způsob pojednání, upomíná na ně.

2.5.2 Postoj entusiasmu
Postoj enthusiasmu (Die enthusiaistische Einstellung) svým způsobem navazuje na
všechny předchozí. Svým charakterem překračuje hranice, pohled a naladění se obrací
směrem k neohraničenosti, jako negativnímu označení pro něco, co je pro jednotlivce
jedinečným způsobem substanciální, zásadní oproti všemu relativnímu, omezenému,
protikladnému. Prožívat entusiasmus znamená, že se člověka v nitru bytostně dotýká totalita,
68

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

Úzkost jako fenomén je méně konkrétní a proto často pro nitro člověka hrozivější.
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K pojednání o okamžiku srov.: PdW, S. 108 - 116
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substancialita, vlastní podstata světa. Pokud bychom chtěli přiblížit tento druh prožitku, řekli
bychom, že nastává těsný vztah mezi tím, co je bytostné 70, co je podstatou objektu a subjektu.
Půjde o postoj svojí povahou příbuzný mystickému prožitku: ponořením se jakoby ruší rozkol
mezi subjektem a objektem. Mystická povaha prožívání je sice elementem enthusiastického
postoje, ale jako celek zůstává na rozdíl od mystického prožívání entusiasmus procesem
pohybu.
Zde spatřuje Jaspers základní protiklad mezi mystickým naplněním a entusiastickým snažením.

Součástí mystické extáze, naplnění, kontemplativního ponoru je plné pasivní
uspokojení, bezčasí klidu a oddělení. V entusiastickém snažení je oproti tomu pohled plný
touhy a pnutí odvrácen od právě prožívaného stavu. Duše je neuspokojená, neklidná, ale
zároveň naplněná a stržená tím, co spatří, pohybuje se, prožívá vzestupy a pády. Např.
entusiastická láska je možná jen tam, kde je dvojnost, z níž vychází pnutí, tíhnutí (das
Streben) k jednomu. Mystická láska je bez předmětu, jednota je dána, přichází jen naplnění,
nic se již „nemiluje“, jde o prostý milostný pocit bez konkrétního obsahu.71
Znakem entusiastického postoje je, že vše vsadí na celek, že oběť vlastní individuality
(která je z hlediska všech ostatních nějak omezených postojů nepochopitelná) je samozřejmá.
Nastupuje duševní stav živený silou, nazývanou básníky a filosofy jako rauš, opojení,
prahnutí, láska, šílenství.
Středem postoje enthusiaisty je vědomí „být cele sebou“ zcela a beze zbytku být u
sebe, jako nikdy před tím, jakési přicházení k sobě (přičemž toto vlastní já už není
empirickým individuem). Člověk je stržen pocitem zjevení a vědomí společenství, je poután
k jakémusi nepojmenovatelnému cíli čímsi nepodmíněným. Oproti dřívějším sebe
potvrzujícím postojům, zůstávají-li omezené a izolované, prožívá člověk oddanost, odevzdání
(Hingabe). Nerozdělují se cesty, nestaví se hranice, ale naopak: entusiasmus přesahuje
přítomné hranice a oproti aktivitám omezujícím se na časoprostorovou realitu nyní z
pozemských hodnot vhlížíme a uchopujeme ty nadpozemské.
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Německé slovo Wesen můžeme přeložit jako podstatu, jádro, základ nebo bytost. Tím se vyjadřuje zároveň charakter dané
věci.
71

Srov.: s. 118, PdW
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Je na místě sledovat výše uvedenou charakteristiku prožívání entusiaistického postoje v kontextu
Jaspersova pojímání existence jako celistvé, jako té, která překonává kolize a těžkosti vždy s výhledem na
budoucnost. Při samotném líčení lze vnímat blízkost a příbuznost s profécií. Na mysl znovu přichází Jaspersův
starší předchůdce, Soren Kierkegaard, k jehož osobnosti a myšlení se mnohokrát Jaspers odkazuje a vrací.
Zmíněná závěrečná diferenciace prožitku pozemských a nadpozemských hodnot předjímá výše zmíněnou dvojí
podobu bytí, z níž roste Jaspersova filosofie existence. Zde již naznačuje (ať vědomě či naivně,nezáměrně),
směr cesty k „možné existenci“ v pozdějším druhém díle filosofie „Existenzerhellung“.

Entusiasmus je cosi jednotného a směřujícího, prahnoucíh po jednotě:
Člověk zasažený entusiasmem se obětuje, aniž dosahuje dostatečného účelu oběti.
Oproti životu v klidu tradičních zvyklostí, bez vnímané protikladnosti světa, v omezeném a
relativizujícím postoji se život v enthusiastickém postoji všude z hloubi převrací a zároveň
upevňuje, v lásce, nenávisti, propojováním i bojem v bezpodmínečné oddanosti. Život se
upevňuje a stupňuje bez pevné substance, bez toho, aby se jí dotkl. Teprve entusiastický
postoj představuje vlastní bdělý život, život v celku, od základu bytostný život. Entusiasmus
je stávání se sebou v sebeodevzdání (Selbstwerden in Selbsthingabe).

Při sebe utváření plasticity přírody vidíme překonávání jáskosti směrem k ideji já, která je ale skutečná
jen jako proces. Sebeutváření světců se vzdává jakéhokoliv způsobu jáskosti. Jaspers jmenuje několik způsobů
sebeodevzdání. Sebeodevzdání, sebeobětování já je tak mnohoznačné jako naše já.

Čověk se musí odhodlat, existuje jen tehdy, pokud na sebe vezme riziko nebytí. Kdo
se v životě takto vědomě odhodlá, prožívá jedinečnou svobodu.72 Odhodlání existovat dodává
člověku nové vědomí vlastního já, kterého se s entusiasmem chopí např.válečník, stojící před
rozhodnutím odhodlat se k boji.
Zpochybnění vlastní substance, zdejšího světa dostává momentální smysl až v totální
askezi, v sebeumrtvení a konečně v sebevraždě. Jde o způsob sledovatelný na cestě
k nihilismu.
Ctnostný „člověk povinností“ na sebe kvůli pravdivosti základních imperativů a zásad
může vzít smrt. Domnívá se, že vlastním sebezničením kvůli něčemu formálnímu bude moci
72

„Wer das Leben bewusst wagt, erlebt eine einzigartige Freiheit.“ PdW, s. 120
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ono formální nepřímo dovést k vítězství. Prostřednictvím sebe-oběti získává jeho dobrá vůle
svérázný a osobitý typ hrdosti.
Všechny sebeoběti,, které přísně vzato svým provedením směřují k zániku, se prostě
vzdávají konkrétního života, skutečného pobývání ve prospěch toho„správného“,
momentálního nebo formálního smyslu. Podstupují relativně příkrou cestu k jiné úrovni.
Sebeoběť odhodlání, holého rizika je skokem, návratem, nikoliv jistotou zániku. Obětování se
je vždy naprosté, činně utvářející, jde mu o smýšlení a úspěch, nikoliv o pouhé smýšlení bez
účinku.
Na entusiastické oddanosti je paradoxní, že se v ní člověk zároveň teprve stává sám
sebou:
„Und so lang du das nicht hast,
diese: stirb und werde
bist du nur ein trüber Gast
auf der dunklen Erde.“73

Předmět je entusiasmu dán specifickým způsobem:
Postoj entusiasmu je v pohybu směrem k něčemu, což neznamená, že je přímo
aktivním postojem, spíše může jak v aktivním, tak i kontemplativním a reflexivním postoji
specificky působit. Nazveme-li každý pohyb v duši úsilím, pak je entusiastický postoj úsilím.
Toto úsilí může ale probíhat natolik niterně, že se pro ně běžný smysl slova nehodí: jde o
pozdvihnutí, vzmach, pohyb vzhůru.
Ačkoliv může být pohyb v konkrétní podobě různorodý, předmět, k němuž pohyb
vždy směřuje, je dán specifickým způsobem: je bezprostředně ponořen do totality světa,
prostřednictvím světelného paprsku absolutna je jím prozářen a propojen.
Vyjádříme li se křesťanským způsobem: předmět spatříme v Bohu, nikoliv
samostatně. Uchopíme jej nikoliv jako konečný, ale jako vetkaný do nekonečna. Postoj proto
73
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směřuje k samotnému celku. A protože celek nemůže být nikdy předmětem pro naši lidskou
duchovní strukturu, zjevuje se v zastoupení konečného předmětu, jenž spočívá
v podivuhodném třpytu, záblesku nebo spíše sám je tímto podivuhodným třpytem absolutna.

Vše, co Jaspers popisuje, je charakteristikou prožívání a jen tak je popis míněn. Nejde mu o
metafysický výklad:

„Brát si na pomoc odevšad metafysické pojmy se jeví pro psychologickou deskripci
oprávněné - jde o výrazové fenomény prožívaného, a co prožíváme lze relativně nejjasněji
vyjádřit prostřednictvím těchto pojmů, „jako kdyby“ to byla metafysická realita, o čemž se
tady nikdy nerozhoduje.“74

Jakký je vztah entusiasmu k realitě?
Entusiastický postoj se podle autora nikdy nemůže jen vznášet ve vzduchu, potřebuje svoji konkrétní
sféru, látku, v níž může být skutečný. Opravdový entusiasmus je možný jen prostupováním, uchopováním a
prožíváním samotné reality.

Podle Jasperse se entusiasmus projevuje mnohými způsoby, vždy podle konkrétní
látky, kterou ideově proniká, kterou prostupuje. Příkladem může být entusiasmus
metafysického nadšení aktivního postoje, entusiasmus vzájemného boje,75 partnerské lásky,
ve vědecké práci, v uměleckém tvoření, v utváření osobnosti atd. Všude, kde se entusiasmus
stává vůdčím momentem, kdy člověk žije v realitě, pro realitu, ale přece v plném odhodlání ji
měnit, v odvaze riskovat, hovoříme o heroismu: heroická láska, heroický boj, heroická práce
atd.
Entusiastický postoj je láska:

74

Srov.: PdW, s. 122
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Boj (Kampf) v lásce je prost násilí. Pojednám o něm více v souvislosti s mezní situací boje a v souvislosti s existenciální

komunikací v závěrečném třetím oddíle.
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Starší myslitelé často používali pro entusiasmus slova láska. Dnešní význam slova
láska je ale významově užší, proto volí Jaspers označení entusiasmus. Láska je cosi
univerzálního, je to pohyb v nás, skrze konkrétní k absolutnímu celku. Neexistuje nic, co
nemůže být tímto pohybem přitahováno, ale nikomu z nás se nemůže podařit získat tento
pohyb lásky v sobě skutečně univerzálně.
Lásku lze postavit proti všem ostatním jednotlivým vášním, touhám, i když je jim
podobná. Je s nimi v protikladu tím, že co do prožívání samotné individuum přesahuje. Jde o
pohyb, prostřednictvím vášní může láska působit změnu. Není egocentrická ani altruistická,
vůbec není ničím jednotlivým, nepředstavuje žádnou konkrétní empirickou předmětnou
oblast.
Vše se může stát předmětem lásky, ale vše představuje pro lásku předmět specifickým
způsobem:
-

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

jako konečné v nekonečnu.
-

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

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

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

Logická kategorie konkrétna se naplní jedině v pohybu lásky. Jinak zcela
nepovšimnuté je pro milujícího individuem, pro všechny ostatní jen náhodnou
jednotlivinou, jednotlivé mezi mnoha jinými. Individuum lásky je uchopené
nekonečno, jež se nikdy nemůže samo jako takové stát předmětem poznání.
Láska a porozumění:
Láska mezi lidmi je zároveň tím, co v mnoha významech představuje plné
porozumění, nezpochybnitelnou zkušenost. Veškeré psychologické porozumění chápe
jednotlivé souvislosti, a byťsi může podat obraz sebebohatší, mnohostranný, mezi ním a
subjektivně prožívaným prožitkem absolutního porozumění zeje doslova propast.
Absolutní porozumění lásky nemá zapotřebí ani souvislost s běžným psychologickým
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porozuměním v běžném smyslu. Není proč dokazovat, formulovat, vlastní zůstává
nesdělitelné. Podobně jako láska není ani toto porozumění stálé a spočívající. Je pohybem,
zaměřeným k absolutnu, a lze je v empirickém vztahu mezi lidmi, kteří se dále vyvíjejí,
prožít v klidu jen v okamžicích.
Mezi lidmi se manifestuje v čase jako láskyplný boj duší, odhodlání riskovat každé
nebezpečí. Překračuje hranice formy, zvyklosti, práva. Zásady se nerespektují za všech
okolností, žádná vzdálenost nezůstane jednou nepřekonaná. Médiem boje není žádný
konkrétní předmět, ale jde o všeobecné, to, čemu s Jaspersem říkáme duch.
Jde o souboj, v němž se vzájemně a bez skurpulí dotýkáme kořenů vlastní duše.
Vše zpochybňujeme, abychom dospěli právě touto cestou k absolutnímu přitakání. Sami
se tak uchopit nedokážeme, jedině s druhým chápeme sami sebe v druhém.
Jde o zkušenostní proces duší, plný rizika (zlomu, vnějšího oddálení, klamu a
sebeklamu, prázdného blouznění, individualistické izolovanosti). Člověk ani neví, kam to
povede, ale je plnou důvěrou lásky nesen dál. V tomto milujícím boji nejde o žádné
motivy instinktů moci (ty představují nebezpečí, které lásku v okamžiku zabíjí), přes
mohutné vypětí sil, přesto, že se bojuje a zápolí. Samotný cíl boje, kterým je proces
porozumění, zůstává stále v temnotě.
Jde o důvěru k duchu, o důvěru, nalézat se v tomto přetrvávajícím vzájemném
vztahu s ohledem na absolutno, které přece nikdy neupadne v posedlost, o bytí, nalézání
se v elementu bytostného, vlastního. Tato láska v porozumění život neusnadňuje, nýbrž
ztěžuje, ale tím mu přidává na váze. Působí na celkovou osobnost utvářejícím a
disciplinujícím způsobem. Nic jednotlivého není v milujícím dorozumívání ničím
specifickým, specifický je ale základní milující postoj, který brání zbloudit do vlastních
zájmů izolované empirické individuality, do mocenských zájmů, do pouhé
dobromyslnosti.
Boj (Kampf) považuje Jaspers za základní životní situaci. Ve světě, který je konečný,
musí člověk jako konečná bytost bojovat. Boj je zprvu nepozorovatelný, projevuje se v
lidském životě jako pouhý výběr, třídění, získávání výhody z chování, které se přímo proti
nikomu neobrací.
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Za druhé jde o boj o pobývání (Kampf um Dasein), o sebezachování za současného
omezení druhých a v boji o moc (Kampf um Macht) jde o rozšíření sféry vlastního pobývání.
Podle Jaspersových slov jde o boj ničivý nebo asimilující.
Za třetí může být boj prostředkem lásky (Mittel der Liebe): člověk nezápolí o moc,
nýbrž o vlastní niterné odhodlání a odhodlání druhému se zprůhlednit, stát se sám sebou. Boj
lásky se nevyhýbá krizím. Hrozí dokonce nebezpečí, že člověk „z lásky“ pomáhá špatně,
pořád se dokola snaží, ale procesu by prospělo zakusit bez skurpulí pád a zmar. I ten je nutno
prožít a dojít tak k projasnění.
Boj v lásce probíhá vždy na stejné úrovni. Když se vyváženost ztratí, vždy se objeví
nějaká forma moci a boj lásky končí ve prospěch mocenských vztahů.Špatnou pomocí se
z lásky stává pouhé opečovávání a rytířskost, převahu jedné ze stran.
Přiznat, že život je boj, je kvůli vhledu do naší bytosti důležité, ale stejně důležité je
vidět, že boj není vždy bojem o moc, že se v lásce účinně projevuje jako boj o substanci. Boj
může být výrazem procesu zintenzivnění porozumění v lásce. Ježíš prý řekl, že nepřišel, aby
přinesl mír, ale meč. Naproti tomu Epikures prý učil: „Učitel lásky učí boj, učitel izolace od
všeho světa bez lásky učí klidu.“76
Kdo existuje bez lásky a zaujetí, ten je pro toleranci v životních situacích, přinášející
jemu samotnému klid. Kdo miluje, zápasí v porozumění bez distance, intenzivně, a je-li
netolerantní, pak je vždy prost násilí, bez vůle k moci. Jen vzájemným zpochybňováním za
současném zachování stejné úrovně, jedině takto míněným duchovně duševním zápolením lze
podle Jasperse dosáhnout cíle porozumění, lze postihnout oč vlastně jde. Co se násilí týče, je
milující zápolení absolutně tolerantní (na rozdíl od netolerance moci a lidských institucí).
Milující porozumění, absolutní porozumění lásky, se zaměňuje s jinými způsoby,
např. s psychologickým porozuměním a soucitem.
Psychologické porozumění, spolucítění, pochopení objektivizuje člověka, dělá z něho
předmět mezi mnohými, krade jeho absolutní individualitu. Co lze říci z psychologického
hlediska, co převedeme do pojmů, není milujícím porozuměním, lze je přijmout i bez lásky.
Kde ale láska pobouzí lásku, kde člověk bere člověka absolutně, jako vetkaného do absolutna
a kde zpětně vnímá totéž, tam znamená porozumění lásku.
76

„Nil beatum nisi quietum.“ PdW, s. 126
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Vše, čemu podle hodnotových protikladů rozumíme a co chápeme jako dobré nebo
špatné, krásné nebo ošklivé, správné nebo nesprávné, vznešené nebo podlé, lze v milujícím
zápase příležitostně připustit, aniž by láska utrpěla. Důvod a účel je zde pohybem směrem
k hodnotě pozitivity. Směřujeme k provázanosti s absolutnem.
Porozumění druhému stojí ve vztahu ke způsobům chování, které nejsou láskou,
ačkoliv se tak původně jeví. Např. výchova, snaha chtít druhého polepšit. Jako vychovávající
mám přehled o situaci a duši druhého, mám převahu, mám moc, nestojím na stejné úrovni,
nejsem zcela vstřícný k vzájemnosti. Mám plány, které netlumočím tomu, koho se týkají.
Elementem milujícího porozumění je na obou stranách vzestup hodnot, ale
prostředkem není výchova, která lásku hned ruší, nýbrž vzájemné zpochybňování, naprostá a
nekompromisní otevřenost pohledu bez nadřazenosti. Kdo se cítí vychováván, cítí se oloupen
o lásku jako takovou.
Do porozumění člověku mohu vkládat hodnotící akcent a vše, co je mi hodnotné,
spatřuji v něm a na něm. Stendhall hovoří o krystalizaci, převlékání milované do všech
hodnot. Jde o iluzi, pokud nemíním onen světelný paprsek absolutna. Jde o druh slepoty
vyrůstající z potřeby, z puzení s charakterem konečnosti, je pasivní svým vršením, bez boje,
bez pohybu. Kdo miluje a vnímá tento iluzivní pohled, necítí se být milován. Iluzorní
převlékání je nepřítelem lásky.
Člověk v lásce nemiluje nic spočívajícího, uzavřeného a konečného (endgültiges
Etwas), žádný ideál, žádné bytí. Láska je jasnozřivá.
Soucit není láska, ačkoliv i soucit stejně jako psychologické porozumění jsou
manifestací milujícího porozumění. Soucit (Mitleid) s bolem druhého znamená trpět sám, je
jedno, o čí bol se jedná. Soucit zároveň vyvolává u sou- cítícího převahu, protože se mu daří
lépe, protože v pomoci cítí svoji moc. V soucitu, ve všeobecné sebe-lásce, ve slepé pomoci,
všude, kde je nějaké utrpení se „exponovat“ jde o nejmarkantnější protiklad lásky.
Málokdy má člověk na mysli trpící individuum, nikdy absolutno, vždy sám sebe. 77
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2.6

Obrazy světa
Od zahrnujcího postoje entusiasmu přejdeme v souladu s autorovýn řazením k charakteristice obrazů

světa (Weltbilder). Jednotlivými obrazy se podrobněji zabývat nebudu.
Autor pojednává o „smyslově-prostorovém, duševně-kulturním a závěrem o metafyzickém obrazu
světa, jehož součástí jsou i podkapitoly o typech filosofického myšlení. Právě filosofické myšlení by si
zasloužilo hlubší pojednání, podobně jako postoj entusiasmu, který se svým celostním přístupem i dopadem
nejvíce přibližuje působícím duchovním silám, jak je zpracovává třetí části knihy.78

Čím se Jaspers zabývá rámci obrazů světa? Doslovně mu jde o pokus určit „způsoby,
směřování a míst předmětnosti vůbec“. Snaží se vytvořit určitý přehled vlastní povahy, svým
způsobem protiklad fenoménu psychického. Obrazy světa ukazují pouze podmínky a následky
duševní existence. Stávají se vlastními elementy života až teprve uchopením silami ducha.
Mohu mít před očima totiž všechny obrazy světa, mohu je myslet jako obrazy, a přece existuji
i bez nich. Jsou pouhými obsahy, jejich psychologický význam je potenciální.
Čím jsou tedy obrazy světa v psychologickém pojednání důležité? Co představují pro celek existence,
k němuž Jaspers směřuje?

