
Eric Voegelin: Zkušenost a symbol 1Eric Voegelin: Zkušenost a symbol 1Eric Voegelin: Zkušenost a symbol 1

Eric Voegelin

Zkušenost a symbol
CDK, 2015

preklad: Jan Frei

• 7

(…) Hledání pravdy zahrnuje trvalý úkol vyplétat ji z omylu, v utkání s nevyčerpatelnou vynalézavostí
omylu zpřesňovat její vyjádření.

• 8

Zdrojemobtíží, kterémymoderní lidémáme s pochopenímAristotela a Tomáše, je fakt, že pravda existence,
první skutečnosti, jak jsme ji nazvali, v jejich době ještě nebyla zpochybněna (…).

• 16

(…) Není důvod, proč by vesmír neměl být nepochopitelný a při bližší analýze neměl zaplétat myslitele do
neřešitelných protimluvů.

• 20

(…) Filosofa dnes zajímá spíše zkušenostní struktura, která motivuje spekulaci, než samotné odpovědi.

• 22

(…) Každá debata o pravdě určitých tvrzení předpokládá pozadí nezpochybňovaných topoi, na nichž se oba
partneři v debatě shodnou.

• 42

(…) Starost [filosofa] je (…) starost o pravdu ne jako o jednotlivou informaci, která jeho současníkůmunikla,
ale jako o pól v napětí řádu a jeho porušení, skutečnosti a ztráty skutečnosti – a toto napětí zakouší jako své
vlastní.

• 77

(…) K čemu je filosofie, jestliže nemá co říci k velkým otázkám, které jí dnešní lidé mají právo klást?

• 78

Tím, že evangelium rané ekklésia tú theú absorbovalo život rozumu ve formě helénistické filosofie, stalo se
z něj křesťanství církve. Kdyby společenství evangelia nevstoupilo do kultury své doby (tím, že vstoupilo
do jejího života rozumu), zůstalo by obskurní sektou a pravděpodobně by zmizelo z dějin (…).

• 79

Věřící spočívají v nehledajícím stavu víry; jejich intelektuální metabolismus je třeba povzbuzovat připome-
nutím, že člověk má být tím, kdo klade otázky, že věřící, který není s to vysvětlit, jak je jeho víra odpovědí
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na záhadu existence, může být „dobrý křesťan“, ale je otázka, jaký je to člověk. A toto připomenutí můžeme
doplnit jemnýmupozorněním, že ani Ježíš, ani lidé, k nimžmluvil své slovo, ještě nevěděli, že jsou křesťané:
zaslíbení evangelia byla určena ne křesťanům, ale chudým v duchu, to jest hledajícím myslím (…).

• 80

(…) Charakter evangelia jako odpovědi byl natolik zakryt jeho ztuhnutím do samonosné nauky, že klást
otázku, na kterou má být evangelium odpovědí, může být chápáno jako „ne-křesťanský postoj“.

• 81

Tím, co otázku a odpověď drží pohromadě a co je vztahuje k sobě navzájem, je událost hledání. Avšak
člověk, ačkoli je skutečně ten, kdo klade otázky, také může své lidství zdeformovat tím, že otázky odmítne
klást nebo že je zatíží premisami vynalezenými k tomu, aby hledání znemožnily. Má-li být evangelium
slyšeno, vyžaduje uši schopné slyšet; filosofie není životem rozumu, je-li rozum tazatele zvrácený (R 1,28).
Odpověď nepomůže člověku, který zapomněl otázku; a nouze dnešní doby je charakterizována spíš ztrátou
otázky než ztrátou odpovědi (…). Bude proto nutné znovu objevit otázku, na niž mohlo v chápání filosofa
helénisticko-římské kultury evangelium odpovídat.

• 84

(…)Ze všeho nejméně pomůže stavět protimylné doktríně správnoudoktrínu, protože právě doktrinalizace
je to poškození, které pohyb hledání utrpěl.

• 95

Mýtus není primitivní symbolická forma vlastní raným společnostem, kterou postupně překonává pozitivní
věda, nýbrž řeč, v níž se stávají zřetelnými zkušenosti lidsko-božské participace v onom mezi.

• 125

Božská skutečnost se človeku zjevuje ve dvou základních modech zkušenosti: ve zkušenosti božské tvoři-
vosti v kosmu a ve zkušenosti božské pořádající přítomnosti v duši.

• 126

Při hledání božského základu člověk nemůže dělat nic víc než pohybovat se buď v časovém rozměru kos-
mu, nebo po hierarchii jsoucího od anorganické hmoty ke své vlastní tázající se existenci, aby základ našel
buď v nějaké události předcházející současnému stavu věcí, nebo na nějakém místě vyšším, než je známá
hierarchie věcí. Když si proto svou odpověď reflexivně uvědomí jako hledání, zkušenost se odhalí jako
pravda nejen o božské skutečnosti, ale i o struktuře kosmu, v němž probíhá.

