
Recenzní studie

Heideggerovské konfrontace 
v paródické interpretační situaci1

 
Ivan Blecha: Bytí a svět. Heidegger v kontextu.
Olomouc, Archa 2019. 464 s. 

 
Martin Nitsche
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
nitsche@flu.cas.cz

Abstract:
Confrontations with Heidegger in a Par-odic Interpretive Situation 
This review study considers Ivan Blecha’s book Bytí a svět. Heidegger v kontextu [Being 
and the World: Heidegger in Context] chiefly from the point of view of how to read Hei-
degger after the publication of the first volumes of the Black Notebooks in 2014 and the 
discussions that have followed in its wake. The peril of contemporary writing about Hei-
degger is understood by this study as a par-odic interpretive situation. Its basis is a loss 
of confidence in the governing principles of Heidegger’s seriously intended texts, which 
manifests itself in the fact that they have inadvertently become a parody of themselves. 
As a possible response to this situation, Blecha’s method of interpretative confrontations 
is highlighted. Blecha’s interpretation of Heidegger is subsequently characterized as 
moving towards a realistic and topological phenomenology.
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O Heideggerovi se dříve kvůli radikalitě jeho hledání jiného počátku myšlení 
a s tím souvisejícího přehodnocování dosavadních dějin filosofie říkalo, že 
by to mohl být filosof pro blížící se nové tisíciletí. Dnes, v prvních dekádách 

1 Tato studie byla napsána v rámci řešení projektu GA ČR č. 20–27355S „Fenomenologická zkou-
mání zvukových prostředí“, jehož příjemcem je Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
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tohoto tisíciletí, je však Heideggerem inspirované myšlení na ústupu. Publi-
kace prvních svazků tzv. Černých sešitů ze 30. a 40. let v roce 20142 a diskuse, 
která se kolem nich vzápětí rozvířila, změnila tón debat o Heideggerově poli-
tickém angažmá v NSDAP. Dříve byl Heidegger kritizován za „mlčení“ ke své 
politické minulosti, nyní zdánlivě, ústy svých deníkových záznamů, promlu-
vil, a bylo tedy o čem znovu diskutovat. Diskuse byla plamenná, vzplála velmi 
rychle, ale stejně tak i pohasla a zanechala heideggerovské interprety ve sví-
zelné situaci.3 Je to situace, v níž jsou bezpochyby silné motivy a impulsy Hei-
deggerova myšlení konfrontovány již ne s mlčením, ale s nevelikostí někte-
rých jeho vyjádření, které je někdy až trapné číst.4 V této situaci je obtížné 
brát Heideggera vážně, protože to, co čteme v jeho textech, se nyní snadno 
převrací do karikatury. Karikatura se již netýká jen rázovité postavy „sedlác-
kého“ profesora či „mága“ ze Schwarzwaldu, ale zasahuje přímo naléhavou 
řeč Heideggerových textů o „odhodlanosti“, „ponechanosti“ či službě „stráž-
ce pravdy bytí“ a je spojena se ztrátou důvěry v takovýto způsob vyjadřování.

Do této situace vyšla v roce 2019 obsáhlá kniha Ivana Blechy s podtitu-
lem Heidegger v kontextu a názvem Bytí a svět.5 Tato práce byla původně pu-
blikována ve slovenské verzi v Košicích v roce 2018.6 Při rozsahu textu (464 

2 V roce 2014 vyšly Schwarze Hefte z období 1931 až 1941, a to pod přesnějším názvem Überlegun-
gen II–XV (přesto v textu mluvím spíše o prvních svazcích Černých sešitů, protože jde o termín 
zavedený v současných debatách) jako svazky 94 až 96 Heideggerovy Gesamtausgabe. Svazky 
tedy pokrývají i období kolem Heideggerova veřejného působení ve funkci rektora Freiburské 
univerzity a následné sebereflexe nezdaru tohoto působení. Viz Heidegger, M., Gesamtausga-
be. IV. Abtteilung: Hinweise und Aufzeichnungen. Bd. 94: Überlegungen II–VI (Schwarze Hefte 
1931–1938). Hrsg. von P. Trawny. Frankfurt a.M., Klostermann Verlag 2014. Bd. 95: Überlegun-
gen VII–XI (Schwarze Hefte 1938–1939). Hrsg. von P. Trawny. Frankfurt a.M., Klostermann 
Verlag 2014. Bd. 96: Überlegungen XII–XV (Schwarze Hefte 1939–1941). Hrsg. von P. Trawny. 
Frankfurt a.M., Klostermann Verlag 2014.

3 Za dvě krajní pozice v této diskusi považuji knihu editora Černých sešitů, která debatu rozpou-
tala tezí o antisemitském založení celé koncepce „dějin bytí“ (viz Trawny, P., Heidegger und der 
Mythos der jüdischen Weltverschwörung. Frankfurt a.M., Klostermann 2014), a apologetickou 
knihu, na níž se podílel hlavní redaktor Heideggerovy Gesamtausgabe von Herrmann (viz Herr-
mann, F.-W. von – Alfieri, F., Martin Heidegger. Die Wahrheit über die Schwarzen Hefte. Berlin, 
Duncker & Humblot 2017). Za reprezentativní příklad vyvážené debaty lze považovat svazek: 
Farin, I. – Malpas, J., Reading Heidegger’s Black Notebooks 1931–1941. Cambridge, MA – Lon-
don, UK, MIT Press 2016.

4 Tereza Matějčková ve své recenzi všech svazků Überlegungen konstatuje, že se Heidegger mís-
ty snižuje na úroveň „průměrného ‚žvanila‘“; viz Matějčková, T., Martin Heidegger. Schwarze 
Hefte 1931–1941. Überlegungen, II–VI, VII–XI, XII–XV. Reflexe, 2014, č. 47, s. 194. Aleš Novák zase 
v recenzi prvního svazku mluví o „pouhém chvostu“ a nikoli „závěti“ Heideggerova filosofic-
kého díla; viz Novák, A., Filosof a jeho stín: K Heideggerovým »Schwarze Hefte« (1931–1938). 
Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum. Praha, Togga 2014, s. 29. Obě tyto recenze 
velmi doporučuji k přiblížení dalších okolností a kontextů diskusí o prvních svazcích Černých 
sešitů.