Představme si je jako celek předmětných obsahů, které si v sobě člověk nese. Jak jsme
viděli v kapitole o vnímání, žijeme v rozštěpení mezi subjekt a objekt, jakoby uzavřeni
předmětným periferním světem a prostřednictvím vlastních postojů se této předmětnosti
zmocňujeme. Obraz světa je pro představu jakási ulita (Gehäuse),79 v níž je náš duševní život
(seelische Leben) částečně polapený, částečně je ale schopný z ní vycházet a utvářet se sám ze
sebe.
Podle Jaspersova výkladu žijeme stále v takové „ulitě“ a nejvzdálenější horizont
našeho obrazu světa považujeme zcela bezděky za absolutní. Svět je pro nás vždycky někde a
nějak samozřejmý. A jakkoliv poznáváme i jednotlivé relativity, nakonec žijeme přece jen
touto samozřejmostí, nějak obklopeni „ulitou“, z níž nelze vyskočit. Aniž chceme,
povyšujeme část světa, který právě vlastníme, na celek. Jistě, pokračuje Jaspers, svým
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„Am nächsten rückte uns die Sphäre des Geistes in der enthusiastischen Einstellung und im philosophischen Weltbild.“

PdW, s. 219
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Srov.: PdW, s. 142
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poznáním dokážeme proniknout mimo námi prožívaný obraz, ale neodoláme: i v něm jsme
plni předsudků a „nevidíme, co je za tím, protože to ani netušíme.“80
Součástí psychologického pojednání je jakési paradoxní pnutí vystoupit z vytvořené
„ulity“ a moci si zvenčí přehlédnout veškeré její formy. Každý obzor, v němž žijeme, lze
zpochybnit, nepovažovat jej za samozřejmý, ale právě naopak, předpokládat, že se může
jednat jen o jednu z možností.
Jeho snahou je uchopit každý jednotlivý obraz světa jako charakteristický, pokud
možno co nejprecizněji jej popsat v jeho vlastnostech a možnostech, přisvojit si látku co do
obsahů nejen intelektuálně, ale zpřítomnit si ony obzory jednotlivých obrazů světa a naším
porozuměním se do nich přenést.
Nelehký úkol vidí právě v tomto přisvojení si veškerých možných výřezů nebo výsečí
z obrazů světa. Pokus o jejich oživení, o živé prožití totiž troskotá na našem mimovolném
sklonu vkládat naše vlastní vědění, naše vlastní obrazy světa, do obrazů jiných: „ Člověk se
mýlí v obou případech: tím, že něco očekává, něco, co tu vůbec není a tím, že to, co tu je,
vůbec nevidí, protože bezděky opakovaně přenáší svůj vlastní obraz světa do obrazu
následujícího.“81
Jaspers nemoralizuje. Jeho motivací je ale pokud možno co nejjasnější pohled reflexe - sebereflexe.
Zpochybňování osobní schopnosti vidět věci v celku vyvěrá z povahy naší existence, z dvojí povahy našeho bytí.

Psychologické myšlení je při prožívání různých obrazů světa ve stálém napětí: Na
jedné straně je zde individuální perspektiva v podobě každého z nich, určitý individuální
obzor člověka, který ale nelze generalizovat, nelze jej považovat za absolutní. Na druhou
stranu ale vždy předpokládáme „ideu nějakého absolutního, všeplatného, všezahrnujícího
obrazu světa“, nebo nějakého hierarchicky uspořádaného systému obrazů.82
Odtud plyne, že každý obraz jednotlivého člověka je „perspektivou“ ve vztahu
k tomuto celkovému obrazu světa, je jen „výřezem“, výsečí. Proti celku před námi vystupují
různorodé osobní, lokální, časově podmíněné, z hlediska jednotlivých národů charakteristické
obrazy světa. Dokud zůstávají objektivizující síly obrazů světa tvůrčími akty lidí, jde o obrazy
80

„Was darüber hinaus liegt, das sehen wir nicht, weil wir es nicht einmal ahnen.“ PdW, s. 142
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„Man irrt auf beide Weisen: Dadurch, dass man etwas erwartet, was gar nicht da ist, und dadurch, dass man was da ist,
gar nicht sieht, weil man unwillkürlich das eigene Weltbild immer wieder in den anderen überträgt.“ PdW, tamtéž
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subjektivní. Jestliže ale člověk s každým novým krokem vrůstá do všeobecného světa se
svými vlastními zákony, pokud začne být tím, co stvořil ihned ovládán, každý obraz se pak
stává objektivním.83
Obraz světa, viděný okem psychologického pojednání, bude jako takový záviset na
našem osobním obrazu, bude naší „mírou“(Maßstab), oproti ostatním bude představovat
celek.
„Psychologické pojednání tím filosofickému myšlení odnímá ten nejobsáhlejší toho
času přístupný obraz světa.“84

Jaspers se opakovaně snaží zavést svoji novou formu filosofie jako pojednání. Vrací se k osobnímu
výše uvedenému názoru na „pravou“ filosofii. Jak jsem již uvedla, forma není pro Jasperse jen formou.
Domnívám se, že jde zároveň o možnost uvést čtenáře do podobného duševního rozpoložení s autorem. Jestliže
Jaspers přiznává svoji velkou inspiraci Kierkegaardovou filosofií, můžeme předpokládat, že pozitivně vnímal i
jemu vlastní formu maieutiky jako nepřímého, reflexního působení na čtenáře.
Jakub Marek v knize o Kierkegaardově filosofii existence hovoří o sókratovském charakteru
maieutiky:„Toto působení, coby maieutika, pak v sobě nese motiv „probuzení“, coby porodnictví, jehož
smyslem je získávat „recipienta“ působení pro svou věc, probouzet jej z určité zbloudilosti, v níž se nacházel a
tedy mu poskytovat možnost další cesty, dalšího postupu.“ 85

„Filosofická práce našeho myšlení prahne po uskutečnění ideje absolutního obrazu
světa tím, že se táže po pravdivosti a platnosti všech předmětných obsahů.“86
Cesta psychologického pojednání je opačná. Zatímco filosofický postoj soustředí svůj
pohled neomylně na platnost, vidí psychologický postoj spletité tkanivo, jakoby se rozšiřující
síť mezi tímto objektivním prostorem a mezi živoucí duší. Hledisko psychologa přitom
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„Die psychologisme Betrachtung entnimmt das weiteste der Zeit zugängliche Weltbild dem philosophischen Denken.“

PdW, tamtéž
85
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nepotřebuje otázku po všeobecném obrazu světa ani vyslovit, ani zodpovědět. Chová se,
jakoby tento obraz existoval tím, že se vždy řídí nejzazšími dosaženými horizonty svého
filosofického myšlení. Pokud by se prokázalo, že takový platný obraz světa neexistuje (což
ale nelze nikdy dokázat), nepřestala by psychologie postupovat stejným způsobem a
vycházela by vždy z následujícího domnělého celkového obrazu světa.
Jaspers pokračuje „vlastní psychologií psychologického vykladače.“87 V něm pozoruje hranice a
možnosti vlastního názoru.

Ačkoliv prahne po svobodě, po osvobození se od hranic, podléhá stejné nutnosti, té,
kterou psychologickým způsobem popisuje: svůj obraz světa tvoří v nepominutelných
kategoriích, nejvzdálenější horizont vnímá s bezděkou samozřejmostí.
Svým pohybem může zvýšit napětí (die Spannung) mezi antropocentrickým pohledem
na obraz světa a prahnutím, touze po objektivním obrazu světa na nejvyšší mez, ale sám se
z onoho napětí nikdy nevymaní. „Naivitu, považovat vlastní obraz světa za Ten (pravý) obraz
světa je sice teoreticky dost dobře možné překonat, ale živoucím způsobem jen v minimální
míře.“88
V původním smyslově prostorovém obrazu světa je má pozice, mé místo středem
světa. Tím je mé vlastní myšlení absolutní mírou, mé hodnoty jsou považované a cítěné jako
absolutní, mé vlastní zájmy se identifikují se zájmy celého lidstva.

Jaspers uzavírá postojem pozorovatele, stojícího v centru psychologického pojednání. Napětí, o němž
hovoří, je na cestě za celkem existence všudypřítomné.
Úvaha o hranicích psychologického poznání zvolna předznamenává závěrečnou třetí kapitolu knihy. Na
rozdíl od duchovních typů a postojů „obrazy světa nejsou sférami existence jako postoje a duchovní typy. O sobě
nejsou ničím psychickým, ale jsou podmínkami a důsledky duševní existence.“ 89

88

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

lebendig überwinden. PdW, s. 144
89

„Weltbilder sind keine Existenzsphären, wie Einstellungen und Geistestypen. Sie sind an sich nichts Psychisches, sondern

Bedingungen und Folgen der Seelischen Existenz.“ PdW, s. 141
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Představují pouze samostatné a víceméně statické elementy. Jaspers se v úvahách pohybuje na hranici
psychologické subjektivity, ukazuje, jak se subjektivní obraz překlápí v objektivní.
Svým nepřetržitým zpochybňování sobě vlastního osobního obrazu světa je v pomyslném souladu s
niterným tázáním po možné existenci, po jednotě a celistvém bytí, k němuž směřuje. Paradoxně se Jaspers
mimoděk stává morální oporou právě kladením otázek, svým důsledným dotazováním .

3

Život ducha: Mez

„Einstellungen und Weltbilder sind Abstraktionen, die isolieren, was faktisch zusammen existiert, die als
selbsständige Elemente behandeln, was nur im Dienste oder als Phänomen von Kräften Dasein hat.“

90

V následující kapitole pojednáme o integrujících sílách.
Můžeme duchovní typy chápat jako určité podoby zcela konkrétních postojů a obrazů světa, k nimž
určitým způsobem člověk tíhne? Jaspersovi půjde zúženou fixaci pojmů a slov, s nimiž jsme se již v předchozích
úvahách setkali. Řeč byla např. o pesimismu, individualismu, racionalismu, skepticismu. Podrobně se jimi
v práci nezabývám, soustředím se na tzv. všeobecná hlediska.
Jaká všeobecná hlediska budeme sledovat? Autor je rozděluje do tří kapitol. Prvním je problematika
kladení hodnot, našich hodnotových tabulek (Wertungen und Wertafeln), druhé hledisko představují mezní
situace (Grenzsituationen), třetím hlediskem je tzv. živoucí proces (Der lebendige Prozess). Pojednám o
hodnotových tabulkách a navážu mezními situacemi, stěžejním pojmu Jaspersovy existence.
Při sledování textu se opakovaně ukazuje autorova snaha uvést čtenáře do širších souvislostí. Dříve, než
své myšlení rozvine, pokusí se o jistý druh „ladění“ na stejnou, nebo co možná nejbližší strunu. Svým postojem a
snahou pojednávat o plně nevyjádřitelných fenoménech se tak mnohdy nevyhne zopakování dřívějších intencí
nebo hledisek. Jde o druh filosofické poctivosti, kterou si s jeho myšlením spojuji.
I tímto způsobem lze chápat slova Hannah Arendt: „…wo Jaspers hinkommt und spricht, da wird es
91

hell.“

90

„Postoje i obrazy světa jsou abstrakce, izolující to, co fakticky existuje společně, pojednávající o něčem, co má

pobývání jen ve službách sil nebo jako jejich fenomén.“
PdW, s. 221
91

„Kde se ukáže Jaspers a promluví, tam se rozjasní“. Citát pochází z rozhovoru Hannah Arendtové pro německou televizi

v roce 1950. Šlo o její první poválečnou návštěvu Německa v roce 1950. S Karlem Jaspersem i s jeho ženou Gertrud ji
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Postoje a obrazy světa jako jednotlivé elementy představují pouhé emanace
duchovních typů (die Geistestypen). Autor volí opačnou cestu zkoumání nežli dosud. Vychází
přímo od uvedených duchovních typů a pokusí se pomocí vlastního zorného úhlu sledovat
jejich manifestace přímo v postojích a obrazech světa.
Duchovní typy nejsou jednoduché a čisté elementy, ale celky a snad právě proto jsou
nám dány intuitivně. Vidíme je názorně a hledáme způsoby, jak náš náhled, názor
(Anschauung) rozšířit, prohloubit a analyzovat. Řazením a zavedením do určité míry
systematických souvislostí „nás přitom povedou některá všeobecná hlediska (allgemeine
Gesichtspunkte), která se stanou vehiklem konstrukce a systematiky naší snahy fixace
z náhledu.“92
Půjde o síly (die Kräfte), určujících svým neklidným zakoušením výběr a směr obrazů
světa, prostých předmětných sfér, podobajícím se doslova „mrtvým obrazům v zrcadle“,
dokud si je žádný subjekt nepřivlastní a nezačne je sám produkovat.93 Síly, nutné pro postoje,
jako pouhé formální možnosti, k jejichž konkrétnímu zaměření a naplnění jich bude zapotřebí.

3.1

Hodnocení, hodnotové tabulky
Síly, o nichž hovoříme, se všeobecně objektivizují naším hodnocením. Formálně lze

totiž ovládat veškeré postoje, lze znát všechny obrazy světa, ale člověk by patrně ani nežil,
pokud by se mu jejich prostřednictvím neukázalo něco zcela určitého a důležitého. Jaspers
přirovnává zmíněné síly k médiu.
Postoje neexistují samy od sebe a zcela všeobecně. Prožíváme je individuálně a
jednotlivě v něčem, co je pro člověka rozhodujícím způsobem důležité, v něčem, co je
obsahem jeho života jako jednotlivce. Proč a jak hodnotíme není možné žádným objektivním
způsobem dokázat. Pokud ale žijeme, hodnotíme. V hodnocení, tedy v silách života, je cosi
posledního.94
pojilo mnohaleté přátelství až do Jaspersovy smrti. Dokladem je obsáhlá vzájemná korespondence, z níž cituji v závěrečném
exkurzu.
92

„Dabei leiten uns einige allgemeine Gesichtspunkte, die uns Vehikel und Konstruktion und der Systematik werden, wenn

wir aus der Anschauung zur begrifflichen Fixierung streben.“ PdW, s. 220
93

Srov.: PdW, s. 220

94

„In den Wertungen, die die Kräfte des Lebens sind, ist etwas Letztes gegeben.“ PdW, s. 220
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Podobně, jako sledujeme obrazy světa nebo postoje člověka, můžeme mít před očima
přehled různých způsobů hodnocení, aniž bychom si je subjektivně přisvojili. Existuje
nekonečná řada hodnot, a protože je nelze současně v každém okamžiku uskutečnit, dochází
mezi jednotlivými hodnotami ke kolizím. Člověk musí volit. Volí na základě předností.
Jaspers považuje volbu jen zřídka za boj. Spíše jde o řazení, vytváření žebříčků hodnot
(Rangordnungen der Werte). Tím se také objektivizují rozhodnutí konkrétních, slovy autora
existencielních bojů.
Výklad pokračuje rozvíjením hodnotového akcentu, který může opět nabývat rozličných tvarů a podob
podle toho, na jaký orgán se obrací, můžeme říci, na co v člověku naléhá. Jde o tři základní oblasti: hodnoty se
váží na náš pocit (das Gefühl), na naši schopnost posuzování (die beurteilende Ansicht) a konečně na naši vůli
(der Wille). Právě vůli považuje Jaspers za původce vlastního opravdového hodnocení, protože její součástí a
kritériem jsou jak naše pocitové reakce, tak i reflexe a možnost posouzení.
Zásadním momentem ale je celostní povaha našeho posuzování. Vůle umožní, aby síla hodnocení
pronikla celou existencí.95 Síly hodnocení žijí a působí ve vůli, odtud se jejich působení rozhodným způsobem
odráží v jednání člověka. Uvedenou myšlenku lze promýšlet i v souvislosti s otázkou nejvyššího dobra (das
höchste Gut).

