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O smyslu dějin 

Giorgio Locchi 

  

Všechny sporné otázky naší epochy mohou být redukovány na jednu zásadní, na 

otázku po smyslu dějin. Nějak – skrytě či otevřeně, vědomě či nevědomě – se 

ohledně dějin lidského údělu vţdy ptáme „co“, „jak“, k „čemu“ vůbec a „kam“. 

Otázka sama je zkoumána nejrůznějšími cestami, cestami, které nakonec mají 

výchozí bod ve dvou protichůdných, „antagonistických“ stanoviscích k „lidskému 

bytí“ [Mensch-Sein], k „pobytu“ [Dasein].
1
 Vyloţit tato stanoviska v jejich fakti-

citě, osvětlit jejich „antagonismus“, je účelem této stručné studie. 

Ihned musí být předesláno, co se zde rozumí „dějinami“. Všední mluva hovoří o 

„dějinách přírody“, „dějinách vesmíru“, „dějinách ţivota“. S ohledem na zde uţí-

vanou terminologii je tyto obraty třeba pokládat za matoucí analogie. Dějiny jsou 

něčím ryze lidským, pouze člověk má dějiny, neboť jen člověk je dějinný, a sice 

tak, ţe teprve jeho dějinnost jej činí člověkem.
2
 (Makrofysis /vesmír/ dějiny nemá, 

                                                           
1 V „novověké“ interpretaci „vědomí“ (tj. bytí subjektu) má nejdůleţitější význam fakt, ţe subjekt v ní jiţ 

nebyl pojat jako bezprostřední a přirozená součást světa, jako tomu bylo ještě v aristotelsko-scholastické 

koncepci duše („psyché“), ale naopak jako místo, které tvoří jeho protiklad: je proto na tomto světě nezávislé 

a v tomto smyslu autonomní. To je východisko a určující základ veškeré filozofické reflexe klasické novově-

ké filozofie od Descarta přes Kanta aţ k Husserlovi (res cogitans jako základní, protoţe nejjistější princip 

výkladu bytí veškeré skutečnosti). Martin Heidegger však vypracoval radikálně odlišné pojetí: nezkoumal 

bytí člověka a jeho vztahů ke světu jako bytí subjektu, ale jako bytí lidské existence [Mensch-Sein] – vyjád-

řeno v jeho speciální terminologii jako bytí lidského pobytu [Dasein]. V období spisu Bytí a čas (Sein und 

Zeit, 1927) takto označoval ontologicky nejhlubší strukturu bytí člověka („původnější neţ člověk je nekoneč-

nost pobytu v něm“); jedině tato struktura zakládá bytí člověka jako takového („člověk je člověkem pouze na 

základě pobytu v něm“). Pobyt tedy v ţádném případě nelze brát prostě jako pouhé nové pojmenování sub-

jektu, resp. vědomí - člověka, tím méně existence vůbec (termín Dasein v němčině původně slouţil 

k překladu latinského existentia a doslova znamená být-zde či bytí-tu). Pobyt je způsob bytí lidské bytosti. 

Zvláštní, světu a bytí otevřené jsoucno schopné rozumění; existence existující jen v onom trojím vztahu, které 

udrţuje sama se sebou, s ostatními existencemi a se světem („vyjít ze sebe“ – právě v tom je vlastní smysl 

slova existere!), ne tedy ona karteziánská „substance“, která ke svému trvání ničeho jiného nemá zapotřebí, 

tzn. bytí jako moderní, na sebe sama soustředěný subjekt, nýbrţ naopak bytí bytostně „excentrické“, neboť 

„existence bez vztahu k tomu, co není ona sama, není ničím“. 

2 To vychází právě ze zvláštního postavení bytí lidské existence jako pobytu: jedině pobyt je takové jsoucno, 

které disponuje „rozuměním“ bytí. Z pojetí „bytí jako času“ pak Heidegger dovozuje, ţe i bytí člověka musí 

být ve svém jádře časové, a ţe tedy základní ontologická struktura lidského pobytu musí mít – na rozdíl od 

mimolidských jsoucen, která existují pouze ve formě tzv. „výskytu“ [Vorhandensein] – bytostně časový 

charakter. Časovost je proto konstitutivní součást bytí individuálního lidského ţivota, na jehoţ pozadí vznika-

jí a udrţují se jeho „neautentické“ objektivované podoby. Dějiny jako základní způsob bytí lidské skutečnosti 

jsou zaloţeny na struktuře časovosti, a to původně „autentické časovosti“, a dějinnosti. Základem dějinnosti 

je časovost pobytu a tato časovost je zase základní podmínkou možnosti jeho dějinné existence. Smysl dějin 

se tak můţe ukazovat pouze na základě toho, ţe tyto dějiny jsou svou ontologickou strukturou zakořeněny 

v dějinnosti pobytu. Jelikoţ však celá metafyzická tradice časový charakter lidské existence „přehlédla“, 

zůstala původní (autentická) časová struktura bytí lidského pobytu – autentická časovost – osudovým způso-

bem zcela zakryta stejně jako celá oblast jeho původní tzv. dějinnosti. Autentická časovost lidské existence – 

podobně jako sám čas – není na půdě tradiční metafyziky, od Platóna po Husserla, uchopitelná. 
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není dějinná: je, jak ji chápeme a jsme schopni si ji skutečně představit, v čase 

měnící se konfigurací. Mikrofysis, elementárno, má vlastní stav bytí [Seinsverfas-

sung]: tak či onak je diskontinuitní. Rovněţ ţivot není dějinný: ve své snaze o 

„reprodukci identického“ je vystaven vývoji; je skutečně „evoluční“, ale podstat-

né „samo zůstává identické“.
3

 

Heideggerova časovost 

Dějinnost jako stav bytnosti pobytu [Wesensverfassung des Daseins],
4
 tzn. člově-

ka jako „dějinného subjektu“, byla naposledy zastávána a nejvýstiţněji vyloţena 

Heideggerem. „Pobyt“ – dí Heidegger v ´Sein und Zeit´ – „vţdy fakticky má svo-

je dějiny a můţe je mít proto, ţe bytí tohoto jsoucna je konstituováno dějinností.“
5
 

Podle Heideggera tato dějinnost člověka pramení „stejně původně“ [„gleichur-

sprürglich“] z „autentické časovosti“ [„eigentliche Zeitlichkeit“],
6
 která konstituu-

je „trojrozměrný čas“;
7
 „vulgární porozumění času“ a „vulgární výklad dějin“

8
 se 

                                                           
3 Evoluce tedy není charakteristikou ţivota samého, ale pouhým náhodným projevem. Locchi zde zjevně 

vychází ze známé knihy Jacquese Monoda Náhoda a nutnost, která vyšla v roce 1970. V Monodově pojetí je 

evoluce pouhým náhodným projevem nepřesností replikačního aparátu, a ne podstatou ţivých organismů. 

Ţivot, ani vesmír jako celek, v sobě ţádnou tendenci k evoluci nemá. Viz Anton Markoš (ed.), Náhoda a 

nutnost: Jacques Monod v zrcadle dnešní doby, Červený Kostelec 2008, s. 20, 117, 314.  

4 Dějinnosti a časovosti věnuje Heidegger celou pátou kapitolu Bytí a času (české vydání Praha 2002, všech-

ny citace podle dotisku druhého, opraveného vydání z r. 2008). V první části zdůrazňuje:  „Analýza dějinnosti 

pobytu se pokouší ukázat, ţe toto jsoucno není „časové“ proto, ţe ´je postaveno do dějin´, nýbrţ naopak, ţe 

dějinně existuje a existovat můţe jedině proto, ţe je v základě svého bytí časové.“ (s. 418) Viz také pozn. č. 

2. Pozor! Heidegger odlišuje dějiny (jako „dění“) a historii (jako vědu o dějinách), neboť slovo „historie“ 

znamená „vypátrat a učinit viditelným“. 

5 M. Heidegger, c. d. s. 424.  

6 Autentickou časovost [eigentliche Zeitlichkeit] charakterizuje Heidegger takto: „Autentické časové je to, 

co vytváří probouzející, vzbouzející, zároveň ovšem uchovávající a shromaţďující rozestření a napětí od 

budoucího k bylému a od bylého k budoucímu. Přítomnost je vţdy pozdější neţ budoucnost. Je tím posled-

ním. Vzniká z boje budoucího s bylým.“ Martin Heidegger, Grundfragen der Philosophie, Frankfurt a. M. 

1992, s. 42 cit. dle L. Benyovszky, Náhlost: Myšlení bytí z času, Praha 1995, s. 73. Ke slovu bylé viz pozn. č. 

56. 

7 „Von diesem dreifachen Reichen her gedacht erweist sich die eigentliche Zeit als dreidimensional.“ O 

trojrozměrnosti (autentického) dějinného času píše Martin Heidegger v pojednání Zeit und Sein, které je dnes 

součástí 14. svazku souborného vydání jeho spisů Zur Sache Denkens (K věci myšlení; s. 15 a násl., česky 

nepublikováno); poprvé vyšlo v roce 1969 a zahrnuje texty z let 1962 aţ 1964. Předtím určení „bylo“, „jest“ a 

„bude“ specifikoval zpravidla termínem „extáze“. Jiţ tato významová fixace však umoţňovala nahlédnout 

vzájemné významové předpokládání se a sou-časnost bylo, jest a bude (jako způsobů doteku člověka „a“ 

toho, oč běţí). Více o tom: L. Benyovszky, c. d., s. 70 a násl.; W. Biemel, Martin Heidegger, Praha 1995, s. 

69 aţ 78. Srv. také s hesly časovost a transcendetální imaginace ve Slovníku filozofických pojmů současnos-

ti, Praha 1999, s. 25 a 164, popř. téţ Jeff Collins, Heidegger a nacisté, Praha 2001, s. 40.  

8 Rozsáhlý výklad „vulgárního porozumění času“ v Bytí a času (poslední, šestá kapitola nazvaná Časovost 

a nitročasovost jako původ vulgárního pojmu času) zde není moţné ani nastínit neboť pracuje s řadou pojmů, 

které je třeba předem osvětlit. Nezbývá neţ se spokojit s tímto shrnutím: „Vulgární představa o čase má své 

přirozené oprávnění. Patří ke kaţdodennímu způsobu bytí pobytu a k prvotně vládnoucímu porozumění bytí. 
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však vztahují k „neautentické časovosti“ „jednorozměrného“ času. 

V existenciálně-ontologické oblasti heideggerovského bádání byla teze trojroz-

měrnosti dějinného času novum, neslýchanost, která byla jako taková obecně 

přeslechnuta. Avšak Heidegger kráčející svou ontologickou cestou nalezl jen to, 

co se jiţ přes století vznášelo a snovalo v ovzduší německé a evropské kultury, 

kterou je právě „vulgárnímu“ porozumění [Verständnis] dějinnému času 

[Geschichtzeit] protichůdná intuice („Verstehen“ – v heideggerovském jazyce) 

dějinného času. Heidegger tuto prepozitivní {tj. „před slovo kladenou“, pozn. pře-

kl.} intuici, ačkoli ji přijal slepě, pojmově vyloţil a tím subverzivně uvedl na uni-

verzitu, do profesionální filozofie. Protoţe však, jak bylo naznačeno, neviděl kul-

turní výskyt
9
 nového „autentického“ porozumění času a na druhé straně se jeho 

tázání omezovalo existenciálně-ontologicky (metafyzicky), zastřel ţel přímou 

souvislost nového „autentického“ porozumění času s epochálním konfliktem,
10

 

v němţ stojíme, konfliktem, jenţ je právě především konfliktem mezi „starým“ 

(„vulgárním“) a „novým“ porozuměním času. 

Podle Heideggera pramení „autentická“ a „neautentická“ časovost ze dvou růz-

ných způsobů bytí pobytu: z „neautentické“ pochází kaţdodennost „ono se“,
11

 a to 

nevyhnutelně, neboť pobyt jako „bytí ve světě“
12

 má tendenci rozumět si sám 

„stále a především“ ze světa; pobyt jen výjimečně dospívá k „autentičnosti“ ro-

zuměním si sobě {tj. vlastnímu bytí, pozn. překl.} ze sebe sama. Zda je taková 

existenciálně-ontologická analýza správná, zda to, co Heidegger nazývá „neauten-

tickým“ nepatří k bytné skladbě [Seinsverfassung] „ţivota“ (namísto jeho poby-

                                                                                                                                                               
[…] Tento výklad času však ztrácí svoje výhradní a předností právo, domnívá-li se, ţe zprostředkovává 

„pravdivý“ pojem času a ţe je s to předznamenat jediný moţný horizont pro interpretaci času. […] „Interpre-

tace úplné, z časovosti čerpané struktury času světa poskytuje vodítko, s jehoţ pomocí lze teprve vůbec „uvi-

dět“ zakrytí obsaţené ve vulgárním pojmu času […] Naproti tomu v horizontu vulgárního porozumění času 

zůstává časovost nepřístupná.“  (Nitročasovost a genese vulgárního pojmu času s. 469)  

9 V orig. Vorhandensein . V heideggerovských textech se slovo překládá jako výskyt, výskytovost (viz pozn. 

č. 2). Srv. také se starým významem (po)hotovost, tedy doslova „to, co je před rukou“, s výhledem na v tom 

obsaţenou moţnost (potenciál) či dispozici. 