5 Blecha, I., Bytí a svět. Heidegger v kontextu.  Olomouc, Archa 2019. 464 s.
6 Viz autorovo vysvětlení tamtéž, s. 13.
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stran) není možné, aby kniha nečerpala z autorových mnohaletých interpre-
tací Heideggerových spisů, Blecha však bere publikaci Černých sešitů v roce 
2014 i následnou debatu velmi vážně a svůj výklad Heideggera explicitně 
staví do interpretační situace, která jimi byla vyvolána. V této recenzní stu-
dii chci proto Blechovu monografii číst jako knihu, která nabízí cestu, jak se 
vyrovnat se situací, v níž Heideggerův styl myšlení a psaní čelí ztrátě důvěry 
a nechtěně se převrací do své karikatury.7 Nejprve se tedy pokusím tuto si-
tuaci definovat jako paródickou interpretační situaci.8 Ve druhé části pak chci 
přiblížit Blechův způsob psaní o Heideggerovi jako možnou strategii, která 
se snaží úspěšně čelit interpretačním rizikům  nového kontextu a vytahovat 
texty freiburského filosofa z paródické situace. A ve třetí části této studie 
se nakonec zaměřím na pojetí Heideggera v této recenzované knize v širším 
kontextu Blechova pohledu na úkol a povahu fenomenologie.

1. Paródická interpretační situace

Nejprve bych se rád pokusil blíže charakterizovat situaci ztráty důvěry v in-
terpretovaný styl myšlení, které nyní, podle mého pozorování, čelí většina 
z těch, kteří s Heideggerovými texty diskutují a píší o nich. Podtrhuji, že 
nechávám stranou ztrátu důvěry v osobnost autora, v běh jeho života, v roz-
hodnutí a kroky, jež v tomto běhu učinil. Ačkoli se jistě najdou tací, kteří 
Heideggera nečtou z toho důvodu, že vstoupil do NSDAP a pak o tom mlčel, 
nepovažuji to za zásadní problém a interpretační obtíž, kterou chci popiso-
vat, na tom nespočívá. Ve vztahu k prvním Černým sešitům tedy nejde o mo-
ralizující apel ve stylu „Kdybys byl mlčel, zůstal bys filosofem“, ale o situaci 
čtenáře, který ztratil důvěru ve styl vyjadřování toho, co čte. Podle mého ná-

7 Heideggerova filosofie se dílem díky jeho politickému angažmá, dílem díky jeho specifickému 
stylu psaní stává často tématem karikatury. Klasickým příkladem je krutá, ale svým způsobem 
přesná karikatura ve Starých Mistrech Thomase Bernharda (za připomenutí děkuji Martinu Ko-
lářovi): „Heidegger ist ein gutes Beispiel dafür, wie von einer Philosophiemode, die einmal 
ganz Deutschland erfaßt gehabt hat, nichts übrigbleibt, als eine Anzahl lächerlicher Fotos und 
eine Anzahl noch viel lächerlicherer Schriften.“ Bernhard, T., Alte Meister. In: týž, Werke. Bd. 8. 
Hrsg. M. Huber – W. Schmidt-Dengler. Frankfurt a.M., Suhrkamp Verlag 2008, s. 57 (celá karika-
tura viz s. 55–63). Aktuální ozvěnou diskusí o Černých sešitech může být i tato čerstvá (a opět 
svým způsobem přesná) „pop-kulturní“ karikatura: „Heideggerova pracovna, Derridova tru-
covna / fenomén bytí, je trochu k zblití / lepší je Husserlova přednáška. Pětka, šestka, sedmič-
ka / Hitlerova hlavička / tečka, čárka, vykřičník / Heidegger byl uličník.“ František Skála a Pro-
vodovjané, skladba „Husserlova přednáška“. Album Pojď se mnou děvče mé. Guerilla Records 
2021. Obě karikatury tu cituji jako doklad náchylnosti Heideggerova stylu k parodii i naléhavosti 
paródické interpretační situace.

8 Definici i vysvětlení toho, proč používám psaní přívlastku v podobě paródická a ne parodická 
viz níže. Publikaci prvních Černých sešitů v roce 2014 nepovažuji za spouštěč paródické situace 
Heideggerových myšlenek, nýbrž za její akcelerační a amplifikační moment. Heideggerovy tex-
ty stály v této situaci již dříve z důvodů, které jsou popsány níže.
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zoru je základní charakteristikou takové interpretační situace to, že se čtený 
text nechtěně stává parodií.

Heideggerův styl vyjadřování (se všemi novotvary, tautologiemi, etymo-
logiemi, verši a vůbec naléhavostí) je velmi náchylný k tomu, převracet se 
do směšnosti, pokud mu přestaneme důvěřovat. A opět: nikoli autorovi jako 
osobě, ale jeho autorskému přístupu, jeho psaní, jeho způsobu tázání, a po-
tažmo tedy i jeho metodám. Ztráta důvěry v autorský styl může být ovšem 
– zvláště v případě textů, které mají apelativní povahu (což o Heideggerově 
stylu platí) – způsobena biografickými informacemi o nesouladu mezi au-
torovým životem a apelativním dílem,9 nebo také méně velkolepým stylem 
jeho soukromých poznámek.10 Čtenáře taková ztráta důvěry neopravňuje 
k jakémukoli moralizování; naopak, čtenář stojí v situaci, kdy se mu apelativ-
ní či naléhavý styl může proměňovat v paródii – tedy, s poukazem na význam 
řeckého slova: zpěvem, který se obrací proti svému smyslu.11