3.1.1 Nejvyšší dobro

Obrysy nejvyššího dobra vykresluje Jaspers z jiného úhlu tvář možné existence, prozatím bez užšího
vymezení. Nezastírá vlastní postoj: přesvědčení o možnostech lidské existence. Uvádí „vizi“ vzhledem ke
čtenáři nepřímo naznačuje směr svého přemýšlení. Jeho reflexe nebo důkladná „rešerše“ problematiky není
podle mého názoru samoúčelná, neústí do vzduchoprázdna. Niterný vhled vzápětí směřuje do světa a čtenáře
nově „aktivizuje.“

Jak říká, příklady učení o nejvyšším dobru bývají více méně formální, tedy má-li se
rozhodnout konkrétně, vyžaduje to od člověka nová další rozhodnutí.
Dalším rysem je, že z hlediska života představují jakousi slepou uličku. Vztahují se
totiž k celku, ale,„chtít můžeme jen jednotlivé, celek chtít nemůžeme, jelikož jsme konečné
bytosti a nejsme Bůh. Nejvyšší dobro, popsané a zformulované v systému, je pevným určením
života a nechává jej ustrnout.
95

„Er läßt die Existenz mit dem gewählten Wert durchdringen.“ PdW, s. 221.
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‚Život‘ jako nejvyšší dobro je vždy procesem a něčím, co nechce být jako celek
hotové, co nemůže být jako celek poznané. Je tím, v čem jej chceme utvářet. Poslední telos
zůstává temný, je ideou.
Proto je pro život nejméně nebezpečné čistě formální učení o nejvyšším dobru. A
proto je také Kantova etika, pokud ji chápeme tímto způsobem ve svém působení nejživější.
Kanta nemůžeme zařadit mezi učitele nejvyššího dobra.“96
Bude-li nejvyšší dobro naplněno, pokračuje Jaspers, nebude zapotřebí žádné vůle.
Nejvyšší dobro se samo stane světem, v němž jej spatříme jako hodnotu. A co je předmětem
našeho chtění jednotlivě, stane se zároveň smyslem dění světa“.97
Podle autora existují dva přístupy, dva protikladné postoje v rámci charakteristiky nejvyššího dobra:

Jestliže člověk vnímá svět jako vývoj, pak pro něj spočívá vlastní směr, telos
v samotném dění. Má důvěru v přirozenost věcí, v dění světa. Každá jednotlivost má svou
vlastní misi, své určení. Člověk jedná, aniž předem ví, jakým směrem se bude vývoj nutně
ubírat. Disponuje klidem a jistotou, že stávající stádium je nutné, že je naplněním z hlediska
jeho určení. Má víru ve své pobývání, aniž je v něm přítomný, má víru v lidskou přirozenost a
ničím se nenechá zviklat.
Člověk uzpůsobený protikladně cítí: závisí to na mně. Vývoj světa je problematický a
proto nebezpečný. V posledku je naším úkolem určit i směr vývoje světa. Člověk jedná na
základě imperativu: žít a jednat podle konkrétních, hodnotných a viditelných cílů, s vědomím,
že nejde o cíle jako takové, o cíle vůbec. Jedná v nejvzdálenějším možném horizontu, kam
dohlédne, s vědomím svého omezení, za které nedohlédne.
Neschovává se za žádné učení ani hierarchii hodnot nutných pro vývoj světa. Je si
vědom, že on sám se svým cílem, s vlastním „telos“ může být zničen. Nejvyšší dobro proto
nepovažuje za konečné, ale teprve život člověku ukáže a dál i bude ukazovat, co chce a co
může. Člověk žije a koná, plní svůj úděl, který reflektuje, ale neví, v čem spočívá smysl jeho
pobývání (Dasein)98, ale naopak tuší, že s každým neomylným věděním život jako takový
ustrne.

96

Srov.: PdW, s. 227.

97

„In dem Geschehen selbst liegt die Richtung, Telos.“ S. 227, tamtéž

98

„…was es mit dem Dasein auf sich hat…“ srov.: S. 229, tamtéž
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Domnívám se, že z výše uvedené pasáže vystupují obrysy pozdějšího pojetí existence. Prozatím bez
užšího vymezení jde o charakteristiku možné existence (mögliche Existenz) člověka, v nakročení k tzv.
prosvětlování (die Erhellung). Patrná je Jaspersova snaha o výklad, o pojednání bez příkazu. Jde mu o to nebýt
nositelem jediné možné pravdy. Usiluje zasáhnout člověka v hloubce jeho existence.
Člověka až „zamrazí“, promítne-li se do doby psaní textu. Svět byl rozvrácen první válkou, hrůznými
osudy přeživších. Je vůbec v této situaci možné stavět před filosofa, před filosofii jako takovou menší cíle, než
proroctví? Lze protežovat jedinou pravdu, návod jak žít? Před námi stojí původně lékař, mladý praktikující
asistent psychopatologické kliniky, bedlivý pozorovatel života s veškerým tajemstvím provázanosti jeho
fyzických a duševních souvislostí.
Někde tady bychom mohli hledat kořen Jaspersovy odlišné existenciality. V nespecifikovaném
významově širokém kontextu daného pojmu, rodícího se s počátkem dvacátého století, zaznívá hlas
bezvýchodnosti, mrazivého údělu člověka, z něhož není úniku. Jaspers chce dát člověku naději. Nepůjde o
naději nezakalenou a křišťálově čistou. Nabádá člověka k tázání a pochybnostem ve vztahu k vlastním
myšlenkovým obzorům, vede k meditaci, ke zkoumání vlastních imperativů, k pomalým a jedinečným krokům
na cestě za existencí: „Jde o to, snažit se ze všech svých sil, člověk totiž nemůže počítat s tím, že přijde samo od
sebe, co sám neudělá, byť by to bylo to nejmenší.“ 99

3.2

Mezní situace
„Ich sehe nichts vor mir, nichts hinter mir, rief er aus, als eine uendliche Nacht, in

der ich mich in der schrecklichsten Einsamkeit befinde…“100

2/Edward Munch, Melankoli, 1892
99

„Es kommt darauf an, dass er sich mit ganzer Kraft einsetzt, denn er kann nicht darauf rechnen, dass es von selbst kommt,

wenn er es nicht tut, und sei es das Kleinste.“ PdW, S. 228
100

Volně, básnicky: „Nevidím nic před sebou nic za sebou, zvolal, nic než nekonečnou noc, v níž se v mé nejstrašnější

samotě ocitám…“. Citát Goethova harfenisty pochází ze závěru Jaspersovy přednášky s názvem „Samota“(Einsamkeit)
z roku 1915/16. Básnický obraz blízký charakteru mezní situace. (Jaspers, Karl, Das Wagnis der Freiheit: Piper Verlag, 1996.
S. 30)
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Z předchozí kapitoly je patrné, že lidská subjektivita, o níž Jaspers bádá, se pulsujícím organickým
pohybem rozšiřuje za sféru osobních postojů, obrazů a myšlení o světě a v zápětí se znovu vrací k jedinečnému
prožívání, k niternému pohybu vlastní duše. Dříve než ve třetím oddíle knihy představí jednotlivé duchovní typy,
pojednává o všeobecných hlediscích. Po sílách hodnocení následují mezní, hraniční situace.
Jaspers zavádí pojem, který se pro jeho pojetí existence stane klíčovým. První výklad se pokusím dát
do souvislostí s jeho pozdějším rozpracováním. Mojí snahou je vyjasnit, čím se mezní situace vyznačují, v čem
se odlišují od ostatních krizových životních situací.

Kolize, k nimž dochází v důsledku hodnocení, vedou člověka k potvrzení, k souhlasu
s určitými hodnotami, čímž se zároveň ničí hodnoty jiné. Neexistuje případ, který se člověku
jeví být stejnou mírou procesem tvoření hodnot (Wertschöpfung), jakož i jejich zničením
(Wertvernichtung). Ničení hodnot a překážky před novými hodnotami zažívá člověk v
nekonečně různorodých a konkrétních situacích. Zpočátku se nejeví být absolutně nutné, zdá
se, že by mohly vypadat i jinak. Přece jen se ale jednající člověk nad tyto jednotlivosti
dostává do určitých, svým způsobem rozhodujících a podstatných situací, propojených s jeho
lidským bytím, neomylně daných jeho konečným pobýváním v rámci předmětného světa.
Jaspers je nazývá mezními situacemi (Grenzsituationen).
Pokaždé je prožíváme, myslíme nebo cítíme až „na hranicích našeho pobývání“.101 V
rámci předmětného světa, v dělení mezi subjekt a objekt, není nic pevného, absolutně
nezpochybnitelného. Nenacházíme žádnou oporu,102 která by přestála každou naši zkušenost,
každé myšlení. Vše proudí v neklidném pohybu kladení otázek, vše je relativní, konečné, štěpí
se do protikladů, nic není v celku, absolutně a bytostně.
Z hlediska života jde o nesnesitelné situace, vstupují do naší živé zkušenosti jen
zřídkakdy beze zbytku ve své čistotě. Fakticky téměř vždy proti nim zaujímáme jisté obranné
opory. Jinak by život skončil. Člověk je relativně zřídka zoufalý, má totiž oporu103 před tím,
aby jí vůbec propadl. V mezních situacích nežije každý, ale jen docela málo lidí.104

101

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

102

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

PdW, s. 229
(„der Halt“: opora i zábrana: lze vnímat pozitivně i negativně, hraniční slovo, pojem)
103

Oporou je v tonto smyslu zábrana, od slova halten: držet, podržet

104

„Nicht jeder, die wenigsten leben in Grenzsituationen.“ PdW, s. 229
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Pokud se ptáme, kde má člověk svoji oporu, jak ji hledá a nachází, jak si ji zachová,
ocitáme se přímo v centru duchovního typu člověka. Jaspers hovoří o charakteristickém
výrazu vlastních živoucích sil člověka: „Jestliže se ptáme na duchovní typ člověka, ptáme se,
kde má svoji oporu.“105
V rámci našeho světa a v důsledku našich hodnotových žebříčků se všude setkáváme
s odporem, s překážkou. Existují překážky takříkajíc náhodné, lze jim zabránit, lze je
překonat. Člověk prožívá neštěstí a bolest, ale jen jako relativní zábranu. Co do charakteru,
jde o konečné překážky, netvořící žádnou hranici.106
I tak je naše zkušenost ze světa poukazem k absolutnu: tím, jak si člověk uvědomí
převahou hodnot a jejich uskutečnění - jakmile se chce ujistit jejich totalitou, zjišťuje, že “vše
dosažené a dosažitelné je vměstnáno do překážek, do ničení běhu světa.“107
Vnější situace je pro každého dvojsečná, pokračuje Jaspers. Podporuje i brání,
omezuje, ničí, je nejistá. Čím hlouběji poznáváme, tím jasnější je v nás všeobecné vědomí o
antinomické struktuře světa.108
My sami i svět žijeme antinomicky rozštěpeni. V subjektivním světě je s každým
chtěním provázáno ne-chtění, vůle směřuje proti tomuto chtění. Skutečnost rozštěpení se
podle Jasperse projevuje na objektivně nevyhnutelném a z podstaty nezměnitelném stavu
bídy a nouze světa. Vědomí hříšnosti, sklíčenosti, nicotnosti, opovržení je co do povahy čímsi
zcela odlišným od původního chtění.
Rozvrat v racionální oblasti nazýváme protimluvem (der Widerspruch). Všude kde
v racionální oblasti najdeme něco, co si protiřečí, musí být něco špatně. A pokud konečně
protimluvy odhalíme, v racionální sféře je prožíváme jako rozvrat vědění. Protože dokážeme
veškerou předmětnost racionálně zformovat, můžeme považovat všechny destruktivní procesy
a protikladnosti za protimluvy: smrt stojí proti životu, náhoda proti nutnosti a smyslům apod.
Vidíme je všude kolem sebe, kráčíme-li od konečných situací dál, abychom je viděli v
rámci celku.

105

„Fragen wir nach dem Geistestypus, so fragen wir, wo der Mensch seinen Halt hat.“ PdW, s. 229
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„Diese Widerstände werden vielfach als zufällig, vermeidbar, überwindbar blebt und aufgefasst, als solche sind sie

endlichen Charakter sund bilden keine Grenze.“ PdW, s. 230
107

„…findet er alles Erreichte und Erreichbare eingebettet in die Widerstände und in die Zerstörungen des Weltlaufs.“ PdW,

s. 230
108

Srov.: PdW, s. 230
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Pro Jasperse jde o nejvšeobecnější vzorec všech mezních situací. Člověk, vedený
silami světonázoru, se totiž nikdy nemůže zastavit u konečného, konkrétního, protože vše
konkrétní má současně charakter konečnosti i nekonečna: „ Z pohledu člověka může jít o
cokoliv bytostného, přece se pokaždé ocitá na cestě k nekonečnu, k celku.“109
Jaspers připouští, že je možné najít klid a uspokojení na časově omezenou dobu v mystice. Pokud ale
člověk tváří v tvář nekonečnu zůstane bdělý, zavede jej pokaždé až „na samé dno“ protimluvu, k antinomii.
Právě tehdy, tváří v tvář nekonečnému, na hranicích, kam až člověk dospěje, je postaven „před antinomie, tzv.
neslučitelnosti, které se musí vzhledem k pobývání jevit jako definitivní a bytostné.“ 110

3.2.1 Pojem antinomie

Jaká je ona antinomická struktura světa, tato hranice objektivního světa? Na rovině subjektu jí odpovídá
utrpení. A právě utrpení vidí Jaspers jako první a všeobecnou mezní situaci, z níž vycházejí ty další. Své pojetí
mezních či hraničních stavů umisťuje mimo vlastní obor tehdejší tradiční psychologie. Jak říká, jde jen o
předpoklady psychologie duchovních typů, nikoliv o psychologii jako takovou, kterou by se zabýval.

„Ne všechny protiklady jsou antinomiemi, ale mohou se jimi stát z hlediska absolutna
a z hlediska hodnoty.“111 Antinomiemi se nazývají neřešitelné logické protimluvy, stojící na
hranicích poznání a myšlení, jež nelze odstranit ani prohlásit za pouze zdánlivé, ani je nelze
vyhodnotit jako omyl, chybu nebo nedorozumění. Protimluvy zůstanou antinomiemi na
hranicích našeho poznání vzhledem k nekonečnému. Proto k sobě patří pojem nekonečna,
hranice a antinomie.112
Reálné protiklady jsou antinomiemi, pokud je hodnotíme jako něco posledního, co se
z hlediska hodnoty jeví jako bytostné a zároveň sporné, pokud chápeme existenci jakoby

109

„Um welches für ihn Wesentliche es sich auch handelt, er gerät immer auf Wege zum Unendlichen oder Ganzen hin.“

PdW, s. 231
110

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

Objekt Spaltung erscheinen müssen.“ PdW, s. 231
111

„Nicht alle Gegensätze sind Antinomien, aber alle können es werden, wenn sie unter den Gesichtspunkt des Absoluten und

des Wertes gestellt werden.“ PdW, s. 232
112

Srov.: tamtéž
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v tomto posledním byla protiklady rozdělená. Potom veškeré jednotlivé pobývání zůstane
zachováno pouze pokud se tyto protichůdné síly nebo projevy znovu setkají.113
V následující části uvádím zkrácený nárys Jaspersovy antinomické typologie. Při četbě vytane před
čtenářem charakter pozdější mezní situace, kterou Jaspers rozvinutím antinomické struktury Kantových
transcendentálních idejí předznamenává. Antinomická povaha skutečnosti, mezní situace a podvojnost bytí
směřují svou vnitřní dynamikou k celistvosti, k celku.

Úvahou nad antinomiemi pro myšlení a poznávání jde autor ve stopách Imanuela
Kanta a jeho nauky o antinomiích: „Drastickým příkladem je prostor…“114 Pozorujeme-li
nekonečno, nekonečnou hvězdnou oblohu, pak se nám zdá, jako bychom nekonečno spatřili.
Jde ale jen o intenci, říká Jaspers. Přirozeně nevidíme nekonečno, máme ale představu o
vesmíru, známe astronomická zkoumání. To vše jakoby promítáme do rámu, který vidíme
před očima. Tím si tvoříme vlastní obraz, svoji perspektivu. Nedokážeme jinak, nežli
představit si za každým dosažitelným koncem znovu další prostor, a takto dál a dál. Ani celek
světa, pokud o něm hovoříme, si nedokážeme představit. Nekonečný prostor vnímáme jako
uzavřenou totalitu, přemýšlíme o něm jako o předmětu. Nedokážeme si představit nekonečný
svět, pokud se opravdově zahloubáme, a konečný už vůbec ne. Jsme na hranici poznání, v tu
chvíli se mohou dostavit závratě nebo různé pocity. A to je jen nevinný příklad antinomické
hranice našeho světa.
Protimluv může působit u živě myslícího člověka trojím způsobem, může vyvolat trojí
reakci:115
-

Ducha skepticismu může protimluv vést k myšlence světa jako nicoty.

-

Může ale uvést myšlení do pohybu, může mu předat síly pokračovat. Neboť

kde je protimluv, tam je i osten zájmu. Cíle nikdy dosáhnout nemůžeme, ale prostřednictvím
antinomií ožívají síly poznání, síly činné jen v konečném světě, tváří v tvář nekonečnu. Od
dob Kanta je nazýváme „idejemi“(Ideen) říká Jaspers. Tak je pro nás myšlenka prostorového
světa jako celku ideou (Idee), není ani konečným ani nekonečným předmětem, ale nezbytně
obojím.
113

Srov.: tamtéž

114

Srov.: PdW, s. 234

115

Srov.: PdW, tamtéž
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Zbývá ještě třetí možnost: protimluv, jenž není v silovém působení idejí vědomý, pokud působí, se
stane předmětem myšlení a může rozvinout hraniční filosofický obraz světa antinomií. Jak říká Jaspers, šlo by
ale o pouhou představu, bez záruky, že potom síly v podobě idejí nebudou působit dál. Srov.: PdW, s. 234

3.2.1.1 Antinomie skutečnosti
Antinomie skutečnosti (Antinomien der Wirklichkeit) nelze vyřešit. Pomocí idejí je lze
překonat. Nejde o žádné dané předměty. Jaspers jmenuje antinomie světa, života a duše.116
Nejde o protimluvy, na nichž by se ukazovala jakási ne-skutečnost pobývání. Jde o
zcela evidentní reality, v nichž tělesně existujeme.
Jejich skutečností je hranice našeho poznání, jež se jejím prostřednictvím dává do
pohybu, a proto nebude nikdy uzavřená. Tím posledním jsou pro člověka vždy antinomie,
sunoucí jej vpřed cestou nekonečna. Naplněním nekonečna by se antinomie rozpustily, což
není myslitelné ani představitelné.
„ Hier ist der Mensch in einer letzten Situation, durch die er erkennend immer wieder
in Zweifel gerät, aber gerade dadurch ideenhafte Kräfte gewinnt.“117
Poznání, kterým bys uchopil celou skutečnost od základu, znamená smrt poznávání
schopného postupovat dál jedině konkrétním způsobem. „Všeobecným promyšlením se ještě
antinomií nedobereme.“118

3.2.1.2 Antinomie pro hodnocení a jednání
Veškeré hodnoty sestávají z protikladů mezi hodnotou a ne-hodnotou. Všeobecně
každá hodnota k sobě váže nějakou ne-hodnotu. Hodnoty nabývají formy jakési objektivní

116

Srov.: PdW, s. 236

117

„Člověk je zde v jedné z posledních situací, poznávaje jejím prostřednictvím, upadá opakovaně v pochybnost, ale právě

tím získává síly povahy idejí.“ PdW, s. 236
118

„ Im allgemeinen Gedachtwerden sind sie noch nicht erfasst.“ Srov.: PdW, s. 236-237
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zvláštní říše, jako něco, co má o sobě platnost, co se má naplnit, co je požadováno. Mezi touto
říší hodnot a skutečností je napětí.119
„Každé hodnotové jednání má následky, které jednající nechtěl a nemůže chtít. Žádné
jednání nepůsobí čistě a bez vedlejších následků.“120
Pro představu následuje několik konkrétních případů jednání. „Chci nepomíjivé, trvalé
a musím zjistit, že bytostné je jen to, co je naplněním okamžiku… Ve válce chci jistotu a
budoucnost a pomáhám dobyvačnému imperialismu. Chci obranu a napadám, apod.“ 121
Nemůžeme tedy chtít jednat absolutně správně.
Jaspers uzavírá pasáž úvahou, která by se mohla svým etickým dosahem stát mantrou současného světa
(znovu připomínám, že text vznikal s koncem I. světové války):