10 Slovo éra označuje nepřetrţitou řadu let počítaných od určité (významné, přelomové) události („letopoč-

ty“). Slovo epocha znamená začátek éry. V současné době se obě slova pouţívají jako synonyma, nicméně 

sousloví epochální konflikt evokuje, ţe z tohoto střetnutí můţe vzejít nová éra: „Čtvrtý věk“? 

11  „Kaţdodenní pobyt je sebou v modu neurčitého ´ono se´, coţ rozlišujeme od autentického, tzn. výslovně 

uchopeného ´bytí sebou´. Jsa sebou v modu neurčitého ´ono se´, je kaţdý pobyt do něho rozptýlen a musí se 

sám teprve najít. Tato rozptýlenost charakterizuje „subjekt“ onoho způsobu bytí, který známe jako „obstará-

vající pohlcenost“ naším nejblíţe vystupujícím světem. Je-li pobyt sobě samému důvěrně znám jak on sám 

v modu ´ono se´, pak to zároveň znamená, ţe neurčité ´ono se´předznamenává nejbliţší výklad světa a ´bytí 

ve světě´“. Viz Bytí a čas, kapitola Kaţdodenní ´bytí sebou´ a neurčité ´ono se´ s. 159; J. Patočka překládá 

neosobní „man“ jako „veřejný anonym“: ono „vnějškové, ţvástavé já, kdy se člověk stává jedním z mnohých, 

já spjaté s většinovým způsobem ţivota, kdy si zastíráme naše vlastní moţnosti i pravé moţnosti svých bliţ-

ních“. 

12 V orig. In-der-Welt-sein. Jeden z tzv. existenciálů, kterými Heidegger vyjadřuje neodlučnost lidského bytí 

a světa: “Bytí ve světě“ není původně vztahem mezi subjektem a objektem, ale tím, co tento vztah předem 

umoţňuje…“ (M. Heidegger, Kant a problém metafyziky, Praha 2004) 
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tu), zde zůstane nerozhodnuto; převedena do kulturně-historického je očividně 

chybná. Převedena do kulturně-historického vede Heideggerova analýza 

k předpokladu, ţe pobytu (člověku) se jiţ odjakţiva dařilo – i kdyţ výjimečně – 

dojít k „autentičnosti“ a tím k porozumění „autentické časovosti“. Tento předpo-

klad je klamný: co Heidegger nazývá „vulgárním porozuměním času“, „vulgárním 

výkladem dějin“, je porozumění času a výklad dějin západní tradice. Obé jako 

takové stále ještě vládne; naproti tomu právě „objev“ „autentické časovosti“, troj-

rozměrnosti dějinného času, je kulturně historické novum, které ostatně nedošlo 

ještě k jasnému uvědomění u svých vlastních nositelů.  

Toto novum má svůj dějinný, málem podzemní
13

 počátek v druhé půli 19. století 

se „vznikem“ pojetí dějin a světonázorů, jejichţ základem je prvotní [ursprüng-

liche] intuice „autentické časovosti“. Díky Heideggerovi pak poprvé dochází 

k filozofickému odkrytí („otevření“) „autentické časovosti“, ale v úzkém rámci 

existenciální ontologie, bez jakéhokoli náběhu ke konkrétnímu dějinnému výkla-

du, takţe sám kulturně-historický kontext odkrytí je mimovolně skryt, k čemuţ 

přispěla i skutečnost, ţe Heidegger neviděl nebo přehlíţel své „předchůdce“. Ne-

porozuměl významu Nietzscheho zarathustrovského pohledu na svět, jehoţ dílo 

jím bylo paradoxně interpretováno jako završení staré, „příliš destruující“ [„zu 

destruierenden“] metafyziky ţidokřesťanského Západu.
14

 A vůbec si nepovšiml 

díla Richarda Wagnera, tzn. jím jako mýtus v „řeči“ mýtu skýtající se obraz světa 

[Weltbild], který, poprvé v dějinách, nejvroucněji a nejjistěji pramenil z intuice 

„autentického“ trojrozměrného dějinného času.
15

 Jestliţe – jak má být rozvedeno 

                                                           
13 V orig. unterirdischen, rozuměj: tajný, skrytý, „undergroundový“, ba ilegální… 

14 Takový názor dávno není ojedinělý: „V posledním zhruba čtvrtstoletí jsme svědky zvláštního fenoménu. 

Někteří myslitelé, kteří jsou Heideggerem silně ovlivněni, se vracejí ke studiu Nietzscheho a hledají právě u 

něho inspiraci k dalšímu rozvíjení motivů Heideggerovy filosofie. To ovšem paradoxně znamená, ţe kritizují, 

příp. zcela odmítají Heideggerovu interpretaci Nietzscheho (pro H. je ´vůle k moci´ vyvrcholením novověké-

ho subjektivismu). Nepokládají Nietzscheho pouze za poslední velký zjev metafyziky […] a v některých 

ohledech pokládají Nietzscheho za myslitele, který se s metafyzikou rozešel radikálněji než Heidegger. 

Nedávno na tuto tendenci, která je velmi silná především ve Francii a Itálii, ale vyskytuje se i v Německu a 

Spojených státech upozornil v krátkém článku italský filozof Gianni Vattimo.“ (viz Martin Heidegger a 

problémy myšlení: Sborník studií ze sympozia Martin Heidegger a filozofie, Olomouc 1996, s. 45 a násl.). 

Nejdále v této kritice zašel zřejmě Francouz Pierre Chassard, (mj. autor La Philosophie de l´Histoire dans 

la philosophie de Nietzsche, 1975), který v knize Heidegger: L´etre pensé (Paříţ 1988) dokonce tvrdí, ţe 

„Heidegger se svou interpretací pokusil Nietzscheho výbušnou duchovnost „neutralizovat“. Zcela určitě ji 

postavil příliš jednoznačně do ontologické linie metafyziky, od níţ se Nietzsche ale odlišuje uţ tím, ţe od 

filozofie jiţ cosi podstatného neočekává, zatímco Heidegger je konkrétně v tomto bodě přinejmenším dvoj-

značný…  

15 Intuice trojrozměrnosti času se podle Locchiho odráţí ve struktuře provedení Wagnerových dramat. Opo-

ru pro tento názor nachází mj. v práci Carla Dahlhause Wagners Konzeption des musikalischen Dramas 

(1971). Locchiho klíčovou knihu o novém mýtu Wagner, Nietzsche e il nuovo Mito chce TB taktéţ předloţit 

českému čtenáři. Mimochodem Claude Lévi-Strauss, inspirován Wagnerem, povaţoval od roku 1964 hudbu 

za vhodnější model k pochopení mýtu neţ svou dosavadní strukturalistickou metodu (viz Ivo T. Budil, Mýtus, 

jazyk a kulturní antropologie, Praha 2003, s. 312). A ţe byl Wagner fascinován mýtem dávno předtím, neţ se 

pustil do koncipování „Prstenu“, ukazuje jeho raná próza z roku 1841: „Nástroji se představují praorgány 

stvoření a přírody; to co vyjadřují, nemůţe být nikdy jasně určeno a stanoveno, neboť nástroje tlumočí prvot-
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– jsou „autentická časovost“ v heideggerovském smyslu a intuice „trojrozměrnos-

ti“ dějinného času stěţejními aspekty Nietzscheho „zarathustrovského světonázo-

ru“, platí to rovněţ pro dílo Richarda Wagnera, jemuţ je proto nutno připsat pr-

votní zaloţení „nové“ epochální antiegalitářské tendence.
16

 Velmi blízkou „smě-

rovou“ spřízněnost děl Wagnera a Nietzscheho podrobně ukazuje má kniha Wag-

ner, Nietzsche e il nuovo Mito (Ed. Il Labirinto, San Remo, 1980).  

Toto nevidění či přehlédnutí svých dějinných předchůdců Heideggerovi nezame-

zilo v tom, aby získal hluboký vhled do epochálního světového konfliktu, jehoţ se 

svým filozofickým dílem sám účastnil a na němţ se na nejpřednější frontě (i kdyţ 

přečasto nepozorovaně) podílel. Důrazně upozornil na to, ţe „destrukci západní 

metafyziky“
17

 a tím cílené znovuobjevení „původních kořenů“ – smysl i jeho díla 

– je třeba pokládat za nutný předpoklad „velkého rozhodnutí“, jímţ se má Evropa 

uchránit před záhubou.
18

 Právě proto však nesmí být méně důrazně připomínáno, 

ţe taková „destrukce“ – protivníkem promptně hanobená jako „zničení rozumu“
19

 

– byla podniknuta uţ dávno před ním v a s díly Wagnera, Nietzscheho a jejich 

hojných následovníků, a dokonce byla provedena jako „autentické mytické zříze-

ní“.
20

 Předmětem této „destrukce“ je skutečně celá dvoutisíciletá „epochální ten-

                                                                                                                                                               
ní city, jak vznikaly z chaosu prvého stvoření.“ (Richard Wagner, Pouť za Beethovenem, Praha 1929, s. 81 a 

násl.).  

16 Uvědomme si tu význam slova tendence jak v smyslu směru, směřování, tak ve smyslu usilování, snaţení! 

Je to důleţité pro samý závěr eseje. 

17 Destruovat pro Heideggera údajně neznamená zničit, nýbrţ „odbourat, vyklidit a postavit stranou“.  M. 

Heidegger, Básnicky bydlí člověk, Praha 1993, s. 125. 

18 „Zkušenost našeho dějinného ţivota ukazuje stále naléhavěji a zřetelněji, ţe se jeho budoucnost rovná 

holému buď – anebo: buď záchrana Evropy, anebo její zničení. Moţnost záchrany však vyţaduje dvě věci: 

1. Ochranu evropských národů před asijským ţivlem; 2. Překonání jejich vlastního vykořenění a roztříštěnos-

ti. Bez tohoto překonání se nezdaří ani ona ochrana. Obojí pak předpokládá proměnu nejhlubších základů 

lidského života z hlediska nejvyšších kritérií. Taková proměna dějinného ţivota nemůţe však nikdy probíhat 

jako slepé směřování k neurčité budoucnosti, nýbrţ jen v tvůrčím vypořádání s celými dosavadními dějinami 

– s jejich bytostnými podobami a epochami. […] Před rozhodnutím stojí všechno: dějiny, příroda, bohové, 

modly, postavení člověka uprostřed jsoucna a podmínky, zákony i kritéria jeho nesmlouvavosti, a proto je 

zapotřebí uvést do pohybu všechny bytostné síly a oblasti lidské činnosti se stejnou naléhavostí a od zákla-

du.“, prohlásil Heidegger 9. dubna 1936 v Kaiser-Wilhelm-Institutu v Římě. Viz jeho přednáška Evropa a 

německá filozofie přetištěná v: Filozofický časopis, č. 1/1996, s. 75 a násl. 

19 Naráţka na vlivnou knihu marxisty György Lukácse Die Zerstörung der Vernunft (Zničení rozumu) z roku 

1954. Z liberálního pohledu je v češtině dostupný novější titul J. W. Burrowa Krize rozumu: Evropské myšle-

ní 1848 – 1914, Brno 2003. Podle Hanse Ebelinga Heidegger, „ideolog smrti“ a „nejvýznamnější odpůrce 

moderny“ (s. 142), v Bytí a času racionalitu nejprve redukoval („zkoumání hranic rozumu“), aby ji pak, po 

svém „obratu“, zcela opustil. Z čehoţ pro Ebelinga mj. plyne, ţe „vztah k Heideggerovi bude muset být 

přinejmenším přerušen“, neboť „politické implikace H. filozofie jiţ nejsou únosné.“ (H. Ebeling, Martin 

Heidegger: filozofie a ideologie, Olomouc 1997)! 

20 V orig. „ursprüngliche mythische Grundlegung“, snad národně-socialistický reţim v Německu z let 1933 – 

1945. Ursprüngliche znamená původní (originální, autentický), pravý, vlastní, ale také počáteční, prvotní 

(primordiální, archaický – arché je řecky počátek), domorodý, rodný nebo zakořeněný. 
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dence“, se všemi jejími dějinnými zkonkrétněními, jichţ je „západní metafyzika“ 

jen jedním, i kdyţ stěţejním aspektem.   

Obraz dějin „egalitarismu“ 

Tato v Heideggerově smyslu „příliš destruující“ epochální tendence je zde – podle 

Nietzscheho – nazvána egalitarismus. „Zničit“ ji,
21

 je snahou nové antagonistické 

epochální tendence, jejíţ první politické zkonkrétnění obdrţelo později vyhýbavě 

dvojznačný souhrnný název „konzervativní revoluce“. K podstatě egalitarismu 

patří pojetí dějin, které je a zůstává slepé k „autentické časovosti“ a dějiny vţdy 

chápe a – jak uvidíme – musí chápat ve smyslu „segmentárně“ viděné jednoroz-

měrné časovosti. Egalitarismus sice vţdy pociťoval a potvrzoval nedostačivost  

takto „viděných“ a chápaných dějin, avšak tato nedostačivost byla míněna jen 

„morálně“; protoţe mu však jeho podstata uzavírá jakýkoli vhled do autentické 

časovosti, vydával vţdy také neautentické „dějiny“ za „pravé“ a – dá se říci: kon-

sekventněji – ţaloval a obţalovával dějiny a „dějinný úděl“ člověka ve jménu 

„lidstva“.   