Pokusme se v několika bodech shrnout paródickou interpretační situaci 
při četbě filosofických textů. 1. Texty dotčené touto situací jsou psány vážně 
a týkají se vážných věcí. Obvykle mají naléhavou povahu a apelují na čtenáře 
výzvou k radikálnímu tázání či ke změně myšlení. 2. Paródická interpretační 
situace převrací vážnost textů do směšnosti, přičemž se tak děje zároveň ne-
chtěně (nechce to ani autor, ani čtenář). Tím se texty v této situaci zásadně 
odlišují od filosofických textů psaných ironicky: ironie je záměrným filosofic-
kým stylem s prastarou a dosud živou tradicí. 3. Paródickou interpretační 
situaci způsobují kontextové informace, které narušují důvěru ve styl vyjad-
řování a jeho naléhavost. Může, ale nemusí jít o faktografické či biografické 
informace.12 Pokud je tato situace způsobena objevem dosud neznámého ru-
kopisu téhož autora, jde o text, který narušuje kredibilitu četby předchozích 
textů (a nepřináší tedy jen nový kontext nebo novou perspektivu). 4. Paró-
dická interpretační situace je primárně čtenářskou situací: komplikuje čtení 

9 To, že biografické informace často vyvolávají paródickou interpretační situaci, ale neznamená, 
že se tato situace týká autorovy osobnosti – naopak, striktně ji jako koncept zaměřujeme na in-
terpretaci myslitelského díla.

10 V analogické situaci se může ocitnout i celá instituce. To se, podle mého názoru, stalo v posled-
ních letech katolické církvi, jejíž apely v oblasti sexuální morálky se v zrcadle nejen individuál-
ních, ale právě institucionálních selhání (zamlčování, utajované přemísťování viníků do nových 
působišť, necitlivý vztah k obětem) staly paródií.

11 Slovo paródie pozoruhodně spojuje směšnost literárního vyjádření se zvratnou dynamikou 
(para) v zaměření zpěvu (ódia). V literatuře je parodie většinou záměrná, u jiných žánrů (např. 
filosofických textů) obvykle nechtěná. V této studii proto záměrně píši paródická (a nikoli paro-
dická) interpretační situace, protože mi jde o podtržení dynamiky zvratu vážného ve směšné. 
Filosofové ovšem bývají mistrovští ironici – viz sókratovsko-kierkegaardovská linie –, to je však 
jiná filosofická situace, neboť paródie je, na rozdíl od ironie, nechtěná či nezáměrná.

12 Je nepodstatné, zda je autor dotčených textů podivín – zda se vykazuje výraznými osobními 
rysy, které se snadno karikují. O karikaturu zde neběží.



Heideggerovské konfrontace v paródické interpretační situaci   799

a výklad textů, které se v ní ocitly. Nelze tedy očekávat, že by vedla k počet-
nějšímu psaní interpretačních parodií; parodie nejsou východiskem z paró-
dické interpretační situace.

Stává-li se čtený text parodií, pak chce-li o něm interpret vůbec ještě psát, 
stojí před rizikem tvorby karikatury, a je proto postaven do situace, kdy musí 
přehodnotit svůj vlastní styl psaní. Typickým příkladem takového interpre-
ta je, podle mého pochopení, Peter Trawny – tedy editor všech Černých sešitů 
a několika dalších svazků Heideggerovy Gesamtausgabe.13 Trawneho inter-
pretace Heideggerova myšlení přinášely, počínaje jeho přepracovanou diser-
tací Martin Heideggers Phänomenologie der Welt,14 spíše inspirativní čtení, 
nezatížené tolik heideggeriánským školometstvím a obohacené přístupem 
k rukopisům. Prvním Trawneho edičním příspěvkem ke Gesamtausgabe byl 
v roce 1998 vydaný svazek 69, Die Geschichte des Seyns. Postupně však Tra-
wny podlehl naléhavosti stylu Heideggerových nevydaných rukopisů nato-
lik, že (podle mého názoru zcela mylně a chybně) položil pozitivní (tj. ne-
kritický) důraz na ezoterickou povahu jeho myšlení, a zatlačil tak tento styl 
na samu hranici vzniku paródické interpretační situace.15 

Lze to, podle mého názoru, dobře vysledovat v jeho kratší eseji Adyton. 
Heideggers esoterische Philosophie, která vyšla v roce 2010 (tedy čtyři roky 
před zveřejněním prvních svazků Heideggerových Černých sešitů) v berlín-
ském nakladatelství Matthes & Seitz.16 Esej je psána pozitivně, s obdivným 
porozuměním Heideggerovi a snahou nově interpretovat jeho pozdní my-
šlení. Trawny přibližuje s pomocí Iliady a dalších starořeckých textů mís-
to Heideggerova myšlení jako adyton, tj. nepřístupnou část řeckého chrá-
mu, určenou pouze božstvu a kněžstvem navštěvovanou jen výjimečně.17 

13 V listopadu 2021 vyšel s vročením 2022 poslední svazek Černých sešitů: Heidegger, M., Gesamt
ausgabe. Bd. 102: Vorläufiges I–IV (1963–1970). Hrsg. von P. Trawny. Frankfurt a.M., Kloster-
mann Verlag 2022. Po svazcích vydaných v roce 2014 (viz výše) již vyšly tyto svazky (poválečné 
svazky jsou již bez kontroverzních komentářů): Heidegger, M., Gesamtausgabe. Bd. 97: Anmer-
kungen I–V (Schwarze Hefte 1942–1948). Hrsg. von P. Trawny. Frankfurt a.M., Klostermann 
Verlag 2015. Gesamtausgabe. Bd. 98: Anmerkungen VI–IX (Schwarze Hefte 1948/49–1951). 
Hrsg. von P. Trawny. Frankfurt a.M., Klostermann Verlag 2018. Gesamtausgabe. Bd. 99: Vier 
Hefte I und II (Schwarze Hefte 1947–1950). Hrsg. von P. Trawny. Frankfurt a.M., Klostermann 
Verlag 2019. Gesamtausgabe. Bd. 100: Vigiliae und Notturno (Schwarze Hefte 1952/53–1957). 
Hrsg. von P. Trawny. Frankfurt a.M., Klostermann Verlag 2020. Gesamtausgabe. Bd. 101: Winke 
I und II (Schwarze Hefte 1957–1959). Hrsg. von P. Trawny. Frankfurt a.M., Klostermann Verlag 
2020.