„Individualistické povýšenosti, tomuto zdroji vývoje, pokroku, tvoření, a vynálezů tak
jako protipól stojí solidární připojení, přizpůsobení se společenství a podmínkám pospolité a
tím také individuální existence.“122
Závěrem ještě krátký výčet antinomií z hlediska subjektu: v každém snažení, v puzení
lásky, touhy lze zaznamenat kontrastní protisílu. V Goethově citátu se ukazuje vzájemné
sepětí protikladných vlastností našeho charakteru, u Augustina a Františka podle dostupných
autobiografických zdrojů předcházela světská dráha jejich radikálnímu obratu v životě. Půjdeli někdo v jejich stopách, aniž by prošel světskou částí života, jeho životní forma bude mít
absolutně odlišný charakter.123
Ani v procesu sebeutváření (die Selbstgestaltung) není myslitelné počítat s přímou
cestou. Pokud jde o živoucí proces, neexistuje pro ni žádný jasný recept. Existují právě ona
119

Srov.: tamtéž

120

„Jedes Handeln auf Werte hin hat Folgen, die der Handelnde nicht wolte und nicht wollen kann. Kein Handeln hat rein

und ohne Nebenerfolge die gewollte Wirkung.“PdW, s. 237
121

„Ich will das Unvergängliche, Dauerhafte und muss erfahren, das nur Wesen gewinnt, was erfüllter Augenblick ist. Ich

will (im Kriege) Sicherung der Zukunft und helfe dem erobernden Imperialismus. Ich will verteidigung und greife an, usw.“
PdW, s. 238
122

„ So steht der individualistischen Selbstherrlichkeit, dieser Quelle alles Entwickelns, Fortschreitens, Schaffens, Erfindens

als Gegenpol der solidarische Anschluss und die Unterordnung unter die Gemeinschaft als Bedingung der geselligen und
damit auch der individuellen Existenz gegenüber.“ Tamtéž
123

Srov.: PdW, s. 236
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rozhodující okamžitá buď-anebo,124 neexistuje ale žádné všeobecné buď-anebo.125 Právě
přelévání protikladů, přechod z jednoho do druhého považuje Jaspers za nejcitlivější místo
v sebepojetí. 126
Následující reakci na antinomickou situaci lze považovat za předobraz vzorů, nebo možných způsobů
jednání pro mezní situaci:

3.2.2 Reakce člověka na antinomickou situaci

Člověk je zničen (Er wird zerstört): „Čím zřetelněji se všude objevují antinomie, o to
více stoupá nejistota, vedoucí k ochromení veškerého jednání, poznávání a života.“127
Člověk se antinomiím vyhýbá (Er drückt sich um die Antinomien herum). „Schovává
se před otřesy, před procesy zoufalství a krizových přerodů v rychlé útěše
nevyhnutelnosti“.128
Člověk získává sílu (Er gewinnt Kraft.)129 Jaspers hovoří o síle, získané skrze
konkrétní situaci, vyžadující naplnění. Stále novými pokusy živoucí syntézy k rozhodnému
kroku, k rozhodnutí, nepopírajícímu racionalitu, zároveň ale kroku, jež nelze racionálně
dostatečně odůvodnit kráčí člověk po nekonečné cestě dál. Je nesen vůlí po jednotě, aniž si ji
kdy přisvojí. Z antinomie tryská nová životní síla.130

125

„Es gibt wohl das augenblickliche, entscheidende Entweder-oder, aber es gibt kein allgemeines Entweder-oder

überhaupt.“ PdW, s. 240 (Srovnej s postojem okamžiku v 1. části práce)
126

Srov.: PdW, s. 239

127

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

und Erkennens und Lebens.“PdW, s. 240
128

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

schnellen Trost des „unvermeidlich“herum.“PdW, s. 241
129

Srov.: PdW, s. 241

130

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

241
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Jde o sílu, vydobývanou stále novými otřesy. Člověk prožívá zároveň intenci
k metafyzičnu, dotek s nekonečnem bez možnosti objektivizace. Nejde o nic poklidného, o
vlastnictví bez receptu, o hru bez pravidel, ale „život ducha samého.“131

3.2.2.1 Zdánlivá harmonie
Pozoruhodný je postřeh týkající se doslova plně a všestranně rozvinutých osobností. 132 Je dokladem
vynikající Jaspersovi pozorovací schopnosti , ale i schopnosti vcítění, nebo jinak řečeno kombinaci odborné
psychopatologické praxe s vlastním osobnostním vkladem. Pro tehdejší akademický svět jen těžko připustitelné
zjištění, že výjimečnost v osobnostním rozvoji umělce, hraničící s chorobou, nebo i duševní onemocnění mohou
přinášet světu krásu.

Úvaha začíná myšlenkou, že u takto rozvinutých osobností bychom očekávali, že
prožívání antinomií u nich bude nejhlubší, že bude na první pohled zřejmé a patrné. Ale
pozorování některých osobností nás učí, že antinomie často mizí. Skoro bychom uvěřili, že
ani neexistují. Důvodem je již předeslané skrývání se, banalizace, zjednodušování viděného
„rozporu“. Nezbytné zmrtvení, k němuž přitom dochází, vede zprvu k nepochopitelným
vedlejším účinkům, k duševním změnám, které se nejčastěji podle Jasperse projevují jako
nervozita.
Vidíme také, že některé velké osobnosti docházejí harmonie, že se v jejich případech
antinomie vyřeší. Ale i to je zčásti klam. Čím více se přiblížíme faktické existenci těchto
velkých osobností, tím jasnější je, že u nich proběhl hluboce vášnivý a vehementní proces
plný zoufalství a přemáhání. Hluboké utrpení provází duchovní přerod, doslova vydobytý,
projevující se navenek zdáním harmonizace výsledného celku uměleckých děl, v básnictví, ve
filosofickém systému, v náboženském obrazu světa, zkrátka v umělecké práci, jak ji později
vidí svět. Divák zakouší klid a harmonii u díla, které vznikalo v nekonečném utrpení a
v bojích. To je klam. Tyto harmonické ideje nejsou symbolem klidu, ale symbolem utopie
neznámého cíle.133
131

„Es ist das Leben des Geistes selbst.“ PdW, s. 241
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Srov.: PdW, s. 241-242
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„ Die Schöpfung und Anschauung jener Ideenwelt ist kein Erwerb ruhigen Besitzes – damit geht die Idee verloren - ,

sondern Symbol und Utopie des ungewussten Zieles, au das der Prozess des Geistes in unendlichen, lebendigen Akten
antinomischer Synthesen gerichtet ist.“ PdW, s. 242
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3.2.2.2 Od utopie k paradoxu
Všem utopiím je podle Jasperse společné, že antinomickou povahu pobývání ignorují.
Snaha vyřešit věc hned harmonicky, ale znamená ignorovat antinomii. Utopií je i najít
zdánlivé momentální řešení v uměleckém díle, nebo v utopii věřit. Vědět jaké by to bylo,
pokud by lidé jen chtěli, kdyby bylo jen trochu více času…. Jde o druh utopického myšlení, o
přímočarou aktivitu, vyvolanou tvůrčí invencí, ale nejde o aktivitu živoucí.
Právě v osudech těchto osobností nejvyšší osobnostní síly podle Jasperse vnímáne a
přijímáme antinomie jako cosi finálního. Člověkumnělci přitakává životu, říká: „ano“!
Antinomická protikladnost je zdrojem jeho síly. Nejde o konstatování, ale spíše o zkrášlení, o
absolutizaci.
Antinomická povaha se v nějaké míře stane součástí téměř každého filosofického
systému. Jaspers uvádí jako poslední příklad Hegelův princip negativity, který se v jeho
systému stává principem světa. Jeho antinomie nejsou žité, jsou myšlené, neřeší se
existováním, netkví v existenci. Podle Jasperse se mu podařilo zahrnout do uzavřené
harmonie celku veškeré antinomické rozpolcení, pohyby nihilismu.134
V mnohých případech je z historie známa snaha vytvořit z antinomického obrazu světa
tzv. mystickou jednotu. Specifickým způsobem poznávání je možné ji zakusit, ale pokud se
mystika člověku stane vládnoucí životní formou, půjde o protiklad živoucí osobnosti.
Antinomické zůstává nakonec vždy paradoxem.
Religiózní člověk je schopen podle svých možností podržet antinomický obraz ve
svém pobývání a existovat v něm. Antinomie dokáže pozdvihnout poznání, stejně jako zničit
religiózní život. Religiozita trvá antinomiím navzdory, je dokonce schopná vehementním
gestem přijmout sama antinomické síly a povýšit paradox na stěžejní moment víry, říká
Jaspers. Paradox lze přijmout jako výchozí bod uvažování, jak dokazuje na příkladech z
Kierkegaarda.135

134

Srov.: PdW, s. 243

135

Srov.: PdW, s. 245
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3.2.3 Paradox: Jaspersův exkurz ke Kierkegaardovi

„Vně všestranně antinomické situace je jen jedna jistota: existence, okamžitá existence
člověka. Vědomí existence se člověku otevírá právě prostřednictvím vědomí antinomické
situace. Na místo objektivity myšlení při řešení problémů a protimluv, jak je výtečně zvládá
matematické poznání, (což je také důvod, proč je vůči veškerému matematickému poznání
Kierkegaard lhostejný ), roste v člověku prožitek vážnosti existence. Vědomí, že vše záleží na
vlastním jednání, na životě, na vlastním rozhodnutí existujícího. Je to vášeň existujícího
oproti neexistujícímu, neživoucímu myšlení dialektika, přemýšlejícího u psacího stolu o tom,
co nikdy neudělal a nikdy nežil.“136
Paradox je vášní myšlení a myslitel bez paradoxu je jako milující bez vášně. Ale
nejvyšší potencí každé vášně je, že podvědomě připravuje svůj vlastní zánik. A stejně tak je
nevyšší vášní rozumu, že bytostně touží zažít náraz, ačkoliv pro něj tento náraz (na jednu či
na druhou stranu) bude zánikem. Tohle je tím největším paradoxem myšlení: objevit něco, co
se samo myslet nemůže. Paradoxní vášeň rozumu se tedy bez ustání sráží s neznámým, které
zde bezesporu je, ale protože je právě neznámé, v jistém smyslu zde není. Dál se rozum
nedostane…Co je ale tím neznámým?
Kierkegaard je přesvědčen, že neznámé má zůstat hranicí.
Objektivní pravda setrvává v konečném, i když intencionálně směřuje k celku, nikdy
jej neobsáhne. Je prostá protimluv, je lhostejná. Naopak subjektivní pravda je vlastní pravdou,
tedy pravdou existujícího a vyjadřuje se paradoxem: „ Vrcholem niternosti existujícího
subjektu je vášeň, té odpovídá pravda jako paradox, a protože se pravda stává paradoxem,
spočívá na jejím vztahu k existujícímu subjektu.“ 137
Velkým příkladem pravdy existence, vrcholící v paradoxu, je pro Kierkegaarda i
Jasperse Sokrates. 138
Původní inspirací tématu bylo sepětí religiozity a paradoxu. Jaspers cituje své předchůdce, odkazuje
k jejich pojetí.
136

tamtéž

137

„Der Höhepunkt der Innerlichkeit eines existierenden Subjekts ist Leidenschaft, ihr entspricht die Wahrheit als ein

Paradox, und das die Wahrheit zum Paradox wird, beruht gerade auf ihren Verhältnis zu einem existierenden Subjekt.“
PdW, s. 246
138

„Když (wenn) je nesmrtelnost“, říká Sokrates. Na toto když vsadí celý svůj život.“ Srov.: PdW, s. 246
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Pozoruhodná je schopnost paradoxu, „ podržet“ sama sebe v každém okamžiku, kdy hrozí obava z
vysvětlení, které by jej chtělo odstranit. Právě ta je pro Kierkagaarda výrazem nejvyšší religiozity v přísném
smyslu slova (znovunavázání). Jako bychom slyšeli ozvěnu rytíře víry z hory Mória, jak ji dánský autor zaslechl
a neopakovatelným způsobem vykreslil v knize Bázeň a chvění:

„Od Abraháma se však poslední slovo zachovalo, a jsem-li s to paradox pochopit, porozumím také
Abrahámovu totálnímu zpřítomnění v onom slově. Zaprvé neříká vůbec nic, a touto formou poví, co říci má.“
…“Zde se opět ukazuje, že se Abrahámovi sice porozumět dá, ale jen tak, jak se chápe paradox. Já sám
Abraháma chápu, ale je mi přitom jasno, že mi chybí odvaha takto hovořit, a jako Abrahám se jednat neodvážím.
Proto však nebudu tvrdit, že tu jde o něco lhostejného – vždyť je to naopak div divoucí.“139

Jaký je tedy Kierkegaardův pohledu na křesťanství? Ono samo je sobě paradoxem. Je
paradoxní, že Bůh má svou osobní historii. Vádne času, zjevení probíhají v čase. Může mít
věčnou platnost víra, že záchrana tkví ve víře v paradox, v Ježíše? Křesťanství nechce být
primárně vůbec pochopeno, ale „maximum porozumění křesťanství je chápat, že pochopené
být nemůže.“140
Výše uvedené pojetí paradoxu je z hlediska existence protkáno stěžejními pojmy, výměnou vzájemných
motivů obou filosofů. Jejich přístupy se v mnohém dotýkají nebo dokonce prolínají. Oba autory spojuje vědomí
konečnosti rozumového poznání a právě proto i výzva k odvaze vášně a touhy po nekonečnu, výzva
k rozhodnutí, tady a teď, buď - anebo , ať již půjde o rytířský skok nebo jemu příbuzné niterné odhodlání k
rozhodnutí bez plného porozumění.

3.2.3.1 Exkurz: První a druhé zpracování mezních situací
Mezní situace z roku 1919 přímo souvisejí s Jaspersovým pojednáním o antinomiích a paradoxu. Autor
je uvádí jako součást třetí kapitoly Života ducha a dělí je do následujících pododdílů: 1/Antinomická struktura
bytí, 2/ Utrpení, 3/ Jednotlivé mezní situace.
Druhá podoba mezních situací pochází z roku 1932, z Jaspersovy třídílné Filosofie (Philosophie),
konkrétně z jejího druhého dílu: „Existenerhellung“.141 Jaspers částečně mění podobu i řazení mezních situací,
ale téma meze (hranice) jako takové zůstává i v pozdějším díle páteří Jaspersova myšlení. Fakt, že se po třinácti
139

Kierkegaard, Soren, Bázeň a chvění. Nemoc k smrti: Svoboda, 1993. S. 102-103

140

„Das Christentum ist das Absurde, das mit der Leidenschaft der Unendlichkeit festgehalten wird. Das Maximum des

Verständnisses für das Christentum ist, zu verstehen, das es nicht verstanden werden kann.“ PdW, s. 247

141

Existenzerhellung: projasnění, prosvětlení existence
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letech opět jakoby obloukem ke stejnému tématu vrací, vede k úvaze, jakým vývojem dané prošlo, v čem je jeho
mladší zpracování jiné, nebo naopak, v čem se obě pojetí shodují.142 Na první pohled je zřejmá změna v řazení
témat, i prohloubení celkového kontextu.
Druhý svazek filosofie (Philosophie, zweiter Band, Existenzerhellung) dělí Jaspers na tři hlavní díly,
Celý svazek otevírá vstupní téma existence. Prvním hlavním tématem je komunikace, přesněji Já a komunikace
(Ich selbst in Kommunikation). Mezní situace jsou tématem třetího dílu: „Existence jako nepodmíněnost
v situacích, ve vědomí a jednání“(Existenz als Unbedingtheit in Situation, Bewußtsein und Handlung), přičemž
jednotlivé mezní situace otevírá fenomén smrti, respektive smrt bližního.
Na rozdíl od prvního zpracování neřadí Jaspers náhodu 143 do kapitoly k jednotlivým mezním situacím,
nepojednává o ní samostatně, je vetkána do úvodní určitosti, jakožto mezní situace náhody.
Konkrétní líčení boje, smrti, náhody, viny dospívá ve světě našeho pobývání vždy k nejzašší hranici
negativity, z níž „není úniku“. Hranice je posledním obzorem, je nepřekročitelná. V metafyzickém vědomí, kdy
se podle Jasperse může vztah obrátit,144 bych volila slovo mez. Mez je onomatopoickým vyjádřením omezení, je
mezi-prostorem, pomezím, specifickým územím všech a nikoho.

3.2.3.2 Exkurz: Kontext doby
V roce 1913 vycházejí Husserlovy „Ideje k čisté fenomenologii“. Subjekt vstupuje přímým způsobem
do poznávacího procesu a hraje v něm nově zásadní roli. Prožívající stojí v jiné roli, než jak tomu bylo
v tradičním pozitivizmu, jeho názor, subjektivně-smyslová zkušenost získává novou důležitost. Válka mění, boří
dosavadní hierrarchie hodnot a způsoby uvažování o světě a o člověku. Jaspers si je vědom, že „věci, o nichž
pojednáme, patří k nejúčinějším v duši“. Výchozím bodem zkoumání je jednotlivý člověk, živá a jedinečná
bytost každého. Tento aspekt je charakteristický pro psychologickou rovinu uvažování a zároveň se stává
„vstupenkou“ do žité filosofie. Prožívající reflektuje sebe i své okolí, od svého života se na okamžik odvrací,
rozhlíží se po jiných osudech, pátrá historií…a hovoří co nejjasněji, s vědomím, že se to plně nezdaří, je ale
naděje, že se své existenci o krok přiblížíme.145

142

V minulém roce vyšel jako 20. svazek malé řady OIKOYMENH první překlad mezních situací od pana Václava Němce.

V mé práci se k ní se vracím a odkazuji, v případě ostatních částí vycházím z původního originálu z roku 1932.
143

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

je podle Jasperse s to ji nezapírat, ale naopak, učinit z ní nepochopitelný akt Absolutna a postavit ji do základu našeho světa.
Srov.: PdW, s. 273
144

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

145

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

živoucí proces uskutečňování existence se děje ve skocích (der Sprung).
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Hovoří naléhavě právě o pohybu, cestě, procesu, nikdy neklade konečné pravdy. Mezní situace
koncipuje jako možnosti, jednotlivé přístupy, postoje, obrazy z historie světa vykresluje živě a oproti pozdější
verzi obsáhleji.146
Na přístupech konkrétních historických osobností, prostřednictvím duchovních a náboženských nauk
proniká do hloubi jejich intencí. Nechce primárně hodnotit, ale díky vzájemnému dialektickému prosvětlování je
jeho postoj vždy zjevný. Tvoří si svůj vlastním „systém“, jehož snahou není přehlednost, ale spíše návaznost,
kontextualita živých a obsahově hutných obrazů lidského života.