Obţaloba odjakţiva zní: dějinnost není pravé bytí lidstva, pravé bytí lidstva je 

třeba hledat, ţádat a dobývat mimo dějinné [Geschichtliche]. Zpočátku, 

s ţidokřesťanskou naukou,
22

 byla tato obţaloba ještě „šifrována“, myticky zahale-

na. Postupně se stávala otevřenější, dnes panovačně určuje veškeré dějinné bytí 

[geschichtliche Sein] sociálních, politických a kulturních institucí Západu. Dějiny 

– tvrdí nyní – jsou následek bytostného odcizení lidstva, prokletí; s dějinami je 

nutno skoncovat, ukončit dějiny je lidstvu uloţený úkol, tím proběhne jeho ko-

nečná emancipace {´osvobození´}. Najít a razit cestu k tomuto konci, tomu platí 

úsilí všech rozvětvení egalitarismu, i kdyţ u mnohých ještě nevědomě nebo při-

nejmenším nevysloveně. Sní a hovoří se o návratu k „obohacujícímu“ přirozené-

                                                           
21 Opět budiţ zdůrazněno (viz pozn. č. 17), ţe sám Heidegger destrukci chápe jako „uvolnění ztuhlé tradice“, 

„odstranění jejího příkrovu“, srv. Bytí a čas, s. 39.  

22 „Kaţdý křesťan by si měl uvědomit, ţe jsme ţidovská sekta. Od postojů k potratu aţ po názory na antikon-

cepci. Očistec – dočasné peklo, to je taky ţidovský vynález“, píše Jeroným Klimeš, autor knihy Psycholog a 

jeho svědectví o Kristu. O samotném spasiteli se vyslovuje takto: „Kaţdý, kdo se snaţí pochopit Jeţíše přes 

Řeky, narazí. Byl to kaţdým coulem Ţid. Uvaţování Jeţíše i evangelistů je ryze hebrejské. Kdyţ Jan Evange-

lista říká, „na počátku bylo slovo“, nemyslí tím řecké logos. To je scestná úvaha. Odkazuje na Genesis. Jeţíš 

z antické filozofie nečerpá ani v nejmenším, všechno odkazuje na starozákonní písma.“ Tolik k námitkám 

některých křesťanů, ţe termín ţidokřesťanství je nonsens. Více viz rozhovor s J. Klimešem Skutečný Ježíš, 

Pátek, příloha LN z 23. 12. 2010, s. 24 aţ 30. Klimeš vychází z těch současných religionistů, kteří křesťanství 

chápou jako organické pokračování ţidovství.  Opačný názor, totiţ ţe „Kristus nebyl Ţid“ a jeho učení „není 

zdokonalením, nýbrţ popřením ţidovského náboţenství“ nejvlivněji formuloval Houston Stewart Cham-

berlain ve svých slavných Grundlagen des Neuzehnten Jahrhunderts (Základy 19. století, 1899; česky 1910), 

a to především v kapitolách Zjev Kristův a Náboţenství. Chamberlainovo hodnocení do jisté míry přebírá i 

jinak křesťanství nepřátelský Alfred Rosenberg. Fragment talmudického traktátu Aboda Zara, který poukazu-

je na Jeţíšovu rasovou nečistotu jako nemanţelského dítěte Ţidovky Miriam a římského vojáka Pantery (dle 

jména snad germánského původu), Chamberlain pomíjí a argumentuje sloţitými etnickými poměry v Galilei 

(od Gelil haggojim – „pohanská ţupa“). Ţe byl Jeţíš Ţid výchovou, resp. náboţenstvím v němţ vyrůstal, 

ovšem, jak ani jinak nelze, nezpochybňuje: „Morálně Kristus náleţí k Ţidům (s. 248). 



7 
 

mu stavu [Naturstatus], k bezkonfliktnímu přirozenému klidu dosaţenému na zá-

kladě zastavení růstu a pokroku (Marcuse, Lévi-Strauss), k malému, ale jistému 

„štěstí“ všech zvířecích druhů, k „bezstarostnosti“.  

Myšlenka „konce dějin“ můţe působit velmi moderně. Je však právě tak stará 

jako egalitaristická tendence, neboť přímo vyplývá z „egalitaristického“ porozu-

mění „dějinnému času“. Nyní uţ dva tisíce let, tzn. od nástupu křesťanství, je tato 

tendence kulturně určující, tak zvaná „západní kultura“ je jejím starověkému svě-

tu vyrvaným dílem. Tato „vůle“ – neboť tendence je také vůle – byla zpočátku 

pudová („instinktivní“) a takřka jako slepá – ale v postupném organickém růstu 

dospěla dnes k uvědomění sebe sama a tím, mezi jiným, ke svému konečnému 

cíli: a tímto cílem je právě konec dějin, přesněji: výstup z dějin. 

Nastávání „epochální tendence“ 

Jakoţto nastávající [Werdendes] prochází tendence vţdy třemi „objektivními“ 

vývojovými stupni. V prvním stupni, jako vznikající a zároveň se prosazující, se 

tendence před-stavuje v „mýtu“. Termínu „mýtus“ zde musí být rozuměno bez 

jakéhokoli negativního názvuku. Mýtem je zde míněna „řeč“ {ve smyslu „diskur-

zu“, pozn. překl.}, která z trosek preexistentního jazyka staví svůj vlastní, v a 

s vazbou na „znaky“ a „symboly“,
23

 které jsou přístupné jen na mýtu zúčastně-

ným. Kdyţ Mistr Eckhart mluví o „řeči“, kterou „nikdo nemluvil, neboť ten ji uţ 

nazývá svou jako vlastní ţivot nebo ji alespoň vlastní jako touhu svého srdce“, 
24

 

můţe tomu být rozuměno jako výstiţné definici „mýtu“, jak je zde toto slovo mí-

něno. Fakticita mýtu vţdy předpokládá základní vůli a základní „připravenost“ 

[Bereitschaft] mýtus formativně vyslovit a spoluformativně poslouchat. Pouze tato 

vůle a tato predispozice umoţňují rozumění [Verstehen] mýtu jako takovému, tzn. 

„nedialektické“ řeči, která rozvracečsky odmítá základní terminologii [Grundbe-

grifflichkeit] preexistentního jazyka, ale vůbec nerozvíjí vlastní dialektiku, nýbrţ 

ve svých strukturálních článcích – mytémech
25

 – mlčky nárokuje
26

 jednotu proti-

                                                           
23 Symbol je druh znaku, nevyčerpatelný obraz, který nelze vystihnout jednoznačným racionálním přístupem, 

neboť jeho hlubinný smysl je ve své plnosti nepostiţitelný. Symbol náš svět spojuje se světy jinými…Tolik 

stručná, slovníková definice. Ernst Jünger ji – básnivěji – vyjadřuje takto: „Jednou jsou [symboly] projek-

cemi forem ze skryté dimenze, pak ale i projektorem, pomocí něhož vrháme naše signály do neznáma v jazyce, 

který je libý bohům… 

24 „Diese Rede ist niemand gesagt, denn der sie schon sein nennt als eigenes Leben, oder sie wenigstens 

besitzt als eine Sehnsucht seines Herzens“, tímto blíţe neurčeným citátem Mistra Eckharta uvozuje A. 

Rosenberg svůj Der Mythus des 20. Jahrhunderts (Mýtus 20. století, 1930) ve smyslu, ţe mýtus vţdy před-

pokládá existenci lidí, kteří ho „mají v krvi“, tzn., ţe ho umějí pochopit jaksi za „řečí“, za diskurzem… 

25 Mytémy jsou jednotlivé vůdčí obrazy a stěţejní prvky mýtu. Termín při svém strukturalistickém výkladu 

mýtů zavedl Lévi-Strauss. Mircea Eliade označoval totéţ jungovským termínem archetypy. 

26 V orig. behauptet, tedy téţ: (mlčky) hájí, obhajuje, konstatuje, dokládá, prosazuje, poţaduje, uplatňuje, 

naznačuje… 
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kladů. Mýtus je řeč „dějinně“ prvotně nového,
27

 a právě proto vţdy musí vystavět 

svůj vlastní jazyk z a s troskami preeexistující „řeči“.
28

 

Touto první, „mytickou“ fází vývoje byly v případě egalitarismu vznik a šíření 

křesťanství v rámci řecko-římského, posléze germánského světa; tomu příslušný 

mýtus sebeprojekce Krista jako syna boţího a její opakování jako vyprávění a 

oběť. 

V dějinném procesu narůstání tendence mýtus chřadne,
29

 jakmile se nyní v jím 

přeformovaném jazyce řeči, kterou je, stává samozřejmým. Chřadnutí, mezi ji-

ným, nastává, poněvadţ stará „předmytická“ základní terminologie nyní jako 

„zmizelá“ zanechává prázdnotu, která volá po „vyplnění“, zatímco se současně 

víra v mýtus, jak se nyní společensky upevňuje, domáhá vniknout do „skrytého“ 

v mytému.  Skryté poté zazáří, ale tím se i naskýtá z různých perspektiv: „myté-

matická“ jednota protikladů se rozpouští v rozpornosti, z kaţdého mytému unikají 

odporující si páry idejí, a tyto ideje se vpravují do vzájemně si odporujících spříz-

něných „ideologií“. Mýtu se porozumělo pojmově – chápal se – jen negativně, 

ve svém odmítání staré, preexistentní základní terminologie. Nyní musí rozvíjet 

svoji vlastní základní terminologii, ale tím právě přestává být mýtem. Sám „cíl“ 

tendence, zahalený v mýtu, je nyní pozvolna průhledný {´transparentní´}; jsou 

koncipovány první „ideologické“ projekty dějin [Geschichtsentwürfe],
30

 avšak 

vţdy v rozporu s jinými „ideologicky spřízněnými“ projekty. Společnost organi-

zovaná kolem mýtu jako „pospolitost“ se nakonec štěpí do konfliktních „ideolo-

gických společenství“, jejichţ sekularizace je při pokračujícím zapomínání mytic-

kého základu stále hlubší a nakonec se prosazuje otevřeně.  

Je snadné pochopit, kdy a jak egalitářská tendence touto vývojovou fází prošla: 

teologické spory končícího středověku, schizmata a rozkol katolické ekumeny, 

vznik národních států, rozmach „sekulárních“ ideologií v „pokroku“ od „rovnosti 

před bohem“ k „rovnosti před lidskými zákony“ a, pokud se „příroda“ jeví jako 

lidsky spravovatelná, „rovnosti před spravovanou přírodou“. 

Nápadný protiklad spřízněných ideologií v rámci jedné a téţe společnosti a ná-

sledné strast plodící [leidbringende] rozkoly uvnitř společnosti vedou epochální 

tendenci nakonec k pokusu o znovuzískání věcné a duchovní jednoty. „Řeč“ ten-

                                                           
27 V orig. Urprünglich-Neuen, významová paleta slova „urprünglich“ viz pozn. č. 20. 

28 Z negace dialektiky preexistentního jazyka, který nový mýtus jako nástroj zprvu uţívá, pramení ovšem 

Lukácsem a mnoha dalšími kritizovaná „iracionalita“ (viz pozn. č. 19). G. Locchi to podrobně vysvětluje v 

eseji Espressione politica e repressione del principio sovrumanista, který chceme publikovat jiţ koncem 

letošního či počátkem příštího roku.  Podobně k tomu Lévi-Strauss: „Mýtus je jazyk operující na zvláště 

vysoké úrovni, kde se významu daří odtrhnout se od jazykové základny, na níţ se neustále točí.“ (cit. dle Ivo 

T. Budil, c. d., s. 307), nebo, s odkazem na Heideggerovu „nesrozumitelnost“, H. Ebeling: „…ze společného 

světa rozumu obsaţeného v jazyku musí stále čerpat i ten, kdo jej chce popřít.“ (c. d. s. 37) 

29 V orig. verfällt – mýtus upadá, pozbývá platnosti. 

30
 Entwurf – téţ koncept, náčrt, návrh, osnova, skica, nástin, rozvrh, nárys 
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dence, která byla zprvu mýtem, poté ideologií, je teď – v pretenci – „vědeckou 

teorií“, v těsné spojitosti s „vědeckou praxí“, která verifikovala teorii (tzn., ţe ji 

zároveň určila a potvrdila jako „pravou“). Jednota protikladů má být opět zajiště-

na, tentokrát „pojmově“ [„begrifflich“]. Od počátku „moderní doby“ tak egalitář-

ská tendence, při pokusu zajistit „poslední“ vše sjednocující věcnou a duchovní 

pojmovou syntézu, postupuje od hegelovského idealismu k marxistickému materi-

alismu. Tento pokus je stále ještě v chodu a v chodu zůstane aţ do konečného 

ztroskotání nebo úspěchu. Úspěch ale – jak uvidíme – by znamenal: konec dějin. 

K tomuto stručnému exkursu o rozvoji epochální tendence zbývá ještě dodat, ţe 

dějinnému pozorovateli je „epocha“ (objektivní „přítomnost“) vţdy dána jako 

konflikt dvou antagonistických epochálních tendencí, z nichţ jedna se jako „stará“ 

nachází ve třetí fázi vývoje (se svými „nejpokrokovějšími“ fenomény), druhá jako 

„nová“ ve své první, „mytické“ fázi. 