14 Trawny, P., Martin Heideggers Phänomenologie der Welt. Freiburg – München, Karl Alber Verlag 
1997.

15 Paradoxní, ale pro celou paródickou situaci typický, je zvrat pozitivního (až ódického) vyzdviže-
ní ezoteričnosti Heideggerova myšlení v jeho extrémně negativní hodnocení v Trawneho  knize 
Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung (c.d.).

16 Trawny, P., Adyton. Heideggers esoterische Philosophie. Berlin, Matthes & Seitz 2010.
17 Tamtéž, s. 7–8.



800  FČ  2022/4  Martin Nitsche

Vycházeje z tohoto úhlu pohledu, Trawny podtrhuje specifickou Innigkeit18 
Hei deggerovy filosofie, charakterizuje ji jako „ezoterickou iniciativu“ a ob-
hajuje její uzavřenost směrem k veřejnosti. Ačkoli je tato esej míněna vážně, 
překlápí se na některých místech nechtěně do paródie. Čtenář, který se při 
četbě táže, nakolik je nutné vyhrocovat Heideggerovu myslitelskou pozici 
problematickým spojením s řeckým motivem adyton (či naopak Heideggera 
interpretačně před ezoterickým přístupem obhajovat – ostatně rozhodnutí 
zařadit Černé sešity do souborného vydání vlastního díla lze číst jako radi-
kálně exoterický akt), tak narazí velmi brzy například na parodicky působící 
spojení ezoterického a erotického.19

Trawny v Adytonu nezáměrně napíná interpretaci Heideggerova stylu my-
šlení až na hranici paródie. Podle mého názoru si to ale velmi brzy – a to 
v souvislosti s ediční prací na prvních Černých sešitech – uvědomil.20 Lze to 
jednak tušit z osobního zklamání, které je patrné (byť neexplicitně) z jeho 
prací o Heideggerově antisemitismu, ale především to explicitně zmiňuje 
v úvodu své poslední knihy o Heideggerovi (napsané roku 2017 a vydané 
o rok později), která vyšla pod názvem Heidegger-Fragmente a eseji Adyton 
se blíží i stylem psaní.21 V předmluvě této knihy si Trawny klade otázku, jak 
psát o Heideggerovi po vydání Černých sešitů a po všech polemikách, kterých 
se jako editor a autor analýz o zapojení antisemitismu do koncepce dějin 
bytí zúčastnil. A navrhuje: „Bylo by možné napsat saturu. (…) Satira by se na-
psat dala, ale humor je mezi filosofy a filosofkami vzácným zbožím. Satiře by 
byl podsouván zlý úmysl, jak je to vlastní jejímu předmětu. Tlučete do pytle, 
a musíte mít přitom na mysli osla: satirik by byl tím zlým – typické převrá-
cení vztahu.“22 

Trawny takto zdůvodňuje své rozhodnutí využít jiný styl, totiž psaní frag-
mentů – zlomků, které považuje za kvas umožňující další myšlení. Pozoru-
hodné ale je, že možnost satiry připouští jako první možnost východiska ze 
situace, která mu neumožňuje napsat klasickou monografii. A – ačkoli satiru 
spojuje s humorem – nejprve uvádí latinský termín satura, z něhož pojme-
nování satirického literárního žánru vzešlo. Satura se v literárním kontextu 

18 Slovo „Innigkeit“ v sobě spojuje vřelost či vroucnost (tj. i apelativní povahu) se specifickou 
koncentrací na vnitřek či nitro (nikoli v psychologickém smyslu) myšlení.

19 Spojení ezoterických a erotických momentů je věcně oprávněné v religionistice či psychologii, 
ale věta „Und wie seltsam – war Heidegger nicht auch ein gewaltiger Erotiker?“ (tamtéž, s. 12), 
byť se může opírat o biografická fakta, vyznívá paródicky (zvl. ve spojení s úvahami o „das 
erotische Ereignis“ (tamtéž). Podobné vyznění má i poslední kapitola „Im Innersten II. Frauen 
und Heimat“ (tamtéž, s. 101–105).

20 Období mezi vydáním Adyton a prvního svazku Černých sešitů lze datovat léty 2010 až 2014.
21 Trawny, P., HeideggerFragmente. Eine philosophische Biographie. Frankfurt a.M., S. Fischer 

Verlag 2018.
22 Tamtéž, s. 12.
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překládá jako všehochuť, ale znamená také přesycení, saturaci. Trawny je evi-
dentně Heideggerem přesycený a satiru vidí jako možnost, jak toto interpre-
tační přesycení vyjádřit. Nakonec ale satiru odmítá s tím, že by humorem ne-
chtěl útočit na Heideggera (nechce tlouci pytel, ale mířit na osla),23 ale satira by 
tak byla čtena. Trawny se chce vyrovnat s interpretační situací, která se ote-
vřela po polemikách o Černých sešitech a kterou tu chápeme jako paródickou; 
je přitom pozoruhodné, že ji spojuje také s rizikem převracení smyslu inter-
pretace. Fragmenty, které se Trawny rozhoduje psát, nabízejí čtenáři možnost 
jejich vsazování do různých interpretačních kontextů či skládání vlastních 
mozaik, ale mají bránit (alespoň tak jeho rozhodnutí interpretuji já) paródii, 
tedy převracení smyslu. Trawny končí svoji knihu kapitolou „Dík“ a větou, kte-
rá smířlivě uzavírá jeho dosavadní dialogy s Heideggerem: „Rozloučili jsme se 
srdečně.“24 Tato věta je přitom podána ambivalentně: Trawny popisuje rozho-
vor s přítelkyní a věta primárně míří na ni, větný kontext však umožňuje i dru-
hé čtení (a je jasné, že o to tu jde), v němž se jedná o rozloučení s Heideggerem. 
Ambivalentní poděkování, myslím, ilustruje nejen Trawneho uvědomění si pa-
ródické interpretační situace, ale – jak se pokusím ukázat také srovnáním 
s přístupem Ivana Blechy – i neúspěch metody psaní fragmentů.