3.2.4 Utrpení

PdW je knihou připravovanou pro katedru psychologie, ale jak autor říká, pochází „z období, kdy jsem
se od psychiatrie dostal k filosofování“.147 Od počátku žije vědomím, že empirické, logické poznatky a živá
lidská bytost jsou dva světy. Důraz na životní proces uskutečňování vlastní lidské existence jako možnosti od
počátku prostupuje Jaspersovy úvahy. Fenoménu utrpení věnuje ve verzi 1 obsáhlou část, jak říká, prolíná se
všemi mezními situacemi, z hlediska subjektivity prožívajícího je jim vlastní. Utrpení se nelze vyhnout ani
myšlenkou na odplatu, stalo by se pro nás totiž pouhým prostředkem, ničím definitivním (Endgültiges).
V mezních situacích ale jde právě o tuto definitivnost, jíž je prožívaná mez specifická.

K výchozí charakteristice všech mezních situací patří, že jsou zdroji sil, směřujících
k vývoji. Utrpení (Leiden) stojí v pozadí každé mezní situace. Potěšení a utrpení jsou spolu
vzájemně provázané, ale pozorujeme-li je, pojednáváme o nich, aniž bychom je aktivně
prožívali. Jestliže mezní situaci neprožíváme, pouze ji reflektujeme, odsouváme její
antinomickou povahu do pozadí. Pozitivní síly patří aktivnímu životu, jenž je schopen najít
něco důležitého, dát něčenu přednost. Život dokáže tvořit síly, jejichž prostřednictvím může
prožívající člověk vyjít z antinomické situace, vyskočit z ní ven. Může postupovat dál,
směřovat k hranici nikdy nekončící syntézou.
„Žádná pojednávající reflexe- co umí tak dobře ukázat bídu našeho pobývání- nic
nemůže vést stejně dobře k pozitivně hodnotnému, jedině výzva k životu.“148

147

„…als ich von der Psychiatrie her zun philosophieren kam.“(srov., Předmluva k 4. vydání)

148

„Aber keine betrachtende Reflexion- die so gut das Elend des Daseins zeigen kann – kann ebenso auch zum Wertpositiven

führen, als nur durch Apell an das Leben.“ PdW, s. 247
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Fenomém lidského utrpení lze hlediska člověka vnímat na dvou polaritách, na dvou
postojích: na pesimistickém a optimistickém. Jaspers se přirozeně nepřiklání k žádnému
z nich, oba nazývá je slepou cestou. Příznačným způsobem apeluje na naši víru i
odpovědnost: život sám teprve ukáže, čím je svět. Svět není nikdy hotový, neboť jaký je,
zavisí i na mně. „Vůbec není, bude.“149
„Lze mu ale přitakat, lze přetvarovat pozitivní skutečnost, nový charakter ale získá až
tehdy, spatříme-li jej jako mez, hranici, jako cosi posledního, až pokud chápeme jeho
neodvratitelnost. Utrpení již potom nebude ničím jednotlivým, ale bude patřit k totalitě“.150
Reakce na vědomí neodvratitelnosti utrpení se výrazně liší: rezignace, povrchnost,
apatická lhostejnost, heroismus a konečně i „nábožensko-metafyzický přístup“(religiösmetaphysisch)151.
I v tomto případě je utrpení stejně jako v předchozích případech prožíváno jako něco
posledního a neopominutelného, z hlediska života a světa jako něco bytostného. Ve chvílích
otřesu ale následuje o sobě nepopsatelný způsob prožívání, vyjádřující se bezprostředními
výrazy božské jistoty a následně myšlenkovými stavbami, jež stejně jako veškeré teorie
doslovně vzato vystaví „konečný“ nadsmyslový svět ospravedlňující utrpení, jež musí být již
svým počátkem, původem paradoxními projekcemi mystických zážitků, vyvěrajících ze
situací utrpení na hranicích vědění, chtění a schopností.152
Jaspers má na mysli povznášející, prohlubující, smyslově obhacující zkušenosti
v prožitcích utrpení.153
O jakou kvalitu zkušenosti asi půjde? Představme si prožitek spojení s Bohem: např.
Žalm73, „Jak je Bůh dobrý k Izraeli“ a myšlenku na utrpení v božství samém: Bůh je
přítomný v našem utrpení, trpí s námi. Podobné myšlenky lze snad původně považovat za
naivní výraz prožívání, poté z racionální touhy přetavený do metafyzického obrazu světa, jenž
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„ Sie ist überhaupt nicht, sondern sie wird.“ Srov. PdW, s. 248

150

„Das Leiden gewinnt für den Menschen als Situation einen neuen Charakter, wenn es als Letztes, als Grenze, als

Unabwendbares begriffen wird. Das Leiden ist nichts Einzelnes mehr, sondern gehört zur Totalität.“ PdW, s. 251
151

Srov.: PdW, S. 252

152

Srov.: tamtéž

153

„ Es sind Erfahrungen einer Erhebung, Vertiefung, Sinnbereicherung im Leiden…“ srov.: tamtéž
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učí, odkud pramení utrpení, jaký má smysl, k čemu vede… Viz Leibnizova „Theodicea“
jakožto spekulativní učení, jež reflektuje způsob, jakým vysvětlit či ospravedlnit utrpení.
Ve zkratce uvedu tři učení, která Jaspers s odvoláním na Maxe Weberova jmenuje. Jak říká, jen tři před
kritikou obstojí:

-

Zrathustra (zarathustrický dualismus): jsou dvě síly, dobro a zlo. Dobro

nezískává své ospravedlnění, člověk má stát na straně sil dobra. Člověk je také jevištěm boje
těchto sil.154
-

Indické učení o karmě: Základem nauky je kolo znovuzrození, pohánějící

člověka od jedné existence k druhé. Přetrvává zájem o vlastní duši, nikoliv vztah k Bohu.
Bohové jsou formami existence a součástí kola znovuzrození jako lidé.155
-

Učení o predestinaci protestantských sekt. Jsme pouhými nástoji Boha.156

Ve všech těchto případech nachází Jaspers v základu učení racionální konečný obraz
světa, v každé z těchto nauk lze pocítit ustrnutí. Pro člověka zcela přirozeně vyrůstajícího v
jejich duchu se mezní situace ani dostatečně nemohou vyvinout. Mezní situace trpícího
přestává být definitivní.157
Závěrem kapitoly staví vedle sebe autor dvě postavy, lišící se svým základním postojem k utrpení:
Sorena Kierkegaarda a Friedricha Nietzscheho.

Oba apelují na živoucí proces v člověku, na odpovědnost jednotlivce, na nejhlubší
individuální vážnost ve vztahu k čestnosti a poctivosti a všemu v sobě navzdory. Bytostný
niterný přerod (die innere Umkehr) je nevyjádřitelné rozhodnutí, volba, probíhající vždy
154

„Schauplatz des Kampfes ist auch der Mensch“. PdW, s. 253

155

Es besteht nur Interesse für die eigene Seele, keine Beziehung zu Gott.“ Tamtéž

156

„Wir sind Werkzeug Gottes.“ Tamtéž

157

„Jede formulierte Lehre vom Ganzen wird Gehäuse, beraubt des originalen Erlebens der Grenzsituation und unterbindet

die Entstehung der Kräfte, die bewegend den Sinn des Daseins in der Zukunft in selbstgewollter Erfahrung suchen, um an
deren Stelle die Ruhe einer durchschauten und vollkommenen. Die Seele befriedigenden Welt ewig gegenwärtigen Sinnes zu
setzen.“ PdW, s. 255
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v nejhlubších vrstvách našeho já. Zakusit jej může každý jedině sám vlastním přičiněním,
žádná nauka mu takovou zkušenost nemůže předat. A jelikož jde o proces s největším
možným nebezpečím sebeklamu, a jelikož budou v tomto procesu rozhodujícími kategoriemi
pravdivost, čestnost a upřímnost, oba filosofové rozvíjejí nekonečně se proplétající rozumějící
psychologii. 158
Neboť do nauky se nevejde, co je pro náš život bytostné, do nauky lze přenést jen
médium našeho života. Tímto médiem je fenomén psychologického, 159 jeho nekonečná
dialektika. Psychologickou naukou dostává člověk do rukou nástroj, jak se stále přibližovat
sféře odpovědnosti za vlastní nitro, jak nechat působit odpovědnost a nebezpečí sebeklamů,
smysl pro pravdivost: „ Die Gehäuse fester Lehren breiten auch über die Seele einen
Schleier.“160
Život jako kontinuum, nekonečno, prospívá jen v médiu nekonečné psychologie.
Mohli bychom říci, že jde o psychologický světový názor nebo dokonce o fenomén
psychologického nazření, sdělitelný jedině v objektivních všobecně platných formách, jež
zároveň nahlížíme jako nepodstatné.
Kierkegaard oděluje svět štěstí od neštěstí, od světa utrpení (jako bychom je spatřovali
přicházet pouze zvenčí, náhodně a jednotlivě). Nezdá se nutné a neopominutelné
(poznáváme, že je totální a bytostné). Zatímco bezprostřední člověk od neštěstí nedobrovolně
odhlíží, stává se bezradným, niterně náboženský člověk, jenž si přivlastnil dialektiku
nekonečna, vědom si mezních situací, má utrpení stále „při sobě“. Prahne po utrpení stejným
způsobem, jako bezprostřední člověk po štěstí. Religiózní člověk může sama sebe mást,
pokud např. „prosí Boha, aby byl zkoušen stejným utrpením jako Abrahám. Taková prosba je
přeháněním religiozity. Nedorozumění spočívá v tom, že religiózní člověk vnímá neštěstí jako
něco přicházejícího zvenčí.161
Reakcí je přetrvávající nejistota ve vztahu k absolutnu. Nastává definitivně paradoxní
situace: být si jistý znamená konec utrpení a tím i konec religiozity. Cesty za jistotami jsou si
vždy blízké: jistota religiózně probuzeného a spekulace, jež si osobuje to, co vlastní tím, že
158

Srov.: PdW, s. 255

159

Srov.: PdW, tamtéž

160

„ Obaly pevných nauk rozprostřou závoj i přes duši.“ PdW, s. 255

161

Srov.: PdW, tamtéž
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vytváří evidentní dogmata. Každé završené osvobození se od utrpení je východiskem, rušícím
prožitek mezní situace, a tím také náboženství a životní proces v Kierkegaardově, potažmo
v Jaspersově smyslu.162
V religiózní sféře, zůstává-li zachována, věří člověk, že právě v utrpení a smrti je
život, stejně jako je tomu s bezprostřední vírou ve štěstí. Religiózní člověk chápe „tajemství
utrpení jako nejvyšší formu žvota“163. Není možnost, jak utrpení uniknout.
„Pokud by existující, tzn. současně konečný i nekonečný v čase žijící člověk byl s to
překlenout se poznáním, že toto utrpení představuje vztah k absolutnu, přes toto utrpení, by
byl také schopen přerodit se z časově existujícího ve věčného.“164
Kdo religiózně trpí, nemůže být současně tzv. nad věcí, nemůže se radostně povznést
nad význam utrpení. Ze strany religiózního člověka je nepochopením, považuje-li za naprosté
osvobození a vykoupení stav, kdy „neštěstí přichází zvenčí, drtí lidské srdce a zde nachází
boží vztah svůj počátek a religiózní člověk se opět postupně stává šťastným.“165
Nietzsche nepopírá utrpení ani jeho význam, nepopírá, že se velký člověk stává sám
sebou v nekonečném utrpení, ale utrpení pro něj není tím posledním, nejzazším, je pouze tím,
co se má přerodit v sílu života. A tou je největší potěšení, radost. Důraz klade na proces
přerodu vnitřního člověka, probíhající bez vztahu k něčemu metafyzickému nebo k Bohu.
Tím posledním se jako výraz síly života stává radost.
„Weh spricht: vergeh
Doch alle Lust will Ewigkeit,
Will tiefe, tiefe Ewigkeit.“166

162

Srov.: PdW, s. 256

163

„das Geheimnis des Leidens als die Form des höchsten Lebens.“ PdW, s. 255

164

„Wäre ein Existierender, d.h. ein zugleich endlicher und unendlicher, in der Zeit lebender Mensch imstande sich durch

Wissen davon, dass dieses Leiden ein Verhältnis zum Absoluten bedeute, über das Leiden zu erheben, so wäre er auch
imstande sich selbst aus einem zeitlich Existierenden zu einem Ewigen zu machen.“ PdW, s. 256
165

Srov.: Tamtéž

166

Volně: „ Bol praví: odejdi/vždyť každá radost volá po věčnosti/ po hluboké, hluboké věčnosti.“ PdW, s. 256
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Z Kierkegaardova pohledu je Nietzsche areligiózní. Z pohledu Nietzscheho je
Kierkegaard nepřátelský k životu. V každém případě se Kierkegaard považuje za křesťana,
Nietzsche za antikrista.

3.2.5 Boj

Boj (Kampf) je základní formou veškeré existence. Vše existující potřebuje místo a
materiální podmínky, které bere druhým možným existencím.
Bez boje zaniká životní proces. Ani jednotlivé individuum jako celek nenachází klid,
dokud žije, boj v něm trvá. Pro konkrétní existenci je boj neopominutelný, dodává hrdosti a
síly. Z ideje celku lze boj pomyslně vyjmout. Jednotlivý člověk je ale konečný, pro něho jako
konečného, chce-li žít a nechce-li se klamat, je boj jednou z forem pobývání, bez ní se
neobejde.167
Zvláštním případem boje je boj v lásce (Kampf in der Liebe), prospívající jen jako
živoucí proces. Jeho předpokladem je odvaha dvou lidí k vzájemnému zpochybňování.
Opravdová a živoucí láska je vztahem na stejné úrovni, bez boje se neobejde. Boj v lásce staví
autor na vrchol jednoho z možných hodnotových žebříčků, „jimž všem je společné, že
nemíníme boj jako takový, ale substanci boje.“168
O „láskyplnému boji“ a boji v mezní situaci se vrátím ve 4. kapitole: „Prosvětlování existence“
v souvislosti s existenciální komunikací a druhým Jaspersovýn uvedením konkrétních situací, tentokrát
v kapitole o bezpodmínečném vstupování existence do situací vědomí a jednání.

Boj jako mezní situaci existence spojuje autor ve své druhé pozdější verzi se
skutečným bytím, v jehož rámci je tzv. bojem o zjevnost, které se nelze vyhnout. Mám za
úkol chopit se života v daných podmínkách, stávat se dějinným, jinak řečeno uskutečňovat se,
protože „ naše skutečnost není nic celkového, nic bezčasého.“169
167

„…der einzelne Mensch ist endlich und für ihn als endlichen, sofern er leben will, und sofern er sich nicht täuschen will,

ist Kampf einer der Daseinsformen, um die er nicht herum kommt…“ PdW, s. 259
168

„…denen gemeinsam ist, dass sie nicht den Kampf als solchen, sondern die Substanz des Kampfes meinen…“ PdW,

tamtéž
169

Jaspers, Karl, Mezní situace: Oikoymenh, 2016. S. 81(dále cituji jako MzS)
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„Chci-li žít, musím užívat násilí a někdy násilí strpět“170, neboť boj stejně jako vina
jsou totiž situacemi, nastávajícími jen tím, že je doslova „navozuji svým spolupůsobením“171,
mé faktické a konkrétní bytí, můj život bez nich není možný. Právě proto jde o mezní stav, z
něhož není úniku. Pokud bychom hovořili o dějinně skutečném duchovním životě, i zde jsme
svědky násilí. Jsou nositelé duchovních hodnot a jsou jiní, kteří umožní mocným svým
způsobemužívat si „elitní život“. Jedni studují, druzí pracují. Ani hojnost a mír ve světě této
skutečnosti nezabrání:
„Jako kdyby člověk nakonec musel zavírat oči před skutečností, že stále znovu
nastávají situace, jež se pouze díky našemu zastírání liší od situace dvou trosečníků, kteří mají
jen jeden trám, na němž je možno se zachránit: Unese-li trám jen jednoho, pak buď oba
musejí zemřít, nebo jeden z nich musí zvítězit v boji, nebo jeden z nich dobrovlně rezignuje
na život.“172 To jsou Jaspersova slova z roku 1932.

3.2.6 Vina

Jaspersova kniha „Otázka viny - příspěvek k německé otázce“ vychází v politicky
vypjaté době. Knihu lze považovat za výjímečnou, na toto téma vznikla řada úvah, textů,
diplomových prací.
Primární politický smysl a i důvod vzniku knihy nijak nezastírá její intimní a hlubokou
existenciální rovinu. Metafyzická vina je mementem, zasáhne každého, kdo najde odvahu k
reflexi. V takovém případě vede k přesažnému vědomí vlastní odpovědnosti.
Problém viny (Schuld) je pro Jasperse primárně vnitřní otázkou, bez ní se neuplatní
žádná právní, politická či intelektuální pře. Stejně tak i očista, očista člověka jako člověka je
„spíše vnitřní pochod, který není ničím, co lze jednou provždy vyřídit, nýbrž neustávajícím
procesem, v němž se člověk stává sebou samým.“173

170

S. 81, tamtéž

171

S. 65, tamtéž

172

MzS, S. 71

173

Jaspers, Karl, Otázka viny: Academia, 2009. S. 136
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Dějiny a historické události se odvíjejí na pozadí konkrétních situací, na pozadí
konkrétního myšlení a jednání, konkrétních lidských životů.
Vina je jednou ze základních mezních situací. Faktem naší potřeby bilogického života
působíme vinu jiným. Jaspers ale vnímá existenciální, objektivně neuchopitelnou vinu možné
existence. Jestliže volím, zároveň odmítám. Vina hrozí, číhá v pozadí mé duše, říká Jaspers a
„nejradikálnějším způsobem rozbíjí každé sebeospravedlnění existence, která se skutečně
stává sebou.“174 Nejednání není řešením. Nejednání je pouhým opomenutím. Nezbývá než
přijmout vlastní činy: „V této mezní situaci nezbývánež se vědomě smířit s tím, co se skrze
mě děje, aniž bych to přímo chtěl.“ 175
V mezní situaci viny přebírám odpovědnost a podle Jasperse „díky ní existence, jak se
ukazuje, stojí pod nezrušitelnýn tlakem.“176 Jaspers si je vědomý „temného nároku
skutečnosti“177, který je proti člověku v procesu existence vznášen.
Připomeňme, že vina (die Schuld) znamená v němčině vinu i dluh. Být vinen (schuldig
sein) může znamenat, že se někdo cítí vinen nebo něco dlužen.

3.2.7 Smrt

Individuálmě lze vztah člověka k vlastní smrti (Tod) připodobnit jen k nebytí světa
vůbec, říká Jaspers. Svým totálním charakterem se liší od vší pomíjivosti. Člověk může
všeobecně nebo prostřednictvím upření pozornosti na druhého pochopit smrt jako tělesný
proces, jako neexistenci nejbližšího člověka, zatímco on sám ještě existuje dál. Může zažívat
tělesné bolesti, smrtelný strach z nevyhnutelné smrti- a přece může nebezpečí přestát: ale smrt
nemůže zakusit, půjde vždy jen o vztahy živého člověka ke smrti.