• 127

Ukazuje se, že skutečnost věcí nemůže být plně pochopena v rámci světa a jeho času; věci oblévá atmosféra
tajemství, kterou lze pochopit jen v rámci mýtu. Jelikož božský počátek, ačkoli je zakoušen jako reálný, není
událost v čase světa, je symbolikou nutnou k jeho vyjádření obrazný příběh o stvoření.

• 128

Pravda je jedna, ale jazyk, v němž se pravda artikuluje, není vždy stejný.

• 130

(…) [Skutečnost] zahrnuje jak kosmos s jeho božským tajemstvím, tak člověka s jehomyslí, v níž se tajemství
kognitivně projasňuje. Uvnitř této souhrnné skutečnosti je zkušenost sama pro sebe projasněná jako božsko-
-lidský pohyb a protipohyb, jako pohyb zjevující výzvy z božské strany a protipohyb vnímající a imagina-
tivní odpovědi ze strany lidské. Výzva i odpověď patří k jediné skutečnosti, která se ve zkušenosti projasňu-
je. Zvláštní oblast skutečnosti, v níž tento proces probíhá, proto není ani božská, ani lidská, ani transcen-
dentní, ani imanentní, ale má charakter jakési mezi-skutečnosti. Platón, když tuto zkušenost analyzoval na
příkladu erotického napětí k božskému základu, také skutečně jako symboliku nejlépe vyjadřující ontolo-
gický charakter této oblasti vypracoval jazyk mezi-skuteč¬nosti, metaxy. Aristotelés, který se zabývá týmž
problémem, o ní raději mluví jako o oblasti vzájemné božsko-lidské participace, o metaleptické skutečnosti.
Platón i Aristotelés shodně označují místo tohoto procesu výrazem psýché.
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• 133

V případě izraelských proroků se (…)metaxy natolik diferencovalo v pneumatickém směru, že Bůh a člověk
byli personalizováni jako partneři v božsko-lidském setkání. Toto setkání tudíž dostává podobu božského
„povolání“ a člověk, který na ně odpovídá, je tímto povoláním konstituován jako nábí, mluvčí volajícího
Boha, jako jeho prorok. V důsledku toho lze prorocký výrok chápat i jako lidské slovo mluvčího, i jako
Boží slovo pronesené skrze jeho proroka. Toto slovo proto nesmí být doslovně a chybně vyloženo jako
nějaký akustický jev vycházející od Boha a přijatý prorokem jako sluchová zkušenost. Slovo, jak se vynořuje
zmetaxy, nemusí být „slyšet“;může být „vidět“ jako vAm 1,1 nebo Iz 2,1 a 13,1; nebo se vidění a slovo spojí do
příběhu odialogumezi Bohemaprorokem jako ve viděních vAm 7; nebomůže samo slovo přijmout podobu
božsko-lidského dialogu jako v Jer 12. Poslouží jakýkoli příběh nebo představa, pokud sděluje uvědomění,
že slovo není výrok imanentního člověka, nýbrž že se vynořuje z nedosažitelného bodu božsko-lidského
setkání v metaxy.

• 137

Redakce měla u (…) [Nového zákona] tytéž pragmatické motivy jako u (…) [Starého]: byl to ochranný
nástroj proti konkurenčním moudrostem v okolní společnosti ekumenické říše, zejména proti gnostickému
hnutí uvnitř křesťanství. Navíc ochrana získaného poznání se musela rozšířit i za kanonizaci základních
spisů jakožto Písma: rozvinula se z ní teologie, která na obranu pravdy zmobilizovala zbraně intelektuálně
nadřazeného, a proto nejvážnějšího konkurenta – helénisticko-římskou filosofii.

• 139

Výrazy jako imanentní a transcendentní, vnější a vnitrní, tento svět a onen svět atd. neoznačují předměty nebo je-
jich vlastnosti; jsou to jazykové ukazatele, které vzcházejí zmetaxy v události jeho projasňování pro celkovou
skutečnost, její strukturu a dynamiku. Tyto výrazy jsou exegetické, ne deskriptivní. Naznačují pohyby duše,
která v metaxy vědomí zkoumá zkušenost božské skutečnosti a snaží se najít jazyk, který bude její exegetic-
ké pohyby artikulovat. Jazyk a jeho pravda, zrozené touto událostí, proto neodkazují k nějakému vnějšímu
předmětu; je to jazyk a pravda skutečnosti, jak se projasňuje ve vědomí člověka.