V  mýtu, v ideologiích (v jejich „algebraickém součtu“), ve „vědecké teorii“ jedné 

a téţe tendence zůstává struktura řeči vţdy stejná, jako tendencielní struktura 

diskurzu.
31

 Tak, přes všechny změny, jsou i vzájemně se následující obrazy a po-

jetí dějin určité tendence vţdy strukturálně identické. Obraz dějin egalitarismu je 

vţdy eschatologický: čas dějin je pojímán jako jednorozměrný, viděn a popisován 

jako „segmentární“ {tj. rozdělený na části, úseky, čili segmenty, pozn. překl.}. 

„Dějiny“ jako dějinné bytí člověka jsou hodnoceny negativně, takţe jediný smysl 

dějinného pohybu je a můţe být nalezen jen ve vlastním definitivním ukončení 

dějin samotných. 

Jako segmentární dějiny mají (musejí mít) začátek a konec. Dějinné dění  

[Geschichtliches Werden] je v bytí lidstva [Sein der Menschheit] pociťováno a 

pojímáno jako „neštěstí“. Pravé bytí lidstva je hledáno a ţádáno mimo dějiny. 

Štěstí tohoto pravého bytí existovalo v předdějinách [Vorgeschichte]; nějakým 

způsobem se ztratilo, znovuzískáno bude jen v postdějinách [Nachgeschichte]. 

Ve starověkém, pohanském pojetí dějin počátek a konec koincidovaly {tj. splýva-

ly, pozn. překl.} – v „opakování“.
32

 V egalitaristickém pojetí ţádné opakování 

dějinného okamţiku neexistuje; co má být jednou vráceno, je předdějinné bytí.
33

 

Toto předdějinné bytí bylo bytím moţnosti, eventualita; postdějiny ale, jako uţ 

uchopená moţnost, budou věčnou (nedějinnou) skutečností. 

                                                           
31 V orig. tendenzielle Rede-Struktur. V tomto spojení se ukazuje, ţe slovo die Rede je zde opravdu třeba 

myslet jako diskurz, tedy vyšší jazykové jednotky: „ projev“, „promluva“, „rozprava“, „výpověď“; zkrátka 

„řeč“, která nepředstavuje pouhou nesourodou produkci vět, ale tvoří strukturovaný celek s typickými znaky, 

z něhoţ vyrůstá jazykový obraz světa, a tedy i mýtus.  

32 Ve slovanských jazycích mají slova „začátek“ a „konec“ společný základ *ken viz Stručný etymologický 

slovník jazyka českého, Praha 1978, s. 119. 

33 Podle teologa Paula Ricoeura je předdějinný svět přirozený v tom smyslu, ţe jej společenství přijímá jako 

něco samozřejmě daného. 
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Křesťanský mýtus chápe dějiny jako boţí prokletí, jako následek prvotního hříchu 

člověka. Lidstvo ţije v dějinách jako „odsouzené“: k práci, ke „krvi a slzám“, 

k lítosti. Lidstvo, dříve ţijící v nevinném ráji, bylo odsouzeno k dějinám pro tíţící 

je dědičný hřích prapředků, kteří překročili boţí přikázání. Tento dědičný hřích je 

jako hřích proti samotnému bohu neodpykatelný, lidstvo se nemůţe spasit samo.  

Avšak bůh ve svém nekonečném milosrdenství sám – jako v Jeţíšovi inkarnovaný 

syn sebe sama – koná hříšný skutek; sebeobětování Jeţíše vstupuje do dějinného 

dění jako rozhodující okamţik vykoupení a tím jako „dějinný přelom“. Toto vy-

koupení sice platí jen pro jednotlivé „milost přijímající“ [gnadenempfangenden]; 

avšak otevírá jiţ cestu ke konci „putování dějinami“ a ve společenství svatých 

umoţňuje „u-skutečnění“ tohoto konce. Neboť bůh to slíbil: po poslední „apoka-

lyptické“ bitvě, po konečné poráţce zla, se bude konat poslední soud, dějiny 

skončí, časovost se zruší ve věčnosti království nebeského (a jeho dialektické anti-

teze, říše pekelné). 

Od evangelia k Marxovi 

Předdějinná zahrada Eden, dědičný hřích jako dějiny zakládající prvotní hřích, 

vyhnání z ráje, strastiplné putování dějinami („slzavým údolím“), vykoupení jako 

dějinný přelom, společenství svatých, apokalyptická bitva, poslední soud, konec 

dějin, věčné království nebeské: všechny tyto „mytémy“ jsou podstatnými struktu-

rálními prvky dějinného obrazu obsaţeného v ţidokřesťanském mýtu. Vyskytují 

se v obměněné podobě, nejprve jako „ideologemy“, později jako „teorémy“, ve 

všech dějinných obrazech rozvíjející se egalitářské tendence (a tím se ukazují jako 

pro ni „typické“, vţdy znovu vytvářející epochální tendenci).  

To platí, takřka exemplárně, také pro marxistický obraz dějin, kterým egalitářská 

tendence ze své „ideologické fáze“ vstupuje do fáze „vědecko-teoretické ambice“. 

Nezapomeňte: mluvíme zde o „vulgárním“ (dá-li se to tak říci) marxismu, ale 

právě proto o „marxismu“ s největšími následky (tudíţ, v konečném důsledku: o 

„marxismu“ státotvorném); neměl by ani odpovídat – jak leckdo tvrdí – „autentic-

kému“ myšlení Karla Marxe. V takto chápaném marxismu jsou dějiny pojímány 

jako bezprostřední následek odcizení lidstva: dějiny jsou třídní boj a jako takové 

jsou definovány („determinovány“) ekonomicky (materialisticky). Předdějinné 

zahradě Eden v marxistickém schématu odpovídá „prvotní komunismus“ setrvá-

vající v přirozeném stavu pouze „přírodu vykořisťujícího“, „neprodukujícího“ 

(proto)lidstva [(Vor-)Menscheit]. V ráji byl člověk podroben frustrujícímu tlaku 

boţího zákazu, ve stavu prvotního komunismu pak zůstal vystaven materiální 

bídě. Pod determinujícím tlakem této bídy přikročil člověk domestikaci (ţivé) 

přírody, zemědělství, tím však také k „dělbě práce“, k vykořisťování člověka „ji-

nými“ lidmi. Člověk odcizený sám sobě je nyní vrţen do třídního boje; tak jako 

v biblickém mýtu „dědičně hříšný“ člověk vstoupil do dějin, „pot, krev a slzy“ 

jsou jeho údělem. 
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Ekonomické výrobní vztahy určují dějinné (a nejen dějinné) jednání člověka. 

V třídním boji a třídním bojem jsou objevovány stále novější, výnosnější výrobní 

soustavy, které vytvářejí nové výrobní a společenské vztahy, a to ke stále větší 

bídě „vykořisťovaných“ lidí. Avšak i zde existuje poslední „vykoupení“. 

S kapitalistickou soustavou je bída vykořisťovaného proletariátu „neúnosná“, tak-

ţe proletariát si můţe být vědom svého vlastního postavení a skutečně si ho také 

vědom je. Spásným počinem jsou zde (jako laicizace „společenství svatých“) 

„komunistické strany“, které se připravují ke konečnému třídnímu boji. Proletariát 

a komunistické partaje stojí v tomto boji na straně „předurčené“ budoucnosti. 

S jejich nevyhnutelným vítězstvím jsou třídy zrušeny, odcizení odstraněno, dějiny 

ukončeny: Lidstvo vstupuje do věčnosti „komunistické společnosti“, všechny jeho 

potřeby jsou nyní, v znovu vydobytém a přece současně sublimovaném {tj. vy-

stupňovaném, pozn. překl.} přirozeném stavu, dokonale uspokojeny.   

Jak lehce vidno, i v marxistickém dějinném obrazu jsou dějiny prokletím. Pramení 

z lidského sebeodcizení a jsou tudíţ hodnoceny negativně, jediný smysl dějiny 

nabývají z „vědecké“ jistoty jejich ukončení. Dějinný „pohyb“ je pokrok, protoţe 

a pouze jím se přibliţuje konec dějin. Marxistický právě tak jako ţidokřesťanský 

dějinný obraz je eschatologický: dějiny se dějí v „segmentárním“ čase, mezi po-

čátkem a koncem, jejich chod je předurčen (predeterminován), přičemţ predeter-

minace je mimolidská, boţská prozřetelnost nebo materialistický zákon „přírody“. 

Vţdy znovu se ostatně křesťanská nauka a marxismus pokoušely predeterminaci 

„svých“ dějin něčím zakrýt. Teologie ujišťovala o „liberum arbitrium“ (svobodné 

vůli) člověka: jiţ Adam prý hřešil ze své svobody, s plnou odpovědností za svůj 

čin. Co se však zapřít nedá, je, ţe sám bůh, vševědoucí, „prozřetelný“ bůh stvořil 

moţnost hříchu a lidského hřešení, ţe bůh sám to ve své všemohoucnosti chtěl 

jako „causa prima“. 

Ani marxismus se neobává rozpornosti a s oblibou často tvrdí, ţe dějiny dělá člo-

věk, i kdyţ jen jako zástupce své „třídy“. Třídní příslušnost je však „přirozená“, 

biologicky predeterminovaná; i třídní rozdělení je stejně původní [gleichursprüng-

lich] s ekonomickými výrobními vztahy vzniklými z přikročení k domestikaci 

přírody, které zase bylo způsobeno tlakem lidstvu „přirozeně“ uloţené bídy. Uţ 

sám princip marxistické dějinné teorie, podle něhoţ jen „pravé“ třídní uvědomění 

proletariátu umoţňuje „spásnou“ revoluci, v tomto marxisticky chápaném uvědo-

mění ukazuje strukturální ekvivalent ţidokřesťanské „milosti“ (tím spíše, kdyţ 

„milost“ je vykládána se zřetelem ke Kázání na hoře). Ve všech egalitářských 

dějinných obrazech jsou dějiny nakonec jako divadelní hra, která byla napsána 

před počátkem lidstva: člověk v ní zůstává vţdy jen hercem, je mu zapovězena 

dokonce i nejmenší improvizace. Člověk je pojednán, nejedná, autentické sebeu-

skutečnění [Selbstwerden] můţe být nalezeno jen mimo „dějinné“, ve věčnosti 

resp. v „postdějinném“. 

O „ideologiích“ egalitarismu“ zde budiţ řečeno jen následující: Eschatologický 

obraz mýtu se štěpí do antitetických ideologemů, které mohou obsahovou jednotu 
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mytémů do určité míry napodobit
34

 pouze v jejich algebraickém součtu. Na „de-

mokratickém“ poli se pokrokové ideologie staví proti reakčně-konzervativním. Na 

moţnost konce dějin se uţ nevěří,
35

 ale dějiny jsou stále pociťovány a hodnoceny 

jako „pozbytí bytí“.
36

 Reakčně konzervativní ideologie pramení z přesvědčení, ţe 

„pohyb“ dějin je v podstatě nesmyslný, kaţdý dějinný „pokrok“ s sebou můţe 

přinést jen horší. Reakcionářská konzervace chce chod dějin zadrţet, „zastavit“ 

dějiny. 

Pokrokové ideologie vnímají „pokrok“ jako nezadrţitelný, neomezený. Kolísají 

mezi naivním optimismem a pokryteckým pesimismem. Optimistická je liberální 

ideologie belle epoque („Excelsior!“) a také ideologie „American way of life“. 

Pesimismus je pak předstírán, kdyţ pohled utkví na nedůvěře k eschatologickému 

obrazu mýtu: a tak Freud zdůrazňuje příznačnou „nevolnost“ z kultury
37

 a nega-

tivní antropologie zakladatelů frankfurtské školy nevyhladitelnou „špatnost“ dě-

jinného. A propos: jako postmarxistická, tzn. z Marxe vzešlá, je negativní antro-

pologie návratem od „vědecké teorie“ k „ideologii“. Horkheimer tak nakonec sahá 

po ţidovském Jehovovi jako symbolu „naprosto jiného“,
38

 zapomínaje přitom, ţe 

tento Jehova byl naší západní kultuře vţdy absolutně cizí – takţe pro ni zůstává 

neuchopitelný a nepochopitelný.   

Možný dějinný přelom 

Interpretace křesťanství, demokratických ideologií a komunismu (socialismu) 

jako sukcesivních {tj. posloupných, následných, pozn. překl.} jevů jedné a téţe 

tendence, egalitarismu, pochází jak známo od Friedricha Nietzscheho. Proti této 

egalitářské tendenci, kterou nazval „hnutí“ [„Bewegung“], chtěl Nietzsche posta-

vit „svoji“ vlastní tendenci, proti dějinnému „projektu“ egalitarismu svůj vlastní 

projekt, proti egalitaristické „vůli“ svoji vlastní vůli k „nadčlověku“. Nietzscheho 

dílo, jako před ním dílo Wagnerovo a po něm dílo Heideggerovo, přineslo možný 

                                                           
34  V orig. wiedergeben - napodobit, „reprodukovat“, ale i vrátit.  

35 V tom se ovšem G. Locchi velmi mýlil! Pouze o tucet let později, po poráţce „státního“ marxismu-

leninismu, vyhlásí liberál a neohumanista Francis Fukuyama „konec dějin“ a „svět“ ho chce – zdá se – 

několik let brát váţně! (F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, 1992, česky Konec dějin a po-

slední člověk, 2002).     