2. Blechův přístup k výkladu Heideggera: interpretační konfrontace

Ivan Blecha si je velmi dobře vědom obtížné situace, do níž se jako interpret 
Heideggerova myšlení po roce 2014 dostal. Publikace prvních Černých sešitů, 
jak konstatuje hned v prvním odstavci své knihy, umožňuje „v plné míře“ na-
hlédnout „lidskou i myšlenkovou malost“ Heideggerova politického angaž-
má.25 Jinou výzvu to ale přináší historikovi filosofie a jinou fenomenologovi, 
který Heideggerovy texty promýšlí. Jen ten druhý stojí v paródické interpre-
tační situaci. Četba Blechovy knihy nabízí, podle mého názoru, velmi dobrý 
návod na to, jak se s touto situací vyrovnat. Sám autor k tomu říká následují-
cí: „Jedním z možných východisek z uvedených dilemat, která ovšem nehod-
lám nijak zlehčovat, se mi zdá to, co naznačuje podtitul mé práce: Heideg-
ger v kontextu. Rád bych se nechal inspirovat některými Heideggerovými 

23 Trawny se tu (bez odkazu) vztahuje k antické tradici satiry; konkrétně k římskému satirikovi 
Petroniovi, v jehož Satirikonu (v nejrozsáhlejší dochované části, nazvané „Hostina u Trimal-
chiona“) se vyjádření „osla bít přes pytel“ (qui asinum non potest, stratum caedit) objevu-
je. Viz Petronius, Satirikon (Hostina u Trimalchiona). Přel. K. Hrdina. Praha, Svoboda 1971, 
s. 48. V Německu se odtud odvozuje často používané rčení: „den Esel meinen, aber den Sack 
schlagen“. U Petronia je význam výroku trochu jiný: kdo nemá odvahu bít přímo osla, tluče 
do sedla (stratum má i tento význam). Trawny ale na Heideggera útočit nechce, proto se roz-
hoduje nepsat satiru, aby mu to nebylo podsouváno. 

24 „Was Heidegger betrifft, hatte sie recht. Wir verabschiedeten uns herzlich.“ Trawny, P., 
HeideggerFragmente. Eine philosophische Biographie, c.d., s. 290.

25 Blecha, I., Bytí a svět. Heidegger v kontextu, c.d., s. 7.
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myšlenkami a v konfrontaci s mysliteli jako Eugen Fink, Emmanuel Levinas, 
Hannah Arend tová či Jan Patočka prozkoumal jejich potenciál.“26 Předně tedy: 
okolnosti politického angažmá i jeho podivné sebe-reflexe v Heideggerových 
sešitech Blecha nezlehčuje ani nepomíjí; naopak jim (včetně diskuse o anti-
judaismu a používání konceptů das Volk či die Heimat) věnuje soustředěnou 
pozornost na desítkách stran.27 S paródickou situací četby Heideggerových 
textů se však nevyrovnává příklonem k interpretačním fragmentům jako 
Trawny, ale metodickým zasazením Heideggerových myšlenek do „konfron-
tací“ s jinými filosofy (především s těmi již vyjmenovanými). Podtitul knihy 
sice zní Heidegger v kontextu, ale fakticky jde o Heideggera v konfrontacích. 

Pokusím se ve čtyřech bodech charakterizovat povahu těchto konfron-
tací – především s ohledem na to, jak mohou být východiskem z paródické 
interpretační situace. Za prvé, nejde primárně o konfrontace, které se fak-
ticky odehrály; Blecha tedy neinterpretuje skutečné polemiky z perspekti-
vy historika filosofie. Vždy jde o konfrontace, které se týkají tématu, a téma 
(po heideggerovsku „záležitost myšlení“) je tím, co je dynamizuje, co jim 
dává povahu konfrontace. Některé polemiky v nějaké formě skutečně pro-
běhly (například úvodní debaty s Finkem o četbě Hérakleita), jiné se mohly 
odehrát ( jako dialogy s Arendtovou, i když o tom nejsou přímé záznamy), 
další byly ve skutečnosti pouze jednostranné (Lévinasův článek „Heidegger, 
Gagarin a my“ i vztažení k Patočkovi jsou spíše jen tematické). 

Konfrontace tak, za druhé, není interpretační inscenací filosofické pole-
miky, v níž nakonec jedno stanovisko získá argumentačně převahu; jde spíše 
o otevření tematického prostoru, v němž obě stanoviska dávají dobrý smysl. 
Blecha je mistrovsky vyostřuje a staví proti sobě, aby vyniklo dané téma 
(otázka vztahu fenomenality a skrytosti, téma místa, fenomenologický pro-
blém druhých a další), nikoli figura myslitele. Tyto konfrontace lze tedy číst 
i bez zájmu o Heideggera a jeho „případ“.

O Heideggera ovšem v Blechově knize jde; její úvod je ostatně uvozen mot-
tem vypůjčeným od Jasperse: „Mit und gegen Heidegger.“28 Konfrontace, 
do kterých Blecha Heideggera staví, však – za třetí – nejsou motivovány apo-
logeticky. Blecha nechce ukazovat, že Heidegger má navrch nad těmi, kdo jej 
kritizují. Konfrontován je naopak Heidegger – a to velmi důsledně a nekom-
promisně. Dobrým příkladem je tu konfrontace otevřená Lévinasovou kri-
tikou Heideggera.29 Blecha vyostřuje lévinasovskou pozici nejen proto, aby 
ukázal často komentované chybění druhého v heideggerovském myšlení, ale 

26 Tamtéž, s. 11.
27 Obsáhlé (a velmi čtivě podané) faktografické pojednání o Heideggerově „politickém angažmá“ 

lze v knize najít na s. 270–344.
28 Tamtéž, s. 7.
29 Tamtéž, s. 154–171.
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také aby kontrastoval Lévinasovo bezdomoví (s vazbami na Exodus či nomád-
ství) a Heideggerovo spojení místa a domova. V této konfrontaci se jasně od-
haluje paródické riziko vazby Heideggerovy topologie bytí na kýčovitě čtený 
koncept Heimat; riziko paródie například pojetí člověka jako „pastýře bytí“ či 
„strážce pravdy“. Lévinas je v článku „Heidegger, Gagarin a my“ takovému pa-
ródickému čtení velmi blízko a Blecha se nebojí příslušné pasáže citovat, na-
opak s jejich pomocí konfrontaci vyostřuje. Konstatování „Levinasova kritika 
Heideggerovy koncepce bydlení a vazby na místo a krajinu je tedy nespraved-
livá, protože nezohledňuje vše, co Heidegger promýšlí“,30 pak rozhodně nemá 
povahu apologie Heideggera, ale vede k přesnější filosofické artikulaci tématu 
„bydlení“ (vyzdvižení neekonomického významu věcí jako míst). Krátce: kon-
frontace tu neslouží k apologii autora, nýbrž k vytažení jeho myšlenek z paró-
dické interpretační situace.