• 145

(…) Žádný z jazyků artikulujících pravdu není definitivní, ačkoli se každý podílí na definitivnosti vhledu
do božské pravdy, který artikuluje.

• 145

Fantazie naprosté definitivnosti může vyprodukovat koncepci takového systému, jako je hegelovský, který
si nárokuje být konečnou proměnou zjevení do dialektického „systému vědy“; a fantazie naprosté ne-defini-
tivnosti semůže stát základem relativismu, který z historické rozmanitosti různých a střetávajících se jazyků
vyvozuje ne-pravdu každého jazyka.

• 150

sv. Anselm

• Řekni mé toužící duši, co jiného jsi, než co viděla, aby viděla jasně, po čem touží.

• 150

sv. Anselm

• Pane, jsi nejen to, nad co nic většího nelze myslet, nýbrž jsi cosi většího, než lze myslet.

• 151

Božská skutečnost nechává do duše dopadat světlo své dokonalosti; osvícení duše vyvolává vědomí lidské
existence jako stavu nedokonalosti; a toto vědomí vyvolává lidský pohyb v odpověď na božskou výzvu.
Osvícení, jak sv. Augustin tuto zkušenost nazývá, má pro Anselma skutečně charakter výzvy, ba dokonce
rady a zaslíbení, neboť když chce zkušenost osvícení vyjádřit, cituje Janovo evangelium (16,24): „Proste,
a dostanete, aby vaše radost byla úplná.“. Janovská Kristova slova a slova Ducha radícího v jeho jménu, jež
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mají být pochopena v příslušném kontextu, vyjadřují božský pohyb, na nějž Anselm odpovídá radostným
protipohybem svého hledání (…).

• 152

Když se (…) Anselmovi připisuje jakýsi ontologický důkaz, aniž se tato terminologie důkladně zdůvodní,
porušuje se tím elementární pravidlo, že jazyk myslitele má přednost před jazykem interpreta. Změna jazy-
ka je dovolena jen tehdy, může-li interpret ukázat, že myslitelova analýza má nějakou závadu, jejíž oprava
nový jazyk vyžaduje.

• 155

„Blázen (insipiens) si říká v srdci: ‚Bůh není.‘.“.Nabal hebrejského textu je ve Vulgátě přeložen jako insipiens
a v anglické Standardní verzi bible i v anglickém vydání Jeruzalémské bible jako fool, blázen. Tento posled-
ní překlad zřejmě není nejlepší, protože anglické slovo fool je odvozeno z latinského follis, což znamená
měch či pytel, a z tohoto zdroje si uchoval přídech čehosi prázdného, nesmyslně poletujícího, žvanivosti,
pošetilosti, chybějící nebo slabé soudnosti, čímž není naznačeno ani fundamentální zkažení existence, ani
spektrum symptomů zkaženosti míněné slovem nabal. „Blázen“ ze žalmů určitě není člověk postrádající
intelektuální ostrovtip nebo světskou soudnost. Alternativní překlady jako bezbožník, rouhač nebo ničem-
ník, které všechny byly vyzkoušeny a všechny mají své výhody, ukazují, jak je těžké zachovat bohatství
významů charakteristické pro tak kompaktní symbol, jako je nabal.

• 159

Skutečnost nelze dokázat sylogismem; lze na ni jen ukázat a pozvat pochybovače, aby se díval.

• 160

(…) Platón vytvořil jeden neologismus světodějného významu: když se zabýval sestavou výroků, použil –
pokud víme, poprvé v dějinách filosofie – termín teologie. VÚstavě o negativních výrocích mluví jako o typoi
peri theologias, typech teologie (…), a staví proti nim pozitivní výroky jakožto pravdivé typy. Oba typy,
negativní i pozitivní, jsou teologie, protože oba vyjadřují lidskou odpověď na božskou výzvu; oba jsou,
Platónovým jazykem řečeno, slovní miméze lidské existence: buď existence v pravdě, nebo v nepravdě.
V sázce tu není existence Boží, nýbrž existence člověka; proti sobě tu nestojí výroky, nýbrž odpověď a ne-
-odpověď na božskou výzvu; ve výrocích není žádná autonomní pravda. Pravda pozitivních výroků není
sama sebou evidentní, ani není věcí logického důkazu; pozitivní výroky by byly stejně prázdné jako ty
negativní, kdyby za nimi nebyla skutečnost božsko-lidského pohybu a protipohybu v duši toho, kdo výroky
pronáší; a Platón tuto pravdu ukazuje svou skvělou analýzou a symbolizací těchto zkušeností.

• 162

Bratři benediktini