36 V orig. „Verfallen-sein“; dějiny jsou „jen děním“, nanejvýš ještě „směřováním“, ať uţ k „ráji“ boţího 

království, komunismu či liberální demokracie.  

37 V orig. „Unbehagen“ der Kultur. Naráţka na Freudovu stejnojmennou knihu z roku 1930, jejíţ název u nás 

bývá zpravidla překládán jako Nespokojenost v kultuře (v: O člověku a kultuře, 1989). Slovo das Unbehagen 

zahrnuje i významy jako nepohodlí, nesnáz, stísněnost, úzkost, popř. frustrace či deziluze; s odkazem na 

slavný Sartrův román La Nausée  ze stejného desetiletí (1938) překládáme jako Nevolnost (česky 1967). 

38 Po „absolutně jiném“touţí téţ Horkheimerův soukmenovec E. Lévinas. „Radikální exteriorita“, tj. abso-

lutně či nekonečně jiné (jinakost, jejímţ paradigmatem je bůh – tedy Jahve) se za určitých okolností – tvrdí 

Lévinas – můţe prolamovat do naší skutečnosti! Nietzsche „prolamovače“ hodnotí tvrdě, viz jeho Antikrist, 

Olomouc 1995, s. 36. 
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dějinný přelom, v němţ my sami stále ještě jsme. Jako přelom je toto dílo součas-

ně destruujícím ohlédnutím [zerstörender Rückblick] a fundujícím předhledem 

[gründender Vorblick], kritickou filosofií a tautologickým mýtem, poiesis 

v nejvlastnějším smyslu. Nietzsche pokládal sám sebe za nejkrajnějšího „dekaden-

ta“, „nihilistu“, a současně za „protiklad“ dekadenta a nihilisty. Nietzscheho kri-

tická filosofie završuje zpola ztroskotaný počin Kantův: tak jak čistý, ani praktic-

ký rozum není schopen dát podstatnou odpověď na „poslední otázky“; všechny 

hodnotové soudy jsou relativní, kaţdá „morálka“, kaţdá „pravda“ nemají jakýkoli 

„rozumný“ nárok na absolutnost, na všeobecnou platnost. Co je zde ale „dějinně“ 

zničeno, je právě „rozum“ jako zabsolutizovaný logos západní ţidokřesťanské 

tradice.
39

 

Počítat k této tradici i Nietzscheho jako jejího dovršitele je osudový omyl, jehoţ 

se ţel dopustil Heidegger tím, kdyţ se domníval, ţe Nietzscheho pojem „bytí“ je 

konvenčně západní, a právě proto se mu Nietzsche jeví jako „poslední dým vypa-

řující se reality“.
40

 Kdyţ však o pojmu „bytí“ jako o „posledním dýmu vypařující 

se reality“ hovoří Nietzsche, tak tu chce – naprosto v Heideggerově smyslu – 

destruovat metafyziku západní tradice. Kdyby se nespravedlnost měla tuze leh-

komyslně trestat nespravedlností, pak by proti Heideggerovi bylo nutno namít-

nout: Nietzsche odjakţiva byl ve „věčně stavícím se domě“
41

 právě onoho „bytj“ 

[„Seyns“], které Heidegger na svých lesních cestách
42

 byl s to pouze hledat, tzn. 

                                                           
39 Pojem logos je v historii evropského myšlení chápán mnohoznačně (řeč, slovo, pojem, příběh, argument, 

důkaz, soud, význam, rozum, smysl, základ). Zde je Logem myšlena struktura mezi „vnímavostí“ a „rea-

litou“, kterou Evropané vytvářejí (v nejpůvodnějším smyslu slova „vybírají“; běţně uváděný základní vý-

znam „sbírat“, „shromaţďovat od řeckého legein, legere je podle W. F. Otta aţ sekundární!) svým specific-

kým kladením si otázek. Tato struktura odpovídající významu Logu jako řádu („garant jednoty a integrity“) 

se proměňuje; snahu uchopit („pojmout“) její proměny odráţejí pojmy (a klasifikace) jako řecký, latinský či 

germánský starověk, středověk („theos“) a novověk („mechanos“), resp. renesance, baroko, moderní doba a 

jiné periodizace. Spojení mezi Logem a bohem a Logem a mesiášem pochází z ţidovství (Filón Alexandrij-

ský), resp. křesťanství (Janovo evangelium). Racionalismus, jehoţ základy poloţili René Descartes a Baruch 

Spinoza absolutizuje rozumové poznání, jeţ má svůj původ v řeckém počátku. Vědění z rozumu tak konsti-

tuuje kaţdou oblast „reality“: osvícenstvím se racionalismus stal základem celé moderny. Racionalizace 

znamená rozšíření těch společenských oblastí, které jsou zpřístupněny racionálnímu rozhodování. Max Weber 

se pojmem racionalizace pokusil celkově charakterizovat kapitalismus jako „náboţensky orientovanou prak-

tickou racionalizaci způsobu ţivota v protestantské etice“. Staví-li se mýtus (jako „symbol“ touhy a nároku 

na poznání, jeţ lze nabýt pouze intuitivně, ne racionálně) proti Logu, pak právě hlavně proti Logu moderny, 

jehoţ mnohé stěţejní rysy (lineární pojetí času a mesianismus; rovnostářství a univerzalismus; důraz na pro-

fit) vycházejí z ţidokřesťanské linie. 

40 „Objektivní realita“ v absolutním smyslu neexistuje. Co je mimo nás, přetavujeme alchymií mysli. Vše, co 

existuje, mysl filtruje, otesává a tvaruje (Parmenidés: „Žádná mysl, žádný svět“). Mysl je otevřená a realitu 

můţe formulovat mnoha rozličnými způsoby, velmi však záleţí na tom, jakou soustavu axiomů zvolí. Svobo-

da této volby je podmíněna geny, kulturou, výchovou (Spengler: „Každý se rodí do nějakého století, místa, 

rasy, národa, vrstvy či typu.“ „Existuje tolik světů, kolik je kultur a lidí.“). „Formulování“ reality probíhá 

v interakci s „osudem“. 

41 Odkaz na pasáţ z Tak pravil Zarathustra, která je citována na začátku šestého odstavce této kapitoly.  

42 Naráţka na soubor Heideggerových spisů z let 1935 – 1946 vydaných pod názvem Holzwege (česky zpra-

vidla překládáno jako Lesní cesty, ale téţ Neukončené cesty).  
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jen ústně naznačovat,
43

 aniţ je opravdu dosáhl. Ţe však Heidegger mohl Nietz-

schemu tak špatně porozumět má svůj důvod v jednostranném směru jeho „četby“ 

Nietzscheho díla: Heidegger ho vidí pouze jako dílo kriticko-filosofické, před jeho 

„poetickým“ aspektem zůstává slepý a hluchý. Právě Heidegger, který ţije a myslí 

v atmosféře Nietzschem vytvořeného mýtu, sám tento mýtus nevidí a tudíţ ani 

nemůţe vidět, ţe Nietzscheho porozumění dějinám [Geschicht-verständnis] je 

zaloţeno na intuici „autentické časovosti“.
44

 

Jazyk mýtu je ovšem jazykem svérázným,
45

 „šifrovaným“; k čemuţ přistupuje, ţe 

Nietzsche při svém aristokratickém snaţení nevítaným zatarasil dveře svého do-

mu, jejichţ klíče pečlivě skryl. Abychom uvedli jen jeden příklad: stálé odkazo-

vání na „aristokratické“ hodnoty, na nichţ se zakládá řecká nebo římská společ-

nost, nebo i odkazování na „plavou bestii“ by nejspíš mohlo být interpretováno ve 

smyslu nějaké Nietzscheho prosté restaurační intence (coţ se také skoro vţdy dělo 

a děje), pakliţe se nedbá pouze jednou vysloveného varování, ţe Řekové jsou jiţ 

„nevratitelní“. [Při této příleţitosti musí být jednou provţdy řečeno, ţe toto je 

pouze jedna moţná interpretace Nietzscheho, jeţ se však potvrzuje a své vynikají-

cí /ausgezeichnete/ dějinné platnosti nabývá jako ta interpretace, která jako „akční 

víra“„Nietzscheho přívrţenců“ tak zvané konzervativní revoluce, a zejména „leni-

nistů“ této revoluce – pozorní čtenáři „příručky“ Armina Mohlera mi budou ro-

zumět
46

 – opravdu učinila dějiny pozitivní.]  

Tři mytémy v Nietzscheho mýtu mají bezprostřední vazbu na časovost dějin: „po-

slední člověk“ (jako ve smyslu Heideggerova „bylého“ [„gewesener“]), budoucí 

Uskutečnění Se nadčlověka
47

 stále se zpřítomňující „věčný návrat téhoţ“. 

                                                           
43 V orig. behaupten, viz pozn. č. 26. 

44 Jiné interpretace pojetí času u Nietzscheho s více či méně patrnými paralelami viz sborník Nietzsche a 

člověk: kořeny filozofické antropologie v myšlení Friedricha Nietzscheho, Praha 2005, s. 82 – 99 (především 

část Vykročení k časovosti bytí), s. 100 – 105 (Vůle k moci jako zakladatel temporality, Věčný návrat – 

argument proti paradoxu dění-bytí), s. 108 - 110 („přesto není temporalita pojmu nadčlověk tak jednoduše 

eschaticky lineární […] nadčlověk je současníkem času a proto je schopen přitakat pluralitě časových forem 

v jejich věčném návratu “), s. 114 - 115 („Vůle k moci je neustálým, úplným, celkovým, okamžitým, náhlost-

ním podáváním se temporálně-ontologických charakteristik bylo-je-bude-není […] Jako neustálé vzájemné 

čelení si bylo-je-bude-není, tj. takové čelení si, které nemá začátek ani konec, které neskončí, nýbrž děje se 

pořád, je toto vzájemné čelení si bylo-je-bude-není čili vůle k moci věčným návratem.“), s. 125 („Z perspek-

tivy věčného návratu tedy každá konstituce sil proběhla náhodně a nic negarantuje její věčné trvání. To, co se 

navrací, je okamžik konstituování sil, ne určitý projevený poměr sil…“).  

45 V orig. eigenartige, osobitý, zvláštní, idiosynkratický. 

46 „Leninisty“ jsou míněni národní socialisté. Mohler ve své basilejské dizertaci Die Konservative Revolution 

in Deutschland 1918 – 1932 z roku 1949 věnuje svou pozornost všem směrům konzervativní revoluce, které 

nejsou přímo kompromitovány poraţeným národním socialismem, a lakonicky naznačuje, ţe první se mohou 

stát druhému tím, čím byl leninismu trockismus. Locchi podle francouzského marxisty Jeana Pierra Faye 

(Langages Totalitaires) naopak národní socialismus i italský fašismus staví do „syntetického“ středu němec-

kého konzervativně-revolučního tábora, coţ se nezamlouvalo Alainu de Benoistovi.  

47 V orig. Sich Ereignen des Übermenschen; sich ereignen – přihodit se, udát se, stát se, uskutečnit se.  
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V Nietzscheho očích představuje „poslední člověk“ pro lidstvo „největší nebezpe-

čí“.
48

„Jeho pokolení je nevyhladitelné jako zemská blecha“; „činí vše malým“, 

přeje si jen prostřední štěstí, nechce být „ani chudý ani bohatý“ a myslí, ţe „vyna-

lezl štěstí“ ve světě, kde „kaţdý chce stejné, kaţdý je stejný“ a „kdo se cítí jinak, 

jde dobrovolně do blázince“. Jedním slovem: „poslední člověk“ chce konec dějin, 

on je uţ tímto koncem. Ale právě po tomto „posledním člověku“ dav touţí a Zara-

thustra „dává“ „svého nadčlověka“. V nadčlověku Zarathustra-Nietzsche ukazuje 

„smysl země“, učí, ţe člověk „je provaz mezi zvířetem a nadčlověkem“, ţe „člo-

věk je mostem a nikoli cílem“ a právě v tom spočívá jeho velikost. 

V zarathustrovském obrazu dějin se tak „nadčlověk“ zobrazuje jako cíl, jako ten 

cíl [Zweck].  Jak ale tento cíl můţe být dosaţen v dění,
49

 jeţ je věčným návratem 

téhoţ, kdyţ ještě nikdy nebyl dosaţen? Anebo nadčlověk vůbec ţádným cílem 

není, ač je jako cíl stanoven, a je pouhým horizontem, k němuţ musí člověk smě-

řovat, věda, ţe horizont zůstává vţdy nedosaţitelný? 