174

Srov.: MzS, s. 90

175

Srov.: tamtéž

176

Srov.: MzSm s. 91

177

Srov.: tamtéž
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„Smrt je čímsi nepředstavitelným, ve vlastním smyslu čímsi nemyslitelným.“178 Ve
vlastním smyslu tedy nezakoušíme ani smrt nejbližšího člověka. Opouští nás, ale zůstává pro
nás tím, kým byl. Je a není.
Hovoříme-li o smrti jako o mezní situaci, říká Jaspers, musíme z úvahy vyloučit
vzdálené kultury, přírodní národy, které věří, že smrt zapříčiní zlí duchové. Musíme také
odhlédnout od křestanského chápání posmrtného života v očistci. V žádném z těchto případů
nepůsobí specifický zážitek, vyrůstající z mezní situace.
Jaké reakce tedy můžeme od člověka očekávat, táže se Jaspers. Znovu se obrací do kulturně
náboženské historie, osvětluje intence a centrální témata duchovních nauk, ale pro přímé setkání člověka se smrtí
nenachází jiné řešení, než právě vědomí si mezní situace, neurčitosti všeho, co bude následovat. To vlastní, čím
člověk, vědomý si smrti coby mezní situace čelí, leží podle Jasperse mimo dosah jakéhokoliv intelektu. Intelekt
setrvává v konečných souřadnicích světa. Jediné, co člověku zbývá, je „vyvinout nové síly, nalézající svůj výraz
sice ve vzorcích, ale ve vlastním smyslu představující životní postoje člověka, jeho smýšlení.“ 179
Ná závěr této části práce zmíním několik příkladů z historie, které se různými způsoby staví k vědomí
smrti. Uvedu je kvůli jasnějšímu pohledu na Jaspersovu podobu mezní situace jako na něco, co člověka
přesahuje. Zároveň se tím pokusím navázat na druhou podobu tématu mezních situací z roku 1932, která
představí posun celého pojetí existence směrem k transcendenci.

Intelekt nahrazující víru důkazy o nesmrtelnosti duše, je pro vyvíjející se
psychologické síly zcela bez účinku, podobně je beze smyslu i intelekt člověka s vědomím
mezní situace při úvahách o nesmrtelnosti. Neboť intelekt svojí podstatou setrvává
v omezitelném a proto konečném prostoru.
Jak reaguje člověk, tváří v tvář mezní situaci smrti?

Nejbližší možnou reakcí je negativní reakce: za momentálním okamžikem pobývání
není nic na obzoru, samo pobývání se jeví chaotickým, není místa pro odpovědnost, člověk
žije „podle náhody.“ 180

178

„Der Tod ist etwas Unvorstellbares, etwas eigentlich Undenkbares.“ PdW, s. 261

179

„Es bleibt, wenn einmal die Situation erreicht ist, nur die Reaktion in der Entwickleung neuer Kräfte, die ihren Ausdruck

wohl in Formeln finden, aber eigentlich Lebenseistellungen, Lebensgesinnungem sind.“PdW, s. 262
180

Srov.: PdW, s. 263
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Proti nihilistické reakci bude v případě dalších reakcí platit, že v životě, tak, jak jej
v přítomnosti známe, lidé nespatřují nic absolutně posledního181, že v širším než v morálním
smyslu uvidí na životě něco, za co jsme nějak zodpovědní, čím a v čem se o něčem
rozhodujeme. Člověk uvidí, že „nějaký smysl nebo nějaké bytí nebo nějaký proces život
přesahuje.“182
Výrazem síly této přesahující reakce bude vždy formulace myšlenky nesmrtelnosti, ač
v rozličných formách, bez toho, aby člověk ignoroval nebo zapomínal, že jde o mezní situaci.
Mění se, o čem se rozhoduje, co má za přítomným životem nějaký smysl nebo důvod bytí.
Jaspers hovoří o „opětovném pádu do konečné situace bez absolutní hranice“. 183
„Kdo nic nemiluje, nic neztrácí.“184
Za klasický případ pomíjivosti coby centrálního životního tématu uvádí buddhismus.
Nauka jakoby říkala: život by byl krásný, pokud by v klidu trval, jelikož ale vše pomíjí, je vše
beze smyslu. Samotný život ale pro buddhistu smysl má. Jediným přáním osvíceného ale je
ukončit tento stav pomíjivosti, překonat smrt tím, že vše pomíjivé shledám lhostejným.
Paradoxně lze říci, že v buddhismu z ošklivení si smrti pramení vůle ke smrti: „Der
Tod wird überwunden, indem alles, was sterben kann, als gleichgültig erlebt wird.“185
Jiným příkladem je naopak myšlenka věčných proměn, věčného stávání se. Pomíjivost
je stejně jako smrt pozitivním fenoménem existence. Příležitostně se víra proměňuje
v myšlenku reinkarnace, jako něčeho žádaného.
Příkladem může být Goethova víra v sílu a moc přírody, jeho přesvědčení, že
navzdory proměnám, i vně těchto proměn, spočívá věčná víra v nesmrtelnost. „Myšlenka na
smrt“, říká 75 ti letý Goethe, „mě nechává zcela klidným, neboť jsem pevně přesvedčený, že
náš duch je svojí přirozeností bytost zcela nezničitelná.“186

181

„…nicht etwas absolut Letztes.“ Tamtéž

182

„Irgendein Sinn oder irgendein Sein oder irgendein Prozess geht über das Leben hinaus.“ Tamtéž

183

„…ein Rückfall in die Situation im Endlichen ohne absolute Grenze.“ Tamtéž

184

„Wer nichts mehr liebt, kann nichts verlieren.“ PdW, s. 265

185

„Smrt se překoná tím, že vše, co může zemřít, se prožívá jako lhostejné.“ PdW, s. 264

186

Srov.: PdW, s. 268
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Středobodem Goethovy víry je věčná entelechie nebo monáda, sebeobnovující se
částečka, jež je každá „kouskem věčnosti a kvůli pár letům života ve spojení s tělem
nezestárne… „Nepochybuji o našem pokračujícím trvání“, pokračuje Goethe, „neboť
entelechie je pro přírodu nepostradatelná. Ale nejsme nesmrtelní stejným způsobem, aby se
člověk napříště manifestoval jako velká entelechie, musí jí také být.“187
Všem myšlenkám nesmrtelnosti je podle Jasperse společné, že věřícímu jde o to, jak
bude žít tento přítomný život. Tato snaha může získat i takový obsah, že by v tomto životě šlo
o nabytí vztahu k absolutnímu. Převládne-li ve vědomí, stane se samotným účelem myšlenky
religiózní život jako takový, na němž všechno závisí.
Tímto případem je ve své čisté podobě Kierkegaard: „Jde o pozici nevěřícího, jenž
vnímá hledání víry jako to, oč půjde.“ Nebo jinak řečeno: „tím nejdůležitějším je naprostá
subjektivita.“188
Jaspersovo druhé uvedení mezních situací z roku 1931 je uvedeno smrtí bližního
jakožto první jedinečné mezní situace. V úvodu autor s veškerou emocionalitou vykresluje
děsivý duševní stav bezmoci nad smrti nejbližšího člověka až po nejzašší komunikační mez
existence v bolesti, která je jejím výrazem. Právě komunikace, řekněme již existenciální
komunikace, o níž pojednám v závěrečné části práce, „osvědčuje své bytí jako jedinná
skutečnost.“ Komunikace na této úrovni proměňuje naši existenci. Skokem je smrt pojata do
života.“189
„Život prokazuje pravdu komunikace, která přetrvává smrt tím, že se život
uskutečňuje v té podobě, jaké nabyl skrze komunikaci a jakou musí mít i nadále. Vlastní smrt
přestala být jen prázdnou propastí. Jako kdybych již ve smrti nebyl opuštěn, nýbrž spojil se
s existencí, která se mnou stála v nejbližší komunikaci.“190
Právě v tomto existenciálním otřesu nad smrtí svého nejbližšího člověka vidí nově
oproti starší verzi výhled za hranice našeho bytí. Otřes vede k probuzení sil, jejichž původ je
v transcendenci a jejichž povahu nelze jinak než vlastním prožitkem uchopit. Jak říká autor,
187

„Ich zweifle nicht an unserem Fortdauern, denn die Natur kann die Entelechie nicht entbehren. Aber wir sind nicht auf

gleiche Weise unsterblich und, um sich künftig als große Entelechie zu manifestieren, muß man auch eine sein.“ PdW, s. 269
188

„Das Entscheidende liegt in der völligen Subjektivität.“ Tamtéž

189

MzS, s. 44

190

tamtéž
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nejde o „partikulární stav mysli“, jde o otřes. „Existence zdomácněla v transcendenci: to, co je
zničeno smrtí, je vyjevování, nikoliv bytí.“191
Pokusila jsem se ilustrovat záměr a směr myšlení celku, celistvosti lidské existence spolu s nutnými
mezními a přechodovými oblastmi, kterými se autor spolu s čtenářem znovu a opakovně v důsledku svého tázání
a pochybování probírá.
V Kantově duchu, hledáním pravosti a poctivosti osobních pohledů, pátráním po omezení, bez známky
moralizování, ale výkladem vedeným při vědomí základního přesvědčení o dvojí podobě bytí, konečnosti a
podmíněnosti lidského života něčím, co nelze intelektuálně zdůvodnit ani dokázat, prochází Jaspers pojednání o
mezních situacích, pro člověka nesnesitelých, jejichž průvodním znakem je vždy nějaká forma strádání. Zároveň
v sobě ale nesou tajemné síly růstu, o nichž nelze nic konkrétního říci.
„Všem mezním situacím je společné, že podmiňují utrpení, společné je ale také, že vedou k rozvinutí
sil, kráčejících spolu s potěšením z pobývání, smyslu a růstu.“192

4

Projasnění existence: Obzor

„Ein anderes als das forschende Denken schärft ihm als Existenzerhellung das Gewissen für
das Eigentliche.“ 193

3/ Karl Jaspers, Frankfurter Rundschau.
191

MzS, s. 45

192

„Das Gemeinsame aller Grenzsituationen ist, daß sie Leiden bedingen, dass Gemeinsame ist aber auch, dass sie Kräfte

zur Entfaltung bringen, die mit der Lust des Daseins, des Sinns, des Wachsens einhergehen.“ PdW, S. 247
193

Jiné než zkoumavé myšlení, ostří v člověku prosvětlováním existence svědomí pro ono vlastní (původní). Philosophie II.,

s. 412
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4.1

Filosofie jako projasnění existence
Ve třicátých letech se Jaspers postupně více přiklání k pozici filosofa, aniž by zároveň

popíral síly subjektivního postoje a osobního psychologického náhledu. V předmluvě ke
druhému svazku Filosofie s názvem „Existenzerhellung“z roku 1931 připomíná, že
filosofování není oborem, od něhož lze očekávat pravdivou a rozumnou nauku pro každého.
Filosofie není opakováním vědy, nepřináší nové vědecké poznatky, nečiní si ani nárok
vstoupit svým vlastním předmětem na vědeckou půdu. Filosofie projasňuje nebo prosvětluje
(erhellen) lidskou existenci.
Od filosofování nelze očekávat stejné uspokojení, jaké člověku zaručí znalost věcí,
běhu světa. Cesta filosofie je spíše hledáním. Žádá si „myšlení, proměňující vědomí mého
bytí“194, protože mne po způsobu probuzení přivádí ke mně samotnému v původních
podnětech, z nichž se jednáním v pobývání stávám tím, kdo jsem. V moci filosofování není
žádná objektivita.195
Filosofie jako „idea plné jasnosti bytí původu i konce všech věcí“196, ačkoliv zdánlivě
vznikla a spočívala v čase, chápala se jako „bezčasá kristalizace nečasového.“197 Pro autora je
přesto filosofování především „cestou člověka, jenž se ve své době dějinně, chápe svého
bytí.“198 V této podobě nám je přístupná.
Od vydání Psychologie světových názorů k vydání Jaspersovy třísvazkové filosofie uplynulo třináct let.
Kam se posunula povaha Jaspersova myšlení? V Jaspersových slovech zaslechneme dozvuky autorova pokusu
z předchozí knihy, vyrovnat se s filosofií jako profécií způsobem psychologického pojednání. Jaspers se kvůli
jedinečnosti psychologické subjektivity nevzdává filosofického nároku apelu, povzbuzení a podnětu, jak ji ve
své původní podobě vnímal.

Filosofování je podle Jaspersových slov svého druhu meditace. Obě cesty jsou
objevováním skutečné existence ale ruku v ruce s přítomným životem. Jak podotýká
v rozhovoru z roku 1960: Ano, dělejme si plány, je nutné mít životní program, být si vědomý
194

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

Springer Verlag, 1932. Vorwort. (Dále cituji jako Philosophie I.)
195

Srov.: Philosophie I., Vorwort

196

„…in der Idee die vollendete Helligkeit des Seins am Ursprung und Ende der Dinge…“ Philosophie I., Vorwort

197

„…als zeitlose Kristallisation des Zeitlosen.“ Tamtéž

198

„…der Weg des Menschen, der, geschichtlich in seiner Zeit, das Sein ergreift.“ Tamtéž
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své pozice, řešení, jednání konkrétní události. V nejasném a zastřeném tušení o našem původu
ale nelze mít recept, návrh na život v celku, na život jako takový. Člověk stojí uvnitř
světového dění, uvnitř života, uvnitř filosofie a meditace…zvenčí jen podává zprávu
s vědomím, že jde o návrh, náhled, o možnou rovinu poznání.

4.1.1 Mapa existence
„Nikoliv mé pobývání je existencí, ale člověk je v pobývání možnou existencí. Mé
pobývání tu je či není, ale existence, protože je možná, kráčí ke svému bytí nebo pryč od něho
do nicoty prostřednictvím volby a rozhodnutí. Mé pobývání se odlišuje od jiného menším či
větším rozsahem svého světského bytí, má existence je však od druhé existence bytostně
odlišná na základě své svobody. Pobývání jako bytí žije a umírá, existence nezná smrt, nýbrž
stojí ke svému bytí ve vzmachu nebo úpadku.
Pobývání je zde přítomno empiricky, existence jen jako svoboda. Pobývání je naprosto
ukotveno v čase, existence je v čase více než čas…také existence není sama pro sebe vším,
neboť je jen tehdy, je-li vztažena k druhým existencím a k transcendenci. Před ní jako před
naprosto jinou si uvědomuje, že není jen skrze sebe samu. Zatím co ale pobývání může být
jako relativní zaokrouhlení něčeho nekonečného nazváno nekonečným, je nekonečnost
existence bez zaokrouhlení jen otevřená možnost…Naplnění pobývání je bytím světa. Možná
existence je ve světě ukotvena jako v poli, v němž se sobě jeví…Existence je světem
přitahována médiem svého uskutečnění a odvrhována možnosti odpadnutí do pouhého
pobývání.
Svět a existence jsou v napětí. Nemohou se stát jedním, ani se od sebe oddělit. Toto
napětí se ve filosofování z možné existence předpokládá. Svět, jako to, co lze poznat, a
existence jako to, co je k projasnění, se dialekticky rozdělují a znovu se sjednocují v jedno…
Sjednocení existence a světa je nedohlédnutelný proces, který je nepochybný jen pro toho,
kdo se v něm sám za sebe nachází“.199
199

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

Existenz aber weil sie möglich ist, tut Schritte zu ihren Sein oder von ihm hinweg ins Nichts durch Wahl und Entscheidung.
Mein Dasein hat gegenüber anderem eine Umfangsverschiedenheit zwischen engem und weitem Raum, Existenz aber ist von
anderer Existenz wesenverschieden aus dem Grunde ihrer Freiheit. Dasein als Sein lebt und stirbt; Existenz weiß keinen Tod,
sondern steht zu ihrem Sein im Aufschwung oder Abfall. Dasein ist empirich da, Existenz nur als Freiheit. Dasein ist
schlechthin zeitlich, Existenz ist in der Zeit, mehr als Zeit…Auch Existenz ist nicht für sich allein und nicht alles; denn sie sit
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Jaké drama Jaspers vykresluje? Žijeme paradoxní dvojí podobu bytí: člověk vstupuje
do světa svým fyzickým tělem, v pobývání, konkrétním životem, jenž lze předmětným
způsobem nahlížet, lze jej chápat na podkladě vlastní zkušenosti.
Druhou dimenzí je možná, skutečná existence člověka. Existencí v Jaspersovském
smyslu se člověk stává až na základě rozhodnutí. Existence se vzájemně zcela odlišují skrze
svobodu, již nelze uchopit, její odlišnost vrámci pobývání ale ano. Existence nejsou ve světě
samy pro sebe, neboť žijí ve vzájemných vztazích, stávají se sebou ve vzájemném působení a
mají přístup k transcendenci jako k totálně odlišnému, nepoznatelnému.
Člověk v pobývání ještě není existencí, paradoxně se jí ale může stát, svoji možnou
existenci může uskutečňovat jen ve světě a v konkrétním životě. Z dané situace plyne napětí
mezi člověkem a světem. Napětí plodí pochyby, tedy předpoklad filosofování.
Existenci jako takovou mohu popřít, stejně jako mohu popřít určitou filosofickou
myšlenku. Vše, co o sobě mohu objektivně sdělit, se týká mé empirické individuality, ačkoliv
i ta, jelikož se může stát projevem mého já v existenci, uniká před definitivně určující
psychologickou analýzou. Ze samoty, do níž se v důsledku pochybností vrhám, hledím na
možnosti, jak uniknout racionalitě světa, v níž nenacházím uspokojení. Setkání s hranicí,
s mezí poznatelnosti poukazuje k jinému. Prosvětlování existence je osvobozující, nenaplňuje
ale člověka věděním. Jejím prostřednictvím získávám prostor, nikoliv substanci objektivně
uchopitelného bytí.200
Pochyby, vedoucí případně až k opovržení životem nebo světem, k zapření lidské
existence, lze podle Jasperse možné překonat prostřednictvím i-racionálně rozumného skoku.
nurm wenn sie bezogen ist auf andere Existenz und auf Transzendenz, vor der als dem schlechthin Anderen sie sich bewusst
wird, nicht durch sich selbst allein zu sein; während aber dasein als relative Rundung eines Endlosen unendlich genannt
werden kann, ist die Unendlichkeit der Existenz ohne Rundung als offene Möglichkeit…Die Erfüllung des Daseins ist
Weltsein. Mögliche Existenz ist in der Welt als dem Felde, auf dem sie sich erscheint…Existenz wird von der Welt angezogen
als dem Medium ihrer Verwirklichung und abgestoßen als der Möglichkeit des Abfalls in bloßes Dasein. Welt und Existenz
stehen in Spannung. Sie können weder eines werden noch von einander sich scheiden. Diese Spannung wird im
Philosophieren aus möglicher Existenz vorausgesetzt. Welt als das wissbare, Existenz als das zu Erhellende werden
dialektisch unterschieden und wieder ineinsgefasst…Das Einswerden von Existenz und Welt ist der unabsehbare Prozess, der
nur dem gewiss sein kann, der selbst darin für sich steht.“ Jaspers, Karl, Philosophie II., Existenzerhellung: Springer Verlag,
1932. S. 2-4 (Dále cituji jako Philosophie II.)