Toto vytažení chápu jako čtvrtou charakteristiku metody konfrontací, jak 
se s ní setkáváme v Blechově knize. Vyostření v rámci konfrontace vytahu-
je Heideggerovy texty z paródického kontextu. Zastánci polemické pozice 
(Fink, Lévinas, Arendtová, Patočka a další), jejichž dílo nestojí v paródické 
interpretační situaci, tu vlastně neplní jen roli polemizujících, ale i těch, kte-
ří narušují paródické čtení. Blecha pochopil, že psát knihu o Heideggerovi 
jen či primárně o něm a jeho textech (a zvláště o klíčových tématech pravdy, 
neskrytosti, bydlení) by nebylo v situaci po roce 2014 dobrou volbou. Ostat-
ně Trawneho publikace, které jsme tu zmínili, dobře ukazují, že do paródie 
směřuje především takové čtení Heideggera, které na něj nejprve pělo „ódy“ 
– které mělo v popředí Heideggera a nikoli témata.

Metoda interpretačních konfrontací, které jsou ahistorické (a proto nefi-
xované na autorovu osobu), tematické (koncentrované na „záležitost myšle-
ní“) a neapologetické, úspěšně vytahuje v Blechově knize Heideggerovy tex-
ty z paródické interpretační situace. Metodě fragmentů, kterou zvolil Peter 
Trawny, se to naopak nepodařilo, protože zůstala fascinována (a saturována) 
Heideggerovou „velikostí“.

3. Realistická a topologická fenomenologie Blechovy interpretace 
Heideggera

Předchozí části této studie se věnovaly (vlastně) hermeneutickému problé-
mu četby Heideggerových textů po roce 2014. Ačkoli jde svým způsobem 
o velmi časové úvahy, neubírá to problému paródické interpretační situace 
na naléhavosti – stojíme v ní všichni, autoři i čtenáři. Vzhledem k tomu, že 

30 Tamtéž, s. 169.
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Blechova kniha se s touto situací úspěšně vyrovnává, lze věnovat pozornost 
také tomu, jaký výklad Heideggerovy filosofie se tu nabízí.

Kniha Bytí a svět se skládá ze tří rozsáhlých částí, které nesou řecká po-
jmenování „Fysis“, „Oikos“ a „Polis“. Ivan Blecha jimi postihuje hlavní tema-
tické kontexty, do nichž své interpretační konfrontace staví. V části „Fysis“ 
jde o výsostně fenomenologické téma jevení se světa a věcí v něm; o téma fe-
nomenality, řecky vysloveného jako vzcházení, o souvislost skrytosti a odha-
lování, o neskrytost (a heideggerovsky: o pravdu). Druhá část, „Oikos“, obsa-
huje podle mého čtení pasáže, jež jsou klíčové pro charakteristiku Blechova 
přístupu k Heideggerovi a fenomenologii vůbec: důraz na motivy spojující fi-
losofii s architekturou; otázky prostoru a místa, bydlení a blízkosti věcí. Třetí 
část, „Polis“, nabízí jádro Blechovy kritiky Heideggera; ve shodě s Arendtovou 
a Patočkou upozorňuje na chybějící sociální rozměr jeho filosofie.

V následujících odstavcích bych se rád soustředil pouze na první dvě části, 
protože v této části recenzní studie mne na pozadí heideggerovských kon-
frontací zajímá také Blechova vlastní fenomenologie. K řecké podobě názvů 
knihy bych však chtěl ještě dodat, že pěkně naznačují výrazně řecký kontext, 
v němž je tu Heidegger chápán. Konfrontace, které jsou v knize interpreto-
vány, se velmi často týkají řeckých témat: Hérakleita a dalších presokrati-
ků, Hésiodovy Theogónie, filosofického čtení Antigony, aristotelského pojetí 
praxe a podobně. Heidegger sám se Řekům intenzivně věnoval, skutečně ar-
chaickým i intelektuálně novodobým (např. Hölderlinovi), a svým způsobem 
si v „Řecku“ vytvořil své filosofické ústraní. Zasazení Heideggerova myšlení 
do „řecké“ niky mimo souvislosti dvacátého století je také možnou (byť zčás-
ti únikovou) strategií, kterou lze využít jako reakci na paródickou situaci. 
Ivan Blecha takto ale nepostupuje, naopak, jím vylíčené konfrontace se sice 
týkají řeckých motivů, ale vždy ve vztahu k současnosti.31

Oddíl „Fysis“ je rámcován konfrontací s Eugenem Finkem, kterou Blecha 
pečlivě rekonstruuje na základě záznamu semináře, který společně vedli 
Fink a Heidegger a kde se četly Hérakleitovy zlomky (1966/1967). Tématem 
konfrontace je souvislost fenomenality věcí a fenomenologického konceptu 
světa jako jejího prostředí. Blecha přibližuje Finkovu kosmologickou diferen-
ci, v níž platí vztah jednoho a mnohého: svět je jednotící hrou sil vytvářejí-
cí rámec, v němž se člověku ukazují jednotlivé věci. A zatímco věci jsou pro 
člověka srozumitelné, hru světa nechápe zcela, neboť ta propojuje zjevné 
a skryté, světelné i temné, lidské i božské. Ve Finkově antropologii je pro člo-
věka důležité respektovat tajemství; to, že lidskému rozumu není přístupné 