Na tyto otázky nemůţe být dána odpověď. Kdo se tak ptá, sám tím prozrazuje své 

zajetí ve „starém“ porozumění dějinám a nakonec, přes všechna varování, vţdy 

uvěří, ţe v obrazu „věčného návratu téhoţ“ můţe identifikovat starověký „cyklic-

ký“ obraz dějin. Říkám: „přes všechna varování“, neboť Nietzsche jako Zara-

thustra sám před takovým výkladem varoval. V„Tak pravil Zarathustra“, v části 

nadepsané „O vidění a hádance“ je, v neporozumění Zarathustrově otázce, du-

chem tíţe nejsignifikantněji obhajován cyklický obraz dějin:„Vše přímé lţe. Kaţ-

dá pravda je křivá, sám čas je kruh.“ Načeţ Zarathustra hněvivě odpovídá: „Ty 

duchu tíţe! Neulehčuj si to příliš! Nebo tě nechám dřepět, kde dřepíš, kulhavče – 

a vynesl jsem tě vysoko!“
50

 

 Obraz „věčného návratu téhoţ“ má být „hádankou“ a odkaz na klíče je dán jen 

jednou – „Zarathustrovými zvířaty“: „Všechno přichází, všechno se vrací; věčně 

běţí kolo bytí. / Všechno se láme, všechno se spravuje; věčně se staví stejný dům 

bytí. / Všechno se loučí, všechno se zdraví zas; věčně si zůstává věren prsten bytí. 

/ V každém okamžiku počíná se bytí, kolem každého ´zde´ otáčí se koule ´tam´. 

Střed je všude. Křivá je stezka věčnosti.“
51

 To má znamenat: „věčný návrat téhoţ“ 

je obraz časovosti zaloţené tak, ţe v ní konstituovaných „dějinách“ je kaţdý 

„okamţik“ počátkem a kaţdé „místo“ „středem“. Armin Mohler ve svém nepo-

stradatelném eseji „Die Konservative Revolution in Deutschland 1918 – 1932“ 

ujišťuje, ţe „koule“ je sice „lepší“ obraz věčného návratu téhoţ, přitom však zdů-

                                                           
48 O vyšším člověku, Tak pravil Zarathustra, Praha 1967, s. 260. Všechny další odkazy a ukázky jsou cito-

vány podle tohoto vydání v překladu Otokara Fischera. 

49 V orig. Werden – dění, nastávání, stávání, vznikání. 

50 O vidění a hádance, c. d., s. 148. 

51 Uzdravující se, c. d., s. 201 a násl. O. Fischer překládá slovo das Sein jako jsoucí, coţ si dovolujeme 

pozměnit na bytí.  
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razňuje nezdolné těţkosti, které „náš dnešní jazyk“ jakémukoli výroku o „troj-

rozměrném“ čase připravuje.
52

 „Do všech slov – píše Mohler – se vlily významy 

lineárního obrazu světa, také tam, kde slova původně mohla znamenat jiné. Náš 

dnešní jazyk je lineární; jakýkoli lineární jazyk je jazyk racionální [verstan-

desmäßige]. Nebo, vyjádřeno jinak: působí do určité míry jen v jednom rozměru a 

uzavírá v sobě vícero rozměrů. Kráčí dál od jednoho k druhému a na kterých vy-

kročil stranou, to je eliminováno. Jen v básnickém jazyce se ještě udrţela vzpo-

mínka na jiné moţnosti. O obrazu světa návratu tak můţeme mluvit buď jen 

v lineárních opisech, nebo v básnické podobě.“
53

 

K tomu je však třeba poznamenat: Ţádný jazyk, ani ţádný jazyk básnický, nemů-

ţe mít vzpomínku na odlišné pojetí času jinou neţ „lineární“, a to z toho prostého 

důvodu, ţe aţ k Wagnerovi a Nietzschemu byly vţdy všechny obrazy světa a ob-

razy dějin obrazy „lineárními“. Egalitaristický obraz dějin je „segmentární“, sta-

rověké „pohanské“ obrazy dějin byly „cyklické“, kruhové; oba tedy byly lineární, 

jednorozměrné. „Trojrozměrný“ obraz dějin je nový, ţádný „obecný“
54

 jazyk si 

ještě neutvořil. (Kde a kdyţ se o takové utváření ve více či méně úzkém kruhu 

pokoušel, bylo na něj – pochopitelně – aktivně útočeno, byl denunciován jako 

„ţargon autentičnosti“ nebo dokonce jako „jazyk podčlověka“.)
55

 

O „trojrozměrném čase“ můţeme mluvit jen v analogickém návratu k „trojroz-

měrnosti“ fyzikálního prostoru, jak to právě činíme: Koule je lepší obraz neţ kruh, 

protoţe je trojrozměrným prostorovým útvarem. Umoţňuje nám nahlédnout, ţe – 

tak jako se v prostoru kaţdé „těleso“ rozprostírá do třech rozměrů a je jimi určeno 

– kaţdé dějinně časové [Geschichtszeitliche], (tzn.: kaţdá „přítomnost“) má uvnitř 

tři rozměry: minulost (bylost), aktuálnost (přítomnění) a budoucnost (budoucnění) 

a je jimi určeno.
56

 Přesto i obraz koule zůstává nedostačivý: Jak vyzdvihuje 

                                                           
52 Mohler svou knihu přepracovával, jiţ první (1950) a druhé („völlig neu bearbeitete und erweitete“) vydání 

se liší (1972), viz Vorwort zur Neuausgabe; Locchi cituje z druhého; v posledním, zřetelně „odideologizova-

ném“ šestém vydání, kapitoly jako „Die Einsinnigkeit der Zeit“, Linie und Kugel nebo Von der Wiederkehr 

zur Politik zcela chybí a jejich obsahu je zde v podstatě redukován do jediné věty: „Nietzsche stand jenseits 

von Fortschrittsglauben oder Rückwärtsgewandheit  […] in seiner Bildersprache archaisch, in seinen Visio-

nen futuristisch.“ (Armin Mohler, Die Konservative Revolution in Deutschland 1918 – 1932: Ein Handbuch, 

Štýrský Hradec 2005, s. 49.) 

53 „Myslitel říká bytí. Básník jmenuje posvátno.“, vysvětluje Heidegger. Myslí přitom hlavně na Hölderlina, 

Homéra a řecké tragiky (zabýval se ale i Rilkem, Georgem Traklem nebo Stefanem Georgem). Své pojetí 

bytostného básnění rozsáhle podává v knize Básnicky bydlí člověk („V básnění se do jazyka přijímá míra bytí, 

vyjadřuje se nevyjádřitelné, proto je i myšlení bytí formou básnění.“).  

54 V orig. allgemeine; moţno téţ univerzální. 

55 Tuto naráţku se ţel nepodařilo „dešifrovat“. 

56 V orig. „…(d. h.: jede „Gegenwart“) die drei Dimensionen Vergangenheit (Gewesenheit). Aktualität 

(Gegenwärtigkeit) und Zukunft (Zukunftigkeit)…“. Heideggerovské pojmy Gewesenheit (bylost), Gege-

nwärtigkeit (přítomnění) a Zukunftigkeit (budoucnění) podtrhují, ţe bylo, jest a bude zde nesmí být chápáno 

z hlediska představy o času jako následnosti minulého, přítomného a budoucího i z hlediska, které identifiku-

je bytí s přítomností a ještě ne bytí či již ne bytí s budoucností a minulostí, nýbrţ jako specifické významové 
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Mohler, není s to vyjádřit plné „významy“ obrazu světa návratu – a to principielně 

ne kvůli „linearitě“ našeho jazyka, nýbrţ protoţe všechny naše smyslové
57

 obrazy 

jsou jak zřetelná koule nanejvýš trojrozměrné, dějinný svět je však čtyřrozměrný. 

Jak einsteinovský (makrofyzický) svět teorie relativity, má i dějinný svět „věčné-

ho návratu“ čtyři rozměry, a sice – zde odlišně neţ makrofysis – jeden prostorový 

a tři časové. (Dějinný svět je prostoročasové diskontinuum, topochronos; svět 

makrofysis je časoprostorové kontinuum, chronotopos.)   

Prostoročas dějin 

Čtyřrozměrné – to nás jiţ naučila fyzika – je nezřetelné; naše „přirozená“ smyslo-

vost, která je určena biologicky, nám zprostředkovává – od sebe odděleně – troj-

rozměrný prostor a jednorozměrný čas. To proto, ţe nezřetelné čtyřrozměrné 

[unanschauliche Vierdimensionale] si umíme představit jen jako trojrozměrné, se 

vzdáním se libovolného rozměru. (Projekce einsteinovského světa tak kupříkladu 

rezignuje na rozměr prostoru.) Obraz koule zprostorňuje dějinný čas, aby naznačil 

jeho trojrozměrnost; trojrozměrný čas však pro nás zůstává smyslově nenazíratel-

ný. Čas jako pohyb si umíme představit jen lineárně a v lineárním, a právě proto 

se sám Nietzsche, tak jako později autoři tak zvané konzervativní revoluce, vrací 

od obrazu koule k obrazu kruhu (nebo i spirály): Dějinný pohyb jsme nuceni si 

představovat lineárně, jako sukcesi bodů okamţiku, a to činíme „zcela přirozeně“ 

tím, ţe si dějinný čas promítáme na „linii“ bio-makro-fyzikálního času. Zde, na 

této linii, se minulost a budoucnost zdají z přítomnosti vyloučeny; člověk je vţdy 

v přítomnosti, není jiţ a nikdy v minulosti, není ještě a nikdy v budoucnosti. Ve 

fysis, v ţivotě, je to pravda. V dějinách jsou však minulost, skutečnost a budouc-

                                                                                                                                                               
statuty, v nichţ se nás „něco“ – dostane-li to příleţitost vstoupit s námi do vztahu – můţe „dotknout“. Bylost 

není minulost ve smyslu „jiţ nejsoucí“, ve smyslu něčeho, co „jiţ není“ a proto se nás nemůţe „(do)týkat“, 

bylé je naopak to, co se nás můţe znovu „týkat“ v kaţdém okamţiku. Aktualität z lat. actualitas (vezměme na 

vědomí významový základ actus – čin) se obvykle překládá jako skutečnost (od kutat, tedy „odkrývat“, „vy-

nášet na světlo“) a rozumíme tím, co se ukazuje (je přítomné) jako naléhavé (skutečné). V povaze aktuality 

(„skutečnosti“, „přítomnosti“) je skryto, ţe člověk jako aktuální zakouší „v průběhu času“ vţdy a stále něco 

„nového“, pokaţdé něco jiného přítomného. Z toho plyne, ţe aktuální nejen není každé přítomné, ba dokonce 

žádné přítomné není stále aktuální: má-li aktuální být aktuální, tedy právě teď přítomné, musí se neustále 

měnit, musí být neustále nahrazováno něčím novým („aktuální je bytostným určením naší doby“). Pojmová 

fixace výrazů Gegenwärtigkeit a Zukunftigkeit je obtíţnější: nejen z důvodu absence uspokojujícího českého 

ekvivalentu, ale i moţné interpretace – např. Gegenwärtigkeit vystupuje i v některých Heideggerových tex-

tech (Holzwege, Was heißt Denken?) v úloze vyhrazené zpravidla Anwesenheit (přítomnost). Zde přítomnění 

jako Gegenwärtigkeit chápejme jako „nacházení se“ a „setrvávání“ v jistém způsobu bytí, („naladění“), které 

přítomnost nepojímá jako to, co se vyskytuje právě v okamţitém „teď“ jako aktualita, ale jako to, co stojí při 

nás, co čeká, zda a jak se tomu vystavíme, nebo se před tím uzavřeme. Podobně statut budoucnění je speci-

fický způsob, jímţ se člověka „cosi“ týká, a to vždy a stále. Naskýtá-li se nám toto „cosi“ jako budoucí, na-

skýtá se to po způsobu toho, co se rozhoduje. Schopnost „zaujmout vztah k budoucnosti“ pak spočívá 

v kultivovanosti a ostrosti promýšlení toho, co se (vždy) naskýtá jako nerozhodnuté rozhodující a rozhodující 

se… 

57 V orig. sinnlichen;  téţ percepční, resp. perceptivní, tzn. vnímání schopné. Smyslové je výchozím „bodem“ 

racionálního.  
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nost vţdy sou-časně tu, jako jejich „ohnisko“
58

 je „přítomností“ určen sám pobyt 

(v heideggerovském smyslu).  

Ţe tomu tak je, člověk vţdy nějak tušil. „Ačkoli nezřetelný, „autentický“ trojroz-

měrný čas je vţdy v nás a „vypadá“ jako přináleţející k stavu bytí [Seinsverfas-

sung] našeho pobytu. „Vypadající“ se potvrzuje, i kdyţ jen „negativně“ tím, ţe se 

jej „neautentický čas“ snaţí nějak zamlčet. Jazyk odedávna zná tato negativní 

potvrzení, toto zamlčení: mluví o tělu a duši, časnosti a věčnosti, hmotě a duchu, 

světském a nadpozemském, o lidském a boţském. Veškeré toto tušení mělo ve své 

dějinné přítomnosti svoji správnost; v jiné přítomnosti, v naší přítomnosti, se mění 

v omyl. Nietzscheho výrok o „smrti boha“ chce říci také toto: Duši, věčnost, du-

cha, nebe, boţské musíme vrátit na jejich původní místo,
59

 tzn. v náš lidský pobyt 

jako pobyt sebe si uvědomující. Neboť jako je v bodu okamţiku makrofyzikálního 

„lineárního“ času dána celistvost fyzikálního bytí, masy energie, tak v kaţdém 

bodu „já“ lineárního (jednorozměrného) dějinného prostoru (tradice) existuje ce-

listvost dějin tím, ţe ji ve vzpomínce pořádá a určuje jako dějinnou bylost 

[Gewesenheit], fakticky jako dějinnou skutečnost [Aktualität] a v „předběţném“ 

rozvrhu [„vor-laufenden“ Entwurf] jako dějinnou budoucnost.   