200

Srov.: Philosophie II., S. 5
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4.1.2 Skok existence
Od dob Kierkegaarda hovoříme o existenci jako o uskutečnění, či uskutečňování
životních situací (v Kierkegaardově myšlení jednotlivých stádií existence) za stálého vědomí
si svého vlastního zdroje mimo poznatelný svět. Kierkegaardovo entusiastické odhodlání ve
své podstatě souzní s Jaspersovou představou nezdůvodnitelných myšlenkových skoků a
rozhodnutí. Kierkegaard rozumí člověku „jako bytosti, jež usiluje získat „pevné“ založení
„oporu“201. Podobně u Jasperse slyšíme existenciální výzvu k „překročení imanence jiným
„vztahem“, než jakým je myšlení.“ 202
„…Nemohu-li najít žádný důkaz, který by mě přinutil uznat bytí existence, nejsem
ještě myšlením u konce: za hranice předmětného poznatelného se dostanu skokem (der
Sprung), jehož provedení již není racionálně nahlédnutelné. Filosofování začíná a končí
v bodě, jejž získám prostřednictvím tohoto skoku. Existence není cíl, nýbrž původní zdroj
(der Ursprung) filosofování, které se v ní uchopuje. Původ (der Ursprung) není počátek (der
Anfang), za nímž bych se tázal ještě po dalším počátku, není libovůlí, v níž bych si měl
zoufat, není mojí vůlí jako východiska z nekonečnosti vzájemně sporných motivů, nýbrž je
bytím jakožto svobodou (Sein als Freiheit), k němuž transcenduji, když sám
k sobě přicházím filosofováním v nevědění.“203

Der Ursprung (Ur-Sprung), bývá překládán jako původ, počátek, ve smyslu „pra“ („ur“) základu
(doslovně „pra-skok“). Nápadně se svým etymologickým základem podobá skoku (der Sprung). Jde tedy o tedy
o něco původního, co stálo u zrodu našho bytí. Z něho čerpáme, sytíme se, je spjat s naší existencí. Jeho prostor
201

Srov.: Marek, Jakub, Kierkegaard. Nepřímý prorok existence: Togga, 2010. S. 70-71

202

Srov.: S. 71, tamtéž

203

„…kann aber kein Beweis mich zur Anerkennung des Seins der Existenz zwingen, so bin ich denkend noch nicht am

Ende:über die Grenzen des gegenständlich Wissbaren hinaus gelange ich durch einen nicht mehr rational einsichtig zu
machenden Sprung. Philosophieren beginnt und endet an einem Punkte, der durch diesen Sprung gewonnen ist. Existenz ist
nicht Ziel, sondern Ursprung des Philosophierens, das in ihr sich ergreift. Ursprung ist nicht Anfang, über den ich hinaus ich
doch immer nach weiterem Anfang fragen würde, nicht meine Willkür, in der ich verzweifeln müsste, nicht ein Wille als
Ergebnis aus der Endlosigkeit der selbstfragwürdigen Motive, sondern Sein als Freiheit, zu dem ich transzendiere, wenn ich
im Nichtwissen philosophierend zu mir komme.“ Philosophie II., s. 5
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nedokážeme plně zachytit a racionálně přehlédnout. Z českého překladu „počátek“ se potom vytrácí nápadná
konotace nejen k čemusi hlubinně původnímu, skrytému, ale zároveň ke skoku, překotnosti. Počátek může být
oproti původu častěji spojován s linearitou, s běžným vnímáním času. Mimo to slovo „der Sprung“, jako kořen
německého výrazu „der Ursprung“, je dynamické, vyjadřuje pohyb. Ke skoku je člověk přiveden situací, které
se chopí jako své vlastní, přestane být čímsi obecným.

Motiv skoku je v Jaspersově pojetí existence neopominutelným a charakteristickým fenoménem.
Entusiastickému nasazení celého člověka, jenž myšlenkový skok vyžaduje, předchází setkání s omezením,
s hranicí a následně z toho plynoucí rezignace na lidskou racionalitu.
Jaspers často odkazuje na blízkost svého motivu s povahou Kierkegaardovy filosofie existence, jejímž
vrcholným stádiem je podoba rytíře víry, Abraháma, člověka plně oddaného idealiě, v tomto případě
křesťanskému Bohu.
„Nekonečná rezignace je posledním stádiem před vírou; kdo tento pohyb nevykonal, nemůže uvěřit. Teprve
v nekonečné rezignaci se sám sobě ukáži v nekonečné platnosti a teprve pak se dá hovořit o pochopení života skrze víru…V
okamžiku rezignace se rytíř z lidského hlediska o nemožnosti přesvědčí; je to důsledek energicky provedené reflexe.
V nekonečném smyslu slova tu však možnost je, totiž právě tím, že rezignuje. Takové přivlastnění je zároveň odříkáním,
rozumu to však nepřipadá jako absurdní; ná totiž stále pravdu v tom, že v jeho doméně, ve světě konečna, taková věc byla a
je holou nemožností. Toto si rytíř víry jasně uvědomuje, vždyť jej zachraňuje jen jedno: absurdnost, a k té se dostane jedině
vírou…Víra není bezprostřední popud srdce, nýbrž paradox života.“

204

Náplní prvního skoku je v Jaspersvě pojetí existence fenomén osamělosti, k hledání skutečné existence
tedy patří. Oproti Kierkegaardově pojetí představuje ale osamělost pouhý mezistupeň.
Hlavním znakem existence je u dánského filosofa přetrvávající rozpor, trhlina, dynamikou je
prohlubování onoho rozporu, směřující k odtržení od světa. Ani přechodové stádium etické existence, ani
vrcholná religiozita v podobě transcendence ve víře nepočítá s blízkým existenciálním vztahem, jak jej chápe
Jaspers. Právě naopak, proud hlubinné a niterné existenciální introspekce u Kierkegaarda takový vztah ruší. U
něho není vztah lásky primárně vztahem k druhému, nýbrž vztahem k Bohu.205

První skok do osamělosti vede ze světa, ale není definitivním a konečným. V
osamělosti vlastního bytí v pobývání jsem prozatím tzv. možnou existencí. Jsem otevřeným
vůči světu, vůči situacím, spojeným s bytím jako s pobýváním.206
204

Kierkegaard, Soren, Bázeň a chvění. Nemoc k smrti: Svoboda, 1993. S. 51

205

Srov.: Marek, Jakub, Kierkegaard. Nepřímý prorok existence: Togga, 2010. S. 155

206

Srov.: MzS, s. 13-14
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Projasnění spojuje Jaspers až s tzv. druhým skokem, s vnitřním pohybem, v němž si
filosofickým promýšlením začínám uvědomovat obecnou situaci jako zcela konkrétní a
určitou. Stává se mezní situací, působí „jakožto možnost“, jinými slovy: svět přestává být
„pouze předmětem vědění, který mi smí zůstat lhostejným, nýbrž je v něm mé bytí, jež je mi
vlastní a v němž jsem otřesen.“207
Počátkem prosvětlování je tedy myšlenkový proces, završující se až vlatním
uchopením mezní situace, tj. poznáním, že „jsou skutečnosti, z nichž se nemohu vymanit.“208
Uvažování se stává „tělem“ existence, k vlastnímu a plnému uskutečnění existence,
tedy k existencialitě, jak jí rozumí Jaspers, je ale zapotřebí prožití neboli uchopení mezní
situace svým jedinečným způsobem. Průvodním jevem proudění existence od možné ve
skutečnou je přerod nebo proměna, „neboť to co vím, připravuje to, čím mohu být.“209
Opět stojíme před paradoxní situací: filosofující subjekt, člověk sám je ve svém psychologickém
naladění a postoji (tedy můžeme říci v určitém odstupu od vlastního prožívání), spolu se svojí osobnostní
výbavou obrazů světa předpokladem původního filosofického pohybu existence. Počátkem pohybu za skutečnou
existencí je ale každému člověku vlastní způsob autentického uchopení mezní situace, tj. prožití situace na
podkladě svého původu, tedy na základě transcendentální svobody.210

Jaspers se zároveň nikdy zcela nevzdává vědy, vědeckého myšlení. Všeobecné
vědecké myšlenky ale člověk teprve zcela konkrétní žitou zkušeností transcenduje, přetváří ji
v součást vlastní existence. Projasnění existence zůstává pro „pouhý rozum neznadějným
pokusem.“211
Tím všeobecným tvarem, postavou, řekněme tělem existenciálně prosvětlujícího
myšlení člověk jako „možná existence“ přichází k sobě a k druhým, v obou případech se jeho
bytí naplňuje. Jaspers doslova říká, že se „obrací k sobě a k druhým, aby v obou přišla sama
k sobě.“212
207

S. 14, tamtéž

208

S. 14, tamtéž

209

S. 15, tamtéž

210

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

existence je jen v identitě s původem, na němž myšlení troskotá. Philosophie II., S. 11
211

„Der Zugriff zur Erhellung der Existenz bleibt ein hoffnungsloser Versuch.“ Philosophie II., S. 11

212

„…wendet sich mögliche Existenz an sich selbst und an Andere um in beiden zu sich zu kommen.“ S. 11, tamtéž
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Paradoxní povahu existenciálně prosvětlujícího myšlení charakterizuje Jaspers
kruhem (der Zirkel) „v němž předmětně řečené ztrácí svůj základ a mizí, zatímco zůstáva
právě to, oč se jedná. Pokud např., řeknu, že jako existence jsem jen skrze druhou existenci,
že se druhá existence stává skrze mě, že existence jako taková vůbec není, nýbrž jedině a
skrze komunikaci, pak nelze smysl řečeného považovat jako pravdivou předmětnou pravdu.
Nýbrž bytí, mne a druhého vzájemností v komunikaci může předmětně myšleno platit jen
prostřednictvím takového kruhu“213…na rozdíl od psychologicky chápané vzájemné výměny
v působení jednoho subjektu na druhého tedy „není existující bytí já nikdy předtím takto
izolovaně sebou, nýbrž teprve s druhým. Komunikace nebo připravenost ke komunikaci se
stává momentem zrození „mne samého“ jako jevu“.214

4.1.3 Vědomí transcendence
Viděli jsme, že zároveň s nevyhnutelností utrpení vyvstávají v Jaspersově procesu
existence tváří v tvář mezním situacím nové síly svého druhu. Svojí povahou zasahují za práh
poznatelnosti, vyvěrají z duševně duchovní podstaty člověka. Hovoříme o silách původu215, o
silách transcendence.
Vědomí transcendenece je jiskrou celého Jaspersova filosofického myšlení. Svojí
povahou jde o celistvost, poznatelnou intuitivní až meditativní cestou, zachytitelnou ve
vlastním prožívání, běžnému myšlení nepřístupnou. Zážitek jednoty, nezpochybnitelného
základu, jež k člověku a jeho celistvému bytí patří.
Na pozadí veškerého našeho konání a rozhodování jsme podle Jasperse schopni
vnímat vedení (die Führung) jiného, neznámého původu (der Ursprung). Prostřednictvím
213

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

handelt. Wenn ich z. B. sage, dass ich als Existenz nur bin durch andere Existenz, wie die andere durch mich, dass also
Existenz als solche gar nicht ist, sondern nur durch und in Kommunikation, so ist der Sinn solchen Sprechens nicht als
gegenständlich gültige Wahrheit zu halten. Sondern das Durch-einander-sein des Ich und des Anderen in der Kommunikation
kann gegenständlich gedacht nur als Zirkel gelten.“ S. 13, tamtéž
214

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

Kommunikation oder Kommunikationsbereitschaft wird der Geburtsmoment des „Ich selbst“in der Erscheinung.“ S. 13,
tamtéž
215

„Transcendence v užším smyslu pak bude pro Kierkegaarda víra.“ Marek, Jakub, Kierkegaard. Nepřímý prorok existence:

Togga, 2010. S. 71
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šifer transcendence216 o něm mohu meditovat, mohu je vnímat na pozadí mého rozhodování,
absolutně je ale nikdy nepoznám.
Paradoxním způsobem lze právě v tomto momentu „jistoty nevědění“ spatřovat oporu, původ
Jaspersovy dynamiky existence, resp. existencialiy. Ve „vrcholných okamžicích“ jsme naplněni vědomím
transcendentního původu člověka ve svobodě, jejíž zdroj neznáme. Lze ji vnímat, racionálně ji dokázat nelze.
Jde o nepřenosnou zkušenost.
„Když cítíme naprostou závislost naší svobody, totiž závislost na transcendenci, stáváme se s tím větší
rozhodností nezávislými na světě, nejsme mu vydání napospas, nepodléháme mu.“ 217
Rozpoložení, o něž Jaspersovi běží, se pokouší předat čtenáři svým vemlouvavým a krouživým
způsobem: „stahuje“ jej do hlubiny bytí, jakoby „terapeutickými“pohyby míří do středu existence.

Pomyslný výhled, otevřený horizont pohybu existence je pro Jasperse veskrze
pozitivní skutečností. Hlubina transcendence je vlastním bytím člověka, ale popsat proces
cesty za existencí v její plnosti zvenčí a bez probíhající žité zkušenosti nelze.
Právě v mezních situacích se rodí nový typ myšlení, kotvící v transcendentální
svobodě člověka. Bez pobývání bez zápasu o existenci je podle autora nemůžeme zakoušet:
„Není žádná existence bez pobývání. Bez momentu trvalé skutečnosti ve všem
pobývání, bez toho, co klade odpor, co trvá, není žádná svoboda. Kdybych hledal čistou
svobodu jakožto svobodu odloučenou od pobývání, obrátil bych se v nicotu.“218
Prožitek čisté svobody je stejně neskutečný jako prožitek čisté transcendence.
Transcendence je propojena s mezními situacemi. Obrazně řečeno jsou jejím „médiem“ a bez
nich je jen „prázdnou transcendencí.“219
Jaspersovo myšlení spěje k filosofii existence ve své ryzí podobě, mezní situace se
stává centrálním existenciálním momentem. Duch jeho existenciality se svým vyústěním a

216

Jaspers Karl, Šifry transcendence: Vyšehrad, 2000.

217

Tamtéž, s. 79

218

Srov.:s102, Mezní situace
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Srov.:s102, Mezní situace
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důležitostí v intersubjektivitě výrazně liší od Heideggerova pojetí, ale především se odvrací
od pozdější podoby Sartrova literárního existencialismu220:
V knižně vydaném souboru posledních předválečných přednášek ze září roku 1937, které ještě mohl
díky vedoucímu profesorovi Ernstu Beutlerovi na půdě university uvést, reflektuje Jaspers svoji cestu k filosofii
existence v předmluvě ke třetímu vydání s konstatováním, že od poloviny dvacátých let užíval termín filosofie
existence (Existenzphilosophie) ve svých přednáškách a s ohledem na Kierkegaarda jej nepovažoval za až tak
nic nového. Doslová říká, že nechtěl, ani se nedomníval, že by se zabýval nebo učil novou filosofii. „V mých
přednáškách jsem potřeboval termín „Existenzerhellung“ pro část filosofické oblasti.“221
Dále uvádí, že samotný pojem filosofie existence nemá zcela průhlednou historii. Veřejně vyslovil
nárok na prioritu termínu Fritz Heinemann v roce 1929 ve své práci: „Nové cesty filosofie“(Neue Wege der
Philosophie), ale v důsledku anonymního procesu, se až v průběhu let stala heslem soudobého filosofování. 222
Filosofii existence lze začít promýšlet z několika momentů. Počátkem může být i nástin transcendence,
něčeho pro člověka v jeho existenci zcela přesahujícího, a představujícího tím paradoxně novou naději. Jaspers
uvádí zmíněné přednášky z pohnuté doby roku 1937 kapitolou „O bytí objímajícího“(Das sein des
Umgreifenden).223Objímající je centrálním pojmem Jaspersova pojetí filosofické víry.224

4.2

Komunikace a role intersubjektivity
Povaha, podoba či tvář lidské existence, jak před námi vystupuje v obrysech

z předchozího pojednání Psychologie světových názorů, spěje na jedné straně k užšímu
vymezení některých klíčových pojmů a témat, zároveň se podstatným způsobem košatí a
obohacuje. Co jsme již mohli zaslechnout, zaznívá nyní jasně a naplno.
220

„Noch gab es nicht den Existentialismus Sarters, der die Welt eroberte. Dieser ist einer fremden philosophischen

Gesinnung entsprungen.“/ „Ještě tu nebyl Sartrův existencialismus, jenž dobyl svět. Pramení z odlišného filosofického
smýšlení.“ Jaspers, Karl, Existenzphilosophie. Drei Vorlesungen gehalten am Freien deutschen Hochstift in Frankfurt A.M.,
September 1937: Berlin, 1964. S. 87
221

„In meinen Vorlesungen brauchte ich das Wort Existenzerhellung für ein Teilgebiet der Philosophie.“ S. 86, tamtéž
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Srov.: Tamtéž
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Jaspers vzpomíná na těžké okamžiky vzniku souboru jeho na dlouhou dobu posledních přednášek. V úvodu kapitoly o

bytí objjímajícího hovoří o horizontech našeho vědění, o nemožnosti najít si takovou polohu, odkud bychom zahlédli
horizont uzavřený, konečný, odkud bychom spatřili celek. Patrná je snahu zahlédnout přes veškerou temnotu světlo a tuto
naději zprostředkovat. Cituji: „Das Sein bleibt für uns ungeschlossen, es zieht uns nach alle Seiten ins Unbegrenzte.“ S. 13,
tamtéž
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Při prvním čtení předmluvy k Filosofii z roku 1931 vystupuje do popředí nový rozměr,
krystalizující již dříve např. v souvislosti s bojem lásky, případně v postoji entusiasmu. Do
popředí vystupuje druhý, blízký člověk a s ním Jaspersovo pojetí komunikace.
Autor s úctou hovoří o osamělých cestách starých mudrců, o filosofii klíčící za samoty
a mnohdy též do samoty ústící. Jak říká, chtěli bychom zaslechnout každé jejich slovo, které
k nám od nich dolehne, ale uspořádat a nalézt jednu nauku, považovat ji jako jedinou za
pravdivou je nemožné.
Následuje myšlenkový obrat, apel, konstatující změnu směru původní úvahy. Jaspers
až prorockým způsobem, jasně a bez pochybností oznamuje vlastní a potažmo čtenářovu
výchozí pozici. Zaslechneme obraz budoucnosti, která v duchu starých hebrejců nastává a
děje se okamžikem jejího vyslovení, tedy v přítomnosti:
„My ale nefilosofujeme z osamění, nýbrž z komunikace. Naším východiskem bude:
jak se staví člověk k člověku, jako jednotlivec k jednotlivci, jak s ním jedná. Druhové ve
vzájemném svazku září jako vlastní skutečnost našeho světa. Z komunikace pramení
nejsvětlejší okamžiky, jejím důsledkem je vlastní váha života. Celým svým obsahem vděčí
moje filosofování těm, kteří mi stáli nablízku. Podržuje si pravdivost do té míry, do jaké
podporuje komunikaci. Člověk se nemůže stavět nad člověka. Přiblížit se mu může jedině
někdo, kdo se s ním setkává jako rovný s rovným. Člověk nemůže druhého učit, co má, ale
může s ním najít, co chce a čím je. S druhým dokáže být solidární v tom, čím musí být
pobývání prodchnuto, když se nám proměňuje v bytí.“225

4.2.1 Projasňující komunikace
Jaspersovu existenci nelze myslet bez druhého (der Andere). Do popředí vystupuje
intersubjektivita. Bez druhého, bez blízkého člověka se nemohu stávat sám sebou,
225

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

wie der Mensch zum Menschen, als Einzelner tum Einzelnem, steht und handelt. Gefährten in der Verbundenheit scheinen
wie eigentliche Wirklichkeit in unserer Welt. Aus Kommunikation entspringen die lichtesten Augenblicke, in ihrer Folge das
gewicht des Lebens. Mein Philosophieren verdankt allen gehalt denen, die mir nahe traten. Es hält sich für wahr in dem
Maße, als es Kommunikation fördert. Der Mensch kann sich nicht über den Menschen stellen; an ihn kommt nur, wer ihn auf
gleichem Niveau begegnet; er kann ihn nicht lehren, was er soll, aber mit ihm finden, was er will und ist; er vermag mit dem
Anderen solidarisch zu sein in dem, wovon Dasein beseelt sein muss, wenn es sich uns zum Sein wandelt.“Philosophie I.,
Vorwort
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v původním a vlastním slova smyslu nemohu ve své původní osamocenosti najít své vlastní
bytí. Nástrojem projasnění či prosvětlení existence není pouze lidské nitro, není jím člověk
v hlubině své samoty. Transcendentální vědomí člověka je sycené vzájemností s vrcholem v
existenciální komunikaci.