31 Otevírá se tu ale jiný problém, jemuž se v jeho komplexitě nyní nemůžeme věnovat. Jde o to, 
zda řecky laděné pojetí fenomenality (vyhlášené např. Heideggerem v § 7 Bytí a času) odpovídá 
smyslu fenomenologie jako současné filosofické metody.
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úplně vše. V konfrontaci s Finkem tu Heidegger výrazně vystupuje jako ten, 
kdo nechce do konceptu světa ontologicky zapojovat moment skrytosti32 – 
ostatně v souladu s parmenidovským varováním – a soustředí se na středově 
otevřenou neskrytost, která je nejen prostředím setkání lidí a věcí, ale také 
prostorem pravdy: „Heidegger naopak celé dění, na němž máme podíl, chápe 
nejen jako kosmické zjevování, ale i jako dění pravdy.“33 Tato konfrontace od-
poruje (byť to není explicitně zdůrazněno) ezoterickému čtení Heideggera, 
které navrhuje Trawny a v němž proklamovaná afinita ke skryté povaze my-
šlení zkresluje známé motivy jako „pastýř bytí“ či „nechání být“ [Sein-lassen]. 
Blecha finkovskou konfrontací vlastně ukazuje, že motiv nějakého adyton je 
Heideggerově pozici zásadně cizí.34

Vyzdvižení neskrytosti (alétheia) jako prostředí setkávání věcí a lidí při-
pravuje půdu pro následující část „Oikos“, věnovanou tematice, kterou Hei-
degger otevírá svou známou přednáškou Budovat, bydlet, myslet. Je ostatně 
velmi důležité, že Blecha v celé knize neinterpretuje Heideggera z perspekti-
vy jeho nejznámějšího textu, Bytí a času, jak bývá zvykem, ale že výklad staví 
především na pozdních (většinou poválečných) textech.35 Jeho výklad je tak 
Heideggerovi, pro něhož Bytí a čas znamenalo spíše nezdar a uzavření rané 
etapy práce, věrnější.

 Lidský vztah k místům a k věcem v jejich prostředí – tj. bydlení v heide-
ggerovském smyslu – dává čtenáři, podle mého pochopení, příležitost po-
znat specifika Blechovy vlastní fenomenologické práce. Příkladem je exkurs 
o vztahu moderních a postmoderních architektur k místu, v němž jsou kon-
trastovány přístupy, které na povahu konkrétního místa dbají či nedbají.36 
Autor tu se zřetelným vhledem a rozhledem komentuje a interpretuje texty 
významných teoretiků architektury z dvacátého a dvacátého prvního stole-
tí. Heideggera pak vnímá jako toho, kdo rozvinul možnost, jež byla fenome-
nologii vždy vlastní. V jedné z pozoruhodných pasáží Blecha ukazuje, že Hei-
deggerovo „součtveří“ ( jako koncept, jenž koncentrovaně vyjadřuje bydlení 
i vztah k místu a věci) lze považovat za „důsledný výtěžek z Husserlovy feno-
menologie.“37 Důraz je přitom položen na to, že i Husserl zdůrazňuje orien-

32 „Zatímco Heidegger vidí v Hérakleitovi myšlení, jež umí zachycovat pod pojmem FYSIS bytí 
jako dynamické vzcházení do otevřena a základní vztah mezi odkrytým a skrytým chápe jako 
prolínání, Fink klade do struktury Hérakleitova kosmu radikální řez.“ Blecha, I., Bytí a svět. Hei-
degger v kontextu, c.d., s. 73.

33 Tamtéž, s. 54.
34 Pro paródickou situaci, v níž se nyní nacházíme, je však bohužel typické, že se ezoterické čtení 

zdá (mylně) být přiměřené tomu, jak Heideggera „známe“ z Černých sešitů.
35 V českém prostředí rozumí Heideggerovi z jeho pozdních textů podobně i Ladislav Benyovszký, 

Jiří Michálek a Aleš Novák.
36 Blecha, I., Bytí a svět. Heidegger v kontextu, c.d., s. 134–153.
37 Tamtéž, s. 174.
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tovanost každého vnímání a jeho zasazení do fenomenologického prostředí 
(včetně motivu horizontu atp.). Heidegger k tomu přidal důslednější zamě-
ření na motiv místa. „Souhrnně lze snad říci,“ konstatuje Blecha, [že] „Hei-
deggerova fenomenologie byla vždy nějakou formou ‚topologie‘.“38

Blechova vlastní cesta ve fenomenologii, jak ji lze sledovat nejen v knize 
o Heideggerovi, ale také v téměř současně vydaném svazku Prostory zjevnos-
ti. Dílo ve struktuře světa,39 spojuje realistické a topologické prvky. Realistic-
ký přístup ve fenomenologii klade důraz na to, že fenomény jsou „věci samy“ 
– že veškerý fenomenologický popis vnímání, intencionality, konstituce sice 
mluví o předmětech, předmětnosti, korelátech, jevech a podobně, ale faktic-
ky vyjadřuje obyčejnou lidskou zkušenost s věcmi.40 Na Heideggerovi proto 
Blecha vyzdvihuje „zdrženlivý, vyčkávající přístup ke jsoucnům“41 jako obra-
nu před moderní „ztrátou věcí“42 – i to, že věci chápe jako místa, která zaklá-
dají prostor světa. Svět pak není tím, co člověka obklopuje jako vnější dimen-
ze, ale vyrůstá z péče o věci v okrscích jejich věcných vztahů.43 Topologický 
přístup podtrhuje nejen souvislost věci, místa a vztahového okrsku věci jako 
kořene prostoru světa, ale i to, že fenomenologie díky své metodě velmi dob-
ře rozumí tématům orientace a lokalizace v prostoru, zřizování prostoru sta-
věním či jeho reprezentaci v malířství a sochařství. Blecha to v obou knihách 
dokládá četnými výklady architektury a výtvarného umění.