V takto chápaném dějinném světě, který byl „metapoliticky“ obsažen jiţ 

v mytému „věčného návratu téhoţ“, neexistuje – v protikladu k „vulgárnímu“ 

obrazu dějin – pevně stanovená minulost, pevně stanovená budoucnost. Minu-

lost nebyla jednou provţdy ve věčnosti; do určité míry je v kaţdé přítomnosti 

zpochybněna, doplněna a nově strukturována (a historikové – domnívám se – by 

to měli přiznat jako první): „v kaţdém okamţiku počíná se bytí“, v kaţdém „oka-

mţiku“ dějin, „střed je všude“. Co existuje jako „neautentická minulost“ je vţdy 

dvojznačné ve smyslu „moţnosti“: Člověk jako dějinný pobyt musí vţdy volit, 

rozhodovat mezi minulostí a minulostí. Někdy je nutno zničit minulost a vystavět 

jinou: Také z tohoto hlediska jsou právě kriticko-filozofické dílo Nietzscheho a 

„metafyzické“ dílo Heideggerovo příkladně efektivní.
60

 

„Rozhodnutí“ o minulosti je vţdy – „stejně původně“ – rozhodnutím o budouc-

nosti. Tak se zakládá dějinná svoboda člověka. Poněvadţ je pobyt vţdy ţivotem 

                                                           
58 V orig. „Inniges“. Innig je slovo, které se vyskytuje jiţ ve starohornoněmčině ve smyslu „vnitřní“ (inner-

lich), teprve později především u básníků nabylo významu „vroucí“, „vřelý“ (inniglich). Heidegger tímto 

slovem pojmenovává to, na co myslí při jeho pouţití Hölderlin, totiţ „spjatost ve sváru“, tj. vnitřní spojitost 

odehrávající se v „trvale napjatém vybojovávání“ neboť dějištěm temporální konstituce významů, „ohnis-

kem“ statutů „bylo, jest a bude“, je vţdy pobyt.  

59 V orig. Ursprungsort ve smyslu výchozího, prvotního, počátečního bodu. Temporalita – viz předchozí 

pozn. – „ prýští z transcendentální obrazotvornosti pobytu“, čas je formou vnitřního smyslu, formou nazírání 

nás samých a našeho vnitřního stavu, určuje vztah představ v našem nitru: je „vjednom utvářejícím nazíráním 

nazíraného“. Opět je ale třeba vyvarovat se prosté záměny pobytu a subjektu, neboť: „Čas nemá povahu já, 

stejně jako prostor nemá povahu věci; pak platí, ţe prostor není ´objektivní´a čas není ´subjektivní´.“ Viz také 

pozn. č. 7; popř. srv. s pojetím Bergsona, ţe ´čas lze uchopit jen intuicí´. 

60 V orig. wirkend, efektivní: působící, působivé, účinné.  
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dostiţen [eingeholen], nachází se pobyt stále na počátku sebe sama – a dějin. Po-

byt vţdy musí, aby se stal sebou, decizivně vystoupit z „kaţdodenního ţivota“. 
61

 

Fakticky to znamená: člověk je stále postaven před „volbu“, vţdy stojí na rozcestí 

před antitetickými moţnostmi. Co je možné, je také uskutečnitelné, můţe se to dít. 

Poněvadţ pobyt je vţdy spolupobyt [Mit-Dasein], poněvadţ jako dějinný je lidský 

pobyt vţdy také pobytem společenským,
62

 jsou to, co dějinně stojí za volbou osu-

du, vţdy „epochální moţnosti“; „epochální“, to znamená určité moţnosti, jejichţ 

„světodějné uskutečnění“ [weltgeschichtliche Verwirklichung] vţdy závisí na 

konfliktním úsilí rozděleného „lidstva“. Friedrich Nietzsche k volbě osudu stáva-

jících moţností naší epochy ukázal: „posledního člověka“, konec dějin nebo pře-

lom dějinného času, nový „počátek“.
63

 Obé je moţné; obé se můţe – alternativně 

                                                           
61 V orig. Nur-Leben-sein. Avšak: „Co přiměje pobyt k pohotovosti, k tomu aby prolomil povrchně prcha-

vou náladovost kaţdodennosti („ţije se“), která většinou – jak se to nazývá v Bytí a času – má podobu „šeda-

vé nenaladěnosti“?, táţe se Klaus Held. Jako hybný základ v přechodu od neautenticity k autenticitě přichází 

v úvahu jedině vůle. To není v rozporu s tvrzením z Bytí a času, ţe nad naladěnostmi („pobyt je vţdy naladě-

ný“) neexistuje ţádná instance. Pokud vůle vyvádí pobyt z kaţdodenní naladěnosti, je toho schopna jedině 

proto, ţe se dává ze své strany určit naladěností, jeţ přivádí pobyt do pohotovosti k autenticitě… Jakoţto 

latentní moţnost je kaţdá základní naladěnost ambivalentní. Pobyt se jí můţe vyhnout do neautenticity, coţ 

se zprvu a většinou děje. Můţe ji však také v protitahu proti převládající tendenci zakrytí vyslyšet 

v autenticitě okamţiku a odtud čerpat sílu k jednání zvládajícímu dějiny. Tato síla a pohotovost k autenticitě 

není něco dvojího. Pobyt přijímá obojí naráz z téţe naladěnosti. Ona dává popud k přechodu do autenticity a 

ke vstupu do jednání tvořícího dějiny. Onen přechod a tento vstup má tentýţ charakter: charakter počínání 

(des Anfangens). To je bytostné (podstatné) na dějinném okamţiku: Pobyt dělá počátek…  Tento pohyb 

můţeme definovat jako přemáhání vlastní bezmoci k moci rozhodování orientovaného na jednání, které jako 

ideál existence předpokládá odhodlanost.  

Pojem naladěnost je existenciál,  důrazně proto připomínáme, ţe nevyjadřuje „chápání nálad jako doprovod-

ných ´proţitků´ k našemu myšlení a chtění, jako duševních stavů, kterými se zabývá psychologie vystavěná 

na novověkých pojetích člověka, neboť Heideggerovo pojetí lidské existence {jako Dasein} tento rámec 

překračuje“ (viz. pozn. č. 1): Nálady nejsou příleţitostnými průvodci lidské existence, nýbrţ ji konstituují 

jako ´bytí ve světě´. Více sborník Údiv a zdrženlivost: o naladěnosti myšlení, Praha 1999. 

62 Na konci pozn. č. 1 uvedenou zmínku o „excentričnosti“ existence jako pobytu prohlubujeme několika 

citacemi z Bytí a času: „Poněvadţ bytí pobytu je spolubytí, je v jeho porozumění bytí obsaţeno porozumění 

druhým. Toto rozumění, tak jako rozumění vůbec, není nějaká znalost vyrůstající z poznání, nýbrţ původní 

existenciální způsob bytí, jenţ poznání a znalost teprve umoţňuje. Znát se s druhými tkví v původně rozumě-

jícím spolubytí. […] Být jeden pro druhého, proti druhému, bez druhého, jeden druhého míjet, nemít spolu 

nic společného, vzájemně se o sebe nestarat. Tyto mody deficience a indiference charakterizují kaţdodenní a 

průměrné ´bytí spolu´.[…] Společné zasazení se o tutéž věc je naopak určeno pokaždé v tom či onom smyslu 

autenticky uchopeným pobytem. Toto autentické spojenectví umoţňuje teprve pravou věcnost, která druhého 

uvolňuje v jeho svobodě k sobě samému“ (viz Kapitola čtvrtá: ´Bytí ve světě jako spolubytí´ a ´bytí sebou´). 

Ještě podstatnější jsou však tyto pasáţe ze Základní skladby dějinnosti: „Jestliţe však osudový pobyt existuje 

jakoţto ´bytí ve světě´ bytostně ve spolubytí s druhými, je jeho dění spoluděním a je určeno jako úděl. Úděl 

se neskládá z jednotlivých osudů, podobně jako ´bytí spolu´ nemůţeme chápat jako společný výskyt více 

subjektů. […] Moc údělu se uvolňuje teprve ve sdílení a v boji. Osudový úděl pobytu v rámci své ´generace´ 

a s ní vytváří plné, autentické dění pobytu.“ (Bytí a čas, s. 426). Vzniká „společenství autentických“. 

63 Heideggerova základní teze zní: „Ţijeme v epoše přechodu.“ Mohla by se proto otevřít moţnost dějinně se 

zakládajícího počátku, jímţ by se zaloţila zcela nová kultura postavená na trojitosti děl: „Díla nového básně-

ní a umění, díla pometafyzicky myslícího zamyšlení a díla politického vytváření společenství nového druhu.“ 

Tato díla by dala nové kultuře její raţbu. Úkolem myšlení je tento jiný počátek připravit („připravit prostoro-

čas posledního rozhodnutí“). To od nás vyţaduje nejen jiné myšlení, ale i jiné celkové naladění, v němţ 

teprve toto jiné myšlení bude moci myslet, neboť „dějinný národ bez filozofie je jako orel bez šíře a výše 

zářícího éteru, v němž jeho let dosahuje nejčistšího vzmachu“. Ať uţ padne rozhodnutí o dějinnosti a bezdě-



20 
 

– stát skutečností. Před touto alternativou je Nietzscheho dílo i Nietzscheho roz-

hodnutí: kulturně-historicky tím nastiňuje (společně s dílem Richarda Wagnera) 

faktický zrod „nové“ „antiegalitaristické“ epochální tendence. (Nietzsche: „meine 

Bewegung“.) 

Ţe je trojrozměrný čas dějin názorně představitelný jen v promítnutí na „linii“ 

jednorozměrného smyslového času, tedy jako kruh nebo spirála, bylo jiţ ukázáno. 

Nuţe jak vypadají v tomto promítnutí světové dějiny? Jak je zde zobrazen chod 

dějin? Egalitaristický obraz dějin popisuje dějiny „segmentárně“ jako cestu od 

nějakého počátku, který je prvotním úpadkem [Ur-Verfallen], ke konci, k vykou-

pení, k opětovnému osvojení si „pravého“, „plného“ lidského bytí. Počátek a ko-

nec jsou zde pouze jedinkrát danými dějinnými přelomy [Geschichtswenden], 

přesněji: osudovými přelomy [Schicksalswenden]; chod dějin nakonec vede k 

„nepohyblivým“ postdějinám, k „nedějinnému“ bytí, znovu přináší předdějinné 

bytí a deklaruje, ţe je sublimuje {tj. vystupňuje, pozn. překl.}. V „kruhu“ nebo ve 

„spirále“ jako promítnutích trojrozměrného dějinného času skýtá kaţdý dějinný 

„okamţik“ (kaţdá „přítomnost“) tři rozdílná hlediska, dle perspektiv minulého 

[Vergangenen], aktuálního [Aktuellen] a budoucího [Zukünftigen]. Neboť kaţdý 

„okamţik“ zde můţe a musí být pokládán sou-časně za počátek, střed a konec. 

Nikoli však počátek a konec dělí teď dějiny od před- nebo postdějin, nýbrţ střed. 

Avšak tento střed nedělí před- nebo postdějiny od dějin, nýbrţ dějiny od dějin. 

Jako konec je kaţdý „dějinný okamţik“ „nejvyšší nebezpečí“ [Höchste Gefahr], 

pád v nejhlubší propast; jako střed můţe být obrácen ve „veliké poledne“;
64

 jako 

počátek [Anfang] se musí stát znovuzapočatým „prvopočátkem“ [wiederangefan-

gener „Ursprung“].
65

 

Kdo se povaţuje za jsoucího v trojrozměrném dějinném čase, není samo sebou 

nedostačivým obrazem „kruhu“ či „spirály uveden v omyl a dává tím najevo, ţe 

jeho „dějinné „rozhodnutí“ je sou-časně vţdy evokací [Wach-Rufen] epochálně-

minulého, tzn. ne jiţ přítomného „ztraceného“ prvopočátku {prvního principu, 

pozn. překl.}, překonáním vládnoucí „upadající“ přítomnosti a aktivním rozvrhem 

                                                                                                                                                               
jinnosti jakékoli, tázající, kteří myslitelsky ono rozhodnutí připravují, musejí být. Více k tomu Klaus Held, 

Základní vymezení a kritika doby u Heideggera, v: Údiv a zdrženlivost: o naladěnosti myšlení, Praha 1999, s. 

47 a násl. 

64 „Teprve nyní přijde veliké poledne, teprve nyní vyšší člověk {nadčlověk} – stane se pánem!“ Viz Tak 

pravil Zarathustra, kapitola O vyšším člověku s. 259. 