4.2.2 Existenciální komunikace
Centrálním momentem v pohybu od možné, směrem ke skutečné existenci je existenciální 226
komunikace (Existentielle Kommunikation). Pokusme se kvůli jasnosti vymezit nejdříve typy komunikace, které
vlastnímu existenciálnímu pojmu neodpovídají.

V každé ne- existenciální komunikaci prožívám také jisté specifické uspokojení, nikdy
ale není absultní a plné. Tento nedostatek je počátkem filosofické reflexe. Jak říká autor,
každá filosofie začíná údivem, znalost světa pochybnostmi, prosvětlování existence
zkušeností nedostatečné komunikace.
Zprvu zjišťuji, že ani jako vědomí vůbec nejsem zcela sám, setkávám se s vědomím
druhého. Mé vlastní sebe-vědomí, zde vědomí si sama sebe v reflexi, předpokládá sebevědomí druhého, jeho otázku a odpověď. Do takového typu komunikace ale může vstoupit
libovolný druhý, v ní je každý zastupitelný.
V důsledku komunikačního selhání se mohu pokusit vystačit si tzv. sám za sebe.
Pokus zachytit a pochopit životní smysl skrze sama sebe, ve své osamělosti, vede k pocitu
nedostatečnosti, nyní posílené myšlenkovým skokem. Stane se absolutním a definitivním.
Pokud žiji a starám se o druhé, podle toho, co považuji za správné „ale tak, jako by mi na nich
v mém nejhlubším nitru nezáleželo, pak se zaplétám. Nemohu nalézt pravdu, protože pravdivé
je to, co není pravdivé pouze pro mě. Nemohu milovat sám sebe jinak než tím, že miluji
druhého. Jsem-li jenom já, musím zpustnout.“227
226

Existenciální (dříve existencielní – ve vztahu k vlastní existenci) zde používám v souvisosti s dosahem a důležitostí

Jaspersovy komunikace na celek bytí člověka (tj. bytí jako pobývání a bytí jako existenci). Přikláním se tak k řešení, které
volí pan Václav Němec při překladu mezních situací, jakož i ve svých podkladech k semináři na FF UK o intersubjektivitě.
227

„…aber so, als ob sie mich eigentlich im Innersten nicht angingen, so verstricke ich mich. Ich kann das Wahre nicht

finden; denn wahr ist, was nicht nur mir wahr ist; ich kann nich nicht lieben, wenn nicht dadurch, dass ich den Anderen
liebe. Ich muss veröden, wenn ich nur ich bin.“ – v textu jsem pro tuto část použila studijního překladu Václava Němce.
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Ano, původně je ve mně v důsledku komunikačního rozkolu jakési prahnutí
spolehnout se jen a jen sám na sebe. Jestliže ale zradím možnost komunikace, ať fakticky
nebo v důsledku mé váznoucí připravenosti komunikovat, vstoupil jsem do nicoty. Zmocňuje
se mne hrůza z osamělého pobývání, marně hledám oporu v soběstačném filosofování, mé
pobývání se zatemňuje.228
Učinil jsem skok z osamělosti, ale nedostává se mi přítele, druha…Člověk stále hledá,
ale nenachází. Rozhodl jsem se a nyní objektivizuji celý proces. Mám své představy, své
ideály, a ty se stávají stěnou, nepřekonatelnou překážkou. Brání pravé a skutečné komunikaci.
Jaspers připomíná, že komunikace se svobodnou existencí vyžaduje oprostotit se od všech
definitivních měřítek. Nalezení přítele je založeno v možné existenci, nejde o pasivní proces,
ale o cestu připravující se často bolestným snášením samoty, studem, váháním před
komunikací.
V existenciální komunikaci se vracím ke svému původu, otázky zásluh, viny a
ospravedlměmí jdou stranou. Vše existenciální totiž spočívá mimo objektivizaci, v ní se
teprve stávám ve vlastním smyslu sám sebou, ale bez konkrétního prožívaného vztahu by
existenciální komunikace byla zároveň ve svém celku zcela neobjektivní, tedy bezdůvodná.
Pravou komunikaci ničím tehdy, snažím-li se, aby zasáhla co největší počet lidí.
Na cestě ke skutečné komunikaci v Jaspersově smyslu můžeme říci: postupně
poznávám, „že nemohu být sám sebou, když nechce být sám sebou druhý, nemohu být
svobodný, pokud není svobodný druhý, nemohu si být jistý sám sebou, pokud si nejsem jistý
druhým. V komunikaci se necítím zoodpovědným jen sám za sebe, ale cítím se zodpovědný
také za druhého, jakoby on byl mnou a já jím; cítím, že komunikace se zasazuje až tehdy,
pokud se s druhým setkávám tímto způsobem.“ 229
Oproti Lévinasově etickému vztahu k Druhému, oproti setkání s Tváří druhého, jako s exterioritou je
v Jaspersově pojetí odpovědnosti rovnováha. Lévinas Druhého etickým způsobem „nadsazuje“, zatímco Jaspers
volá po rovnoměrném a vzájemně vyváženém vztahu.

228

„Das dasein verfinstert sich mir.“ Srov.: Philosophie II., s. 56

229

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

frei ist, meiner nicht gewiss sein, wenn ich nicht auch des Anderen gewiss bin. In der Kommunikation fühle ich mich nicht
nur für mich, sondern auch für den Anderen verantwortlich, als ob er ich, ich er wäre.“ S. 57, tamtéž
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Jakákoliv podřízenost není podle v rámci vztahu skutečné existenciální komunikace
možná. Druhý se nesmí pro mne stát objektem, nesmí mi být pouze poslušný, a naopak
nesmím já být druhým ovládán. V takovém případě bych se ani já nemohl shledat sám se
sebou, ale teprve „ve vzájemném uznání sami vpravdě dospíváme. Jen společně můžeme
dosáhnout toho, co chce dosáhnout každý z nás.“230
Pokud komunikace selže, jde především o mou vinu, o mé zavinění. Komunikace
většinou nedosahuji jen prostřednictvím dobré vůle, v sázce jsem i já sám. Komunikace
vázne, pokud držím odstup a komunikuji rezervovaně a jestliže volím jako poslední možnost
jen částečnou, realtivizující komunikaci.231
Postupným vymezováním máme před sebou obraz skutečné vzájemnosti. Jaspers vykresluje model
existenciální komunikace, jejímž zdrojem je láska, průvodcem věrnost, esencí vzájemnost láskyplého boje a
zároveň i zjevnost, existenciální odhalení (das Offenbarwerden) sebe sama.

V komunikaci, která mne samotného zasáhne, je druhý právě jen tímto druhým:
jedinnost je jevem nebo projevem substanciality bytí. Existenciální komunikaci nemohu
předvést ani napodobit, je vždy naprosto jedinečná. Práve v ní jsou spolu „dvě vzájemná já ve
vztahu vzájemného tvoření“.232
Jedinou nutností existenciální komunikace je vzájemná svoboda jako možnost. Jen
pokud je svobodný druhý, mohu být svobodným i já. Současně je ale povahou existenciální
komunikace věrnost, jedinečnost a výlučnost, tedy blízkost povaze lásky. Druhý je
nezastupitelný.
Jaspers charakterizuje zážitek dvojí povahy existenciální komunikace, kdy se stávám
sám sebou, přibližuji se svému původu, neuchopitelné svobodě celku bytí jedině skrze
nezrušitelnou vazbu s nezastupitelým druhým.

4.2.3 Směřování ke zjevnosti v komunikaci

230

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

erreichen will.“ S. 57, tamtéž
231

Srov.: S. 57, tamtéž

232

„Selbst für das Selbst in gegenseitiger Schöpfung.“S. 58, tamtéž
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Výše zmíněnou „demaskaci“ já, svého druhu existenciální odhalení nebo zjevnost
klade Jaspers do přímé souvislosti s procesem sebeuskutečnění.233 Nejde přirozeně o
„prozrazení“ mého charakteru, něčeho, co bylo již předem součástí mé osobnosti. V takovém
případě bych opouštěl myšlenku možné existence, tvořící, utvářející se právě v procesu
zjevování, tím, že se sobě stává jasnou.
Mohu poznat své vlastnosti a vlohy, ale v existenciálním procesu se neomezuji pouze
na psychologické poznatky svého já, empirickým způsobem bych tak totiž mohl již předem
předpokládat, kým skutečně jsem. Na druhou stranu bych ale měl být schopen „uznat reálné
hranice dané situace, a získat tím přece jen materiál pro jiné uskutečnění“234.
Protože ale žádné poznání není definitivní, zároveň v poznání daností, spojených
s mojí osobností je obsažena „pro empirický pohled nepravděpodobná možnost překročení
každé hranice“.235
Hranice či mez opakovaně představují výzvu. Mez má být překonána, za ní se rozevírá nový obzor
možností mimo prostor naší běžné zkušenosti.

„Neboť zjevností se ztrácím (jako setrvávající empirické pobývání), abych se získal
(jako možná existence); v uavřenosti se opatruji (jako empirický stav), musím se ale ztratit
(jako možná existence). Zjevnost a existenciální skutečnost jsou ve vztahu, jakoby ve
vzájemnosti rostly zdánlivě z nicoty a vzájemně se nesly.“236

233

„Dieses Offenbarwerden ist jedoch zugleich erst wirklichwerden des Ich als Selbst.“ S. 64, tamtéž

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

234

„…die Anerkennung der realen Grenzen in der Situation des Gegebenen, dass ich in ihm doch nur das Material einer

anderen Verwirklichung gewinne.“ S. 64, tamtéž

235

„…die für den empirischen Blick unwahrscheinliche Möglichkeit der Überschreitung jeder Grenze.“ S. 64, tamtéž

236

„Denn im Offenbarwerden verliere ich mich (als bestehendes empirische Dasein), um mich zu gewinnen (als mögliche

Existenz); in der Verschlossenheit bewahre ich nicht (als empirisches Bestand), muss mich aber verlieren (als mögliche
Existenz). Offenbarkeit und existentielle Wirklichkeit stehen in dem Verhältnis, dass sie in Gegenseitigkeit aus dem Nichts zu
entstehen scheinen und sich selbst tragen.“ S. 65, tamtéž
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Proces zjevnosti a stávání se skutečným se neodehrává izolovaně, ale jedině s druhým.
Sám pro sebe nemohu totiž být ani zjevným ani skutečným.
„Proces zjevování v komunikaci svého druhu je jedinečným bojem, bojem, jenž je
současně i láskou.“237
Existence člověka není nic předmětného, její povahou je tvoření, proměna, pohyb.
Sama mezní situace je co do povahy temná. Tichý krátký soulad dvou blízkých existencí ji
prosvětlí, projasní. Z pohledu existence jakoby volba osamělého bytí byla výrazem
„existenciálního nebytí, protože jsem nemiloval a v lásce nebojoval, abych se stal zjevnou
existencí.“238

4/ Karl Jaspers a Grtrurd Jaspers, 1968

4.2.4 Láskyplný boj
„Existence, které se vzájemně milují, přestávají vznášet vůči druhému jednostranné požadavky, protože
vše požadují společně.“239
Láska milujícího boje není nikdy slepá, ale jasnozřivá (hellsichtig). Zpochybňuje, tíží, vyžaduje…neboli
ze své vlastní možné existence se chápu druhé možné existence. Boj, jejž vedu, je v původním smyslu zároveň
bojem jak za moji existenci, tak za existenci druhého.

237

„Der Prozess des Offenbarwerdens in der Kommunikation ist jener einzigartige Kampf, der als Kampf zugleich Liebe

ist.“ S. 65, tamtéž
238

Tamtéž, s. 87

239

S. 84, tamtéž
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V boji o existenci půjde o naprostou otevřenost, o vyřazení veškeré síly a touhy po moci. V milujícím
boji totiž panuje nesrovnatelná solidarita (unvergleichliche Solidarität). Oproti boji v běžném slova smyslu,
oproti boji v konkrétním životě, kdy používám lsti a dalších jiných zbraní stavím boj láskyplný.
Boj se omezuje jen na existenciální komunikaci, jakožto tajemství vždy dvou, na veřejnosti nejbližších
přátel. V láskyplném boji se vítězí i prohrává společně. 240
Boj dvou milujících bytostí může probíhat jen na zcela stejné úrovni. Srovnatelnost úrovní vyžaduje,
aby si oba sami sobě i vzájemně dělali situaci existenciálně těžší. Rytířskost a odlehčení situace jsou jen
přechodnou podporou, za svolení obou. Ztěžování situace ale platí jen za předpokladu velké duševní síly,
jakmile se ke slovu hlási sofistika, s existenciální komunikací je konec. „V existenciálně-bojující komunikaci
dává každý vše druhému k dispozici.“241
Jaspersův přesvědčivý a důkladný obraz existenciální komunikace umocňuje paradoxním způsoben
jeho skutečný život v tichu a ústranní pracovny, daný především omezenými možnostmi a podmínkami
zdravotního stavu a osudovými cestami, o nichž hovoří ve své autobiografii.
O to jasněji září Jaspersovy existenciální vztahy. Z dostupných zdrojů je na místě jmenovat vztah
k ženě, Gertrurd Mayer, s níž se jako se zdravotní sestrou seznámil během pobytu na klinice v Heidelbergu,
blízký přátelský vztah s jejím bratrem Ernstem Mayerem, vztah přátelství či partnerství se svým
osobním lékařem Albertem Fraenkelem a později s Hannah Arendtovou, původně Jaspersovou studentkou.
Jejich dlouholetá vzájemná korespondence242 se stala východiskem k Jaspersovým pozdějším článkům
o politice, shrnutým do svazku Svoboda a znovusjednocení. O úkolech německé politiky (Freiheit und
Wiedervereinigung, Mnichov 1960).
V epilogu práce uvádím exkurz k dějinné situaci v souvislosti s Eichmannovým procesem, vycházející
z uvedené korespondence.

Závěr:
Proč právě hranice-mez-obzor? Hranicí se proud, plynutí existence na okamžik
zastaví. Hranice je zábranou, vytvářející nový specifický a jedinečný prostor. Vzpomeňme na
specifika příhraničních území, na hraničáře, kteří jakoby v rozpolcení žili zde i tam. Hranice
vytyčuje určitý mezi-prostor. Odtud lze hledět dál, lze pokračovat jinak, jinam, za obzor,
který se náhle objeví. Horizonty nám brání, abychom zavřeli oči a viděli jen temnou hranici
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jako zeď na území Izraele, případně Mexika a jinde. Fenomén hranice je věčný. Jaspersova
skutečná existence, vědomí nespecifikovatelného tušení nekonečna za obzorem, je
jedinečným filosofickým výkonem s přesahem do skutečného života. Celistvé a nepoznatelné
bytí člověka v transcendenci je v jeho pojetí spříznění a provázanost s nahodilostí našeho
pobývání, s okolnostmi, které sami nevolíme. Zahrnuje naše omyly a chyby, nevyvazuje nás
z našich vin a poklesků, ale přece vede dál, představuje pomyslný výhled za obzor, kam nelze
dohlédnout. Právě proto představuje naši naději. Paradox je součástí naší existence. Mezní
situace je její pravdou, rozpor mezi štěstím a neštěstím je součástí hlubiny našich společných
osudů.
Jejich přijetí je pro Jasperse návratem k původu, do nepoznané hlubiny našeho
počátku a tím i zrušením, zacelením oné původní trhliny, která se před námi rozevřela.

Epilog: Německo po II. světové válce

“Proces s Eichmannem mi připadá jako velmi nepříjemná záležitost. Izrael by totiž, obávám se,
nevzdory vší objektivitě, s níž bude proces veden, mohl sehrát špatnou roli…. Tady jde o něco jiného, než o
právo…. V době vražda Izrael ještě neexistoval. Izrael nerovná se židovství. Kdyby Eichmann prohlásil: tady
jsem. Před světem a dějinami a v mých očích jste pomstychtiví (což je pro tvory vašeho druhu pochopitelné),
nebo směšní… Obhajobu nežádám. Vím, čeho jsem se dopustil, a jen lituji, že jsem vás nemohl zlikvidovat
všechny… Ale kdyby tak mluvil, Izrael by se při všech výkřicích veřejné nevole a především při vší zlobě Židů,
dostal do neblahé situace. Antisemité celého světa by měli svého “mučedníka”. (Basilej 1960) 243
Stěžejní dialog s Hannah Arendtovou ohledně právní a lidské odpovědnosti za proces v kauze Adolfa
Eichmana, vyjevil tresť filosofovy existence jako aktivního spolutvůrce budoucnosti. Spravedlivý proces
nemůže začít porušením mezinárodního práva, únosem do země, která má sama problémy se svou existencí.
Zločiny nacistů, které Eichmann, sám bezúhonný výkonný úředník hrůzné moci organizoval, se týkají lidstva
jako celku. Nemá je soudit jeden, jakkoliv nejvíce postižený národ.
Jaspers vizionářsky předjímá nutnost vzniku nové, mezinárodně spravované soudní instance, která
jediná může prozkoumat existenciální propad lidstva, představovaný nacismem. Vznik Haagského
mezinárodního tribunálu můžeme považovat za živoucí pomník osobnosti, jakých není ve světě nikdy dost.
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Jaspers se neprosadil jako francouzští existencialisté na literární scéně, studenti nenosí jeho podobizny na tričku.
Přesto, nebo právě proto je pro dnešní diskurs o odpouštění, dialogu a lidské vzájemnosti jeho eticko – morální
postoj napřímenosti a autenticity příznačný. Svět je dnes v mezní situaci.

5/ Karl Jaspers a Gertrurd Jaspers, Basel
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