Pozoruhodnou paralelu, která podtrhuje význam spojení realistických 
a topologických prvků v současných výkladech fenomenologie, nabízí nedáv-
no vydaná kniha jiného významného heideggerovského interpreta, Güntera 
Figala, s názvem Unscheinbarkeit. Der Raum der Phänomenologie.44 Kniha byla 
dokončena v roce 2014 (a vyšla v roce následujícím) – a ačkoli není věnována 
primárně Heideggerovi, z jeho myšlení přiznaně i zřetelně vychází a obsáhle 
je (často velmi kriticky) komentuje.45 Figal explicitně (a to i v polemice s no-

38 Tamtéž, s. 132.
39 Blecha, I., Prostory zjevnosti. Dílo ve struktuře světa. Zlín, Archa 2018.
40 Ve více husserlovském kontextu upozorňuje Karel Novotný v recenzní studii Blechovy knihy 

Proměny fenomenologie na „realistický motiv, který autor využívá v boji s relativismem“. Novot-
ný, K., Husserlova fenomenologie z realistického hlediska. Nad knihou Ivana Blechy „Proměny 
fenomenologie“. Filosofický časopis, 57, 2009, č. 1, s. 31–52, citace na s. 31. Srov. též s. 36.

41 Blecha, I., Bytí a svět. Heidegger v kontextu, c.d., s. 126.
42 Tamtéž, s. 185.
43 Knihu Prostory zjevnosti otevírá interpretace známého Prótagorova dikta „Měrou všech věcí je 

člověk […]“, v níž Blecha zdůrazňuje: „Být měrou věcí tak znamená zřídit okrsek pro uplatnění 
jejich povahy.“ Blecha, I., Prostory zjevnosti. Dílo ve struktuře světa, c.d., s. 18.

44 Figal, G., Unscheinbarkeit. Der Raum der Phänomenologie. Tübingen, Mohr Siebeck 2015.
45 Knihu lze vnímat i jako další příklad toho, jak je možné číst Heideggera po roce 2014. Figal 

po vydání prvních Heideggerových Černých sešitů odstoupil k lednu 2015 z pozice dlouholetého 
předsedy „Martin-Heidegger-Gesellschaft“ s tím, že už jeho osobnost nemůže veřejně zastu-
povat. Ačkoli o problematických pasážích podle vlastních slov věděl již v roce 2013 (viz rozho-
vor G. Figala s B. Schultem: „Das Ende des Heideggerianertums“.  Badische Zeitung, 23. 1. 2015. 
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vým materialismem tzv. object oriented ontology) usiluje o „realistickou feno-
menologii“,46 jež se zaměřuje na věci a jejich vztahy. Jakožto fenomenologie 
má i realistická fenomenologie za úkol zkoumat vyjevování věcí a jejich vztahy 
v otevřeném poli našeho světa; Figal zde klade důraz na to, že tento úkol ne-
znamená hledat nějakou skrytost, odkud se věci jeví, ale věnovat pozornost 
tomu, co jako nezjevné, ale přece ne skryté dává jevení smysl. A to je právě 
prostor, který se „nejeví, nýbrž je nezjevný“.47 Prostor je nezjevný, ale přesto 
umožňuje veškerou naši zkušenost s věcmi (tj. to, čemu se ve fenomenologii 
říká fenomenalita), a proto nejenže musí být prvním fenomenologickým té-
matem, ale dokonce je tím, co vůbec fenomenologii jako takovou umožňuje. 
Prostor je podmínkou možnosti fenomenologie jako takové.48 Východiskem 
fenomenologie (a nelze v tom nevidět vliv četby Heideggera) je tedy i pro Figa-
la spojení problematiky fenomenality s realistickým a topologickým zkoumá-
ním, včetně pozornosti věnované stavění a bydlení.49

Závěr

V této recenzní studii jsem se pokusil vyložit knihu Ivana Blechy Bytí a svět. 
Heidegger v kontextu především z hlediska otázky, jak číst Heideggera po vy-
dání prvních svazků Černých sešitů v roce 2014 a diskusích, které se vzápětí 
strhly v širší intelektuální veřejnosti. Za komplikaci filosofické četby nepo-
važuji publikaci dalších detailů k Heideggerovu „politickému angažmá“ ani 
existenci několika antisemitských pasáží – s tím vším se asi každý heideg-
gerovský interpret již musel vyrovnat dříve. A Trawneho teze o „bytostném 
antisemitismu v dějinách bytí“, myslím, v odborné kritice neobstála. Za ri-
ziko pro současné psaní o Heideggerovi však považuji to, co nazývám pa-
ródickou interpretační situací. Spojení několika faktorů – zvláště publikace 
nadměrného množství méně důležitých deníkových záznamů i jiných my-
slitelských pokusů a veřejného konfliktu extrémně polarizujících stanovi-
sek (adorujících a naopak dehonestujících) – vytvořilo situaci ztráty důvěry 
v diktum Heideggerových vážně míněných textů, projevující se tím, že se 
nechtěně stávají parodií sebe samých. Na otázku, jak Heideggera znovu číst 
(a pak o tom psát) vážně, nabízí Blechova kniha jako odpověď metodu inter-

Dostupné na: www. badische-zeitung.de/das-ende-des-heideggerianertums--99384125.html; 
[cit. 14. 10. 2022]), v knize, kterou dokončil na podzim 2014, o kontroverzích vůbec nepíše 
(i rozhodnutí o odstoupení ponechal na dobu po dokončení knihy).

46 Figal, G., Unscheinbarkeit. Der Raum der Phänomenologie, c.d., s. 1–2 (to je první zmínka, ale 
motiv se průběžně vrací).

47 „Raum erscheint nicht, sondern ist unscheinbar.“ (tamtéž, s. 4)
48 Tamtéž, s. 77. (Ano, Figal jako významný představitel hermeneutické školy se občas uchyluje 

k používání hermenutických kruhů.)
49 Viz tamtéž, kap. 4 „Bauten“, s. 191–238.



808  FČ  2022/4  Martin Nitsche

pretačních konfrontací s filosofkami a filosofy, jejichž dílo v paródické situaci 
není. A Blechův Heidegger, který z těchto ostrých konfrontací vychází jako 
myslitel, jehož lze stále respektovat, posiluje ve fenomenologii realistické 
a topologické prvky.