65 Ursprung slouţilo k překladu latinských slov amnis (řeka, proud, tok) a rivus (tok, proud, potok), ale také 

origo (původ, počátek), ortus (východ, původ, vznik), primordium (počátek, prvopočátek) a principium (za-

čátek, počátek, původ, vznik). Zde vyjadřuje prvotní, první princip, prazáklad, prapůvodní „matrici“, 

„prazdroj“, „zdůvodňující“ základ, který překládáme jako prvopočátek. Naproti tomu počátek (Anfang) je 

rozhodnutím o budoucnosti nesoucí význam „pouhého“ nastávání (Werden). Toto rozhodnutí pramení ze 

zdůvodňujícího základu, z prvopočátečního prvního principu (Ursprung), který má být regenerován.  
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[unternehmender Entwurf] budoucího, tzn., ţe je bezprecedentně „nadlidské“.
66

 

„Jazyk kruhu“ pak o tomto „rozhodnutí“ mluví jako o vůli k návratu, k opakování 

[Wieder-holung]. Takovému znovu-vydobytí
67

 je však třeba s Heideggerem poro-

zumět takto: „To neznamená nic menšího neţ znovu-vydobýt počátek [Anfang] 

našeho dějinně-duchovního pobytu, abychom jej proměnili v jiný počátek [An-

fang]. Něco takového je moţné. Dokonce je to standardní [maßgebende, směro-

datná] forma dějin, protoţe začíná v základní události [Grundgeschehnis]. Počátek 

ale není opakován tím, ţe se na něj sniţuje jakoby dřívější a nyní známé a pouze 

napodobující, nýbrţ tím, ţe je znovuzapočat prvopočáteční [ursprünglicher] počá-

tek,
68

 a to se vším udivujícím, temným a nezajištěným, jeţ v sobě pravý počátek 

chová. Opakování {znovu-vydobytí}, jak my mu rozumíme, je vším jiným, jen ne 

zdokonalujícím se po-kračováním dosavadního s prostředky dosavadního.“ 

Zde se rýsuje zdánlivá podobnost obou antitetických „projektů“, egalitarismu a 

antiegalitarismu. Nechce snad „opakování“ [Wiederholung] nějak sublimovat „pr-

vopočátek“, tak jako „postdějiny“ mají v egalitaristickém smyslu sublimovat 

„předdějiny“? Toto zdání je však jen následek promítnutí trojrozměrného dějinné-

ho času na „linii“ času fyzického. Zásadní rozdíl je dokonce snadno rozpoznatel-

ný: co chce nová antiegalitaristická tendence zdánlivě sublimovat, není nikdy 

předdějinné, nikdy bezdějinné bytí, nýbrţ neustále jako „prvopočátek“ chápané 

„dějinné“, nikoli „zahrada Eden“, nikoli předdějinná „přirozená“ komunistická 

společnost“, nýbrţ – fakticky, případ od případu – prvotní germánství (jako u 

Wagnera), prvotní řectví nebo „plavovlasá bestie“ (jako u Nietzscheho), de novo – 

na metafyzické úrovni – Heideggerovo prvotní bytí [Ur-Sein] řecké filozofie nebo 

také – v novějším, jak „kulturním“, tak politickém proudu tendence – prvotní ří-

manství, prvotní keltství a – v nejnovějším výhledu na budoucí Evropu – prvotní 

indogermánství vůbec.
69

 A to také v nejrůznějších dobových formulacích vţdy 

znamená: aktivní překonání vládnoucí upadající {„dekadentní“, pozn. překl.} 

„egalitaristické“ přítomnosti, „zničení“ západní ţidokřesťanské tradice. 

                                                           
66 Locchi v návaznosti na Nietzscheho hovoří o „surhumanismu“, obecně schopnosti člověka vycházet nad 

sebe, překonávat a překračovat se. V makrohistorické rovině chce proto surhumanismus zničit egalitářský 

humanismus, jeho dialektiku, tj. „historicky“ zrušit problém lidské rovnosti či nerovnosti vůbec.  

67 Překlad Wiederholung jako opakování neodpovídá plně smyslu, který Heidegger tomuto slovu dává a který 

německé slovo [Wieder-holen] jasně naznačuje svou etymologií: „znovudobytí“, „opětovné vydobytí, popř. 

„návratné vyzdviţení“ (J. Pechar). 

68 „Začínajícího počátku nedosáhneme ani „renesancí“, jeţ oţivuje minulé, ani „revolucí“ (re-volutio), jeţ 

chce být návratem k původnímu stavu, ani „konzervatismem“, jenţ chce uchovat dosavadní.“ M. Heidegger, 

Gesamtausgabe 66, 1997, s. 23 (Besinnung /1938 – 39/). Počátek je ve své jedinečnosti neopakovatelný a to, 

o co jde, je opětovné vydobytí (Wieder-holung) počátečnosti, to znamená prvního principu v jiném počátku. 

Počátek nelze uchovat opakováním téhoţ jakoţto stejného (das Gleiche), nýbrţ to, o co jde, je přivlastnit si 

počátečnost v jiném, tedy osvojit si to samé (das Selbe), totiţ počátečnost, a to novým rozvrţením („projek-

tem“).  

69 Dáváme-li si za úkol probudit základní naladěnost, která nás ladí, musíme se podle Heideggera ptát: „Kdo 

jsme my, resp. kde my jsme.  
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Osud Evropy 

Heidegger v roce 1935 v jedné později pod názvem „Úvod do metafyziky“ uve-

řejněné přednášce řekl: „Tato Evropa … leţí dnes ve velkých kleštích mezi Rus-

kem na jedné a Amerikou na druhé straně. Rusko a Amerika, metafyzicky viděno, 

jsou obojí totéţ; táţ bezútěšná zběsilost rozpoutané techniky a nezměrná organi-

zace obyčejného člověka … Jsme v kleštích. Náš národ, který stojí ve středu, za-

kouší nejprudší tlak kleští, národ, který má nejvíce sousedů, je nejvíce ohroţeným 

národem a při tom všem je to národ metafyzický. Avšak z tohoto určení [Bestim-

mung], kterým jsme si jisti, si tento národ vydobude osud jen poté, kdyţ v sobě 

pro toto určení nejprve stvoří ozvěnu, moţnost ozvěny, a tvořivě pochopí svoji 

tradici. Z toho všeho vyplývá, ţe tento národ jako dějinný národ sebe sama a tím i 

dějiny Západu staví mimo střed budoucího dění do původní oblasti mocností bytí 

[Mächte des Seins].“
70

 Tato slova platí i dnes, dnes více neţ kdy jindy, neboť ně-

mecký národ stojí nejen ve středu, nýbrţ střed pustošivě prostupuje skrze sám 

národ. A tak nás tato Heideggerova slova musí přivést ke konečné reflexi „smyslu 

dějin“. 

Byl ukázán „lineární obraz dějin“ a „trojrozměrný obraz dějin“. Jeden se zakládá 

na jednorozměrném čase, druhý na konstatovaném [behaupteten] trojrozměrném 

čase. Který je „ten pravý“? Který odpovídá „skutečnosti“? Který čas opravdu 

existuje? A k tomu jakoţto předběţná otázka: Nejsou oba tyto antagonistické ob-

razy snad kondenzátem [Niederschlag] odjakţiva existujících citových světů [Ge-

fühltswelten] člověka? Této poslední otázce je ovšem třeba přitakat, poněvadţ 

právě dějinný pobyt je vţdy postaven před volbu rozhodovat se mezi protiklad-

nými moţnostmi, a toto rozhodnutí je mu stále po vůli podle jeho „pocitu“.  Vez-

měme jev jako pyramidy! Pro jeden „citový svět“ jsou pyramidy symbolem lid-

ského úpadku, lidského „odcizení“, poněvadţ jen otroctví, vykořisťování člověka 

člověkem, „špatné uvědomění“ vládnoucích a pověra „nízkých“ mohly (s)vést 

k postavení těchto „krvavých“ monumentů. Druhý citový svět se však snaţí pro-

niknout k jedinečné původnosti [Ursprünglichkeit] těchto uměleckých děl, náboţ-

ně pamětliv „formátu a impozantnosti“ člověka dělajícího dějiny. Anebo si před-

stavme onoho římského stráţného v Pompejích, jehoţ jednou vzpomenul Oswald 

Spengler!
71

 Ten stráţný zemřel pohřben pod padajícím popelem sopečného vý-

buchu, tam, kde měl stát aţ do rozkazu k odchodu, který nikdy nedošel. Toto jed-

nání římského stráţného je nesmyslné jen pro ty, jimţ jsou nesmyslné dějiny sa-

my o sobě; jim se stráţný jeví jako oběť „iluze“, nesmyslného, zbytečného „omy-

lu“. Avšak Oswald Spengler viděl v tomto římském, „bezúčelně“ se obětujícím 

vojákovi vzorný příklad „dějinného jednání“, „chtění stát se sám sebou“ aţ do 

                                                           
70 „Heidegger navazuje na Hegelovu filosofii dějin, podle níţ se národy střídají v čele vývoje, a poeticky 

z toho usuzuje, ţe Němcům a tedy i celé Evropě se vývoj světa vymkne z rukou…“ (Za tuto poznámku vdě-

číme dr. Janu Hlaváčovi.). Heidegger přináleţel k těm, kteří tento „nezvratný“ vývoj nepřijímali pasivně a 

chtěli ho zvrátit (viz pozn. č. 18) „angaţováním se v moţnostech vlastního ţití“. 

71 Viz Oswald Spengler, Člověk a technika: příspěvek k jedné filozofii života, Praha 1997, s. 55.  



23 
 

smrti a ve smrti. A tak podle své teorie chtěl vidět i hroutící se Západ končit 

v „bezúčelném“ hrdinském finálním boji.
72

  

Samy tyto antagonistické citové světy jsou však v dějinách; mění se podle k volbě 

jsoucích epochálních moţností. Víme o jedné či druhé jen z naší přítomnosti, 

z této přítomnosti si jednu či druhou osvojujeme a jen tak, v nás samých, ji poro-

zumíme. Postupujíce tímto způsobem však „píšeme“ jen „naši“ historii [Historie]. 

Zeptejme se nyní znovu: „Který je „pravý“ obraz dějin? „Lineární“ nebo „troj-

rozměrný“? Který odpovídá „skutečnosti“? Který čas je časem dějin? Jednoroz-

měrný nebo trojrozměrný? Takové tázání je naším tázáním, tázáním těch, kteří 

nějak náleţejí k nové epochální tendenci. Kdo náleţí k egalitářské tendenci, ne-

klade takové otázky, neboť „věří“ nebo „ví“, ţe je ve skutečnosti, v pravdě [in der 

Wahrheit]. Ví, kam neodolatelně, nevyhnutelně dějiny tíhnou: ke konci, který 

zahajuje postdějiny. (Nanejvýš se ptá, jak tohoto konce „nejrychleji“ dosáhnout, 

coţ je z „našeho“ pohledu ovšem tázání nelogické, „příliš lidské“.) 

Toto tázání, které je „naším tázáním“, se děje, jen aby se nakonec neosvědčilo 

jako vlastní tázání, nýbrţ jako aktivní úsilí. Ani první ani druhý obraz dějin není 

„pravý“. Z neautentické časovosti pramenící jednorozměrný čas jako první proni-

ká do vědomí člověka a jako první také „světodějně“ vstoupil do dějinného vědo-

mí lidstva. Není však časem dějin, je časem, v němţ „se“ žije. Stává-li se 

v provádění egalitaristického projektu kaţdý člověk, kaţdý národ „se“, pak ději-

ny, pak sám pobyt bude navţdy ukončen jako moţnost, pak nikdy nebude pobyt 

nový.
73

 

To je moţné. Konec dějin je moţný. Autentická časovost je jediným smyslem 

pobytu. Jako smysl moţného je i ona moţná. Nyní tento smysl, probouzející se 

v nové epochální tendenci (v novém člověku), vstupuje sám do dějin jako „světo-

dějná“, nutně fascinující moţnost nového dějinného prvopočátku. „Se“ je ale 

vţdy, neboť „se“ je ţivotem nahrazený pobyt, a ţivot jako ţivot žije i bez pobytu, 

i bez „ryze lidského“. Proto Richard Wagner mluvil o nutnosti „regenerovat ryze 

lidské“. Proto musel Nietzsche mluvit o „nadčlověku“, tzn. o nutnosti uskutečnit 

nad rámec dějinně vzniklého „se“ nový lidský prvopočátek [Ursprung], nový dě-

jinný „počátek“ [Anfang]. Také to je moţné. Nový počátek dějin je moţný. Také 

to je v rozporu s érou. Neexistuje ţádná dějinná pravda. Kdyby existovala, neexis-

tovaly by ţádné dějiny. Dějinnou pravdu je třeba vždy vydobýt, vždy třeba 

uskutečnit.
74

 Právě to je – pro nás – smyslem dějin.                                        1980                                                                    

                                                           
72 Oswald Spengler, Zánik Západu, Praha 2010: „Je jen jeden konec věčného boje, smrt. Smrt jednotlivce, 

národa, smrt kultury.“ 

73 V orig. nie dagewesen – dosl. bezprecedentní, nevídaný, nebývalý. 

74 Pravda se rodí v aktivním procesu porozumění, kaţdá pravda je zprostředkována interpretací a musí se 

vždy znovu definovat (Nietzsche). Heidegger zase usiluje o koncept pravdy, který by autenticky umožňo-

val odstranit rozdíl mezi teoretickým a praktickým. Inspirován Nietzschem a Lessingem („Dějiny jako 
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vsunutí smyslu v nesmyslné“), dochází Karl Popper, „kritický racionalista“ a ideolog „otevřené společnosti“ 

k tomuto závěru: „…místo abychom se po skrytém smyslu dějin ptali, musíme dějinám smysl dát. Musíme 

dát politickým dějinám – a tedy nám samotným – úkol.“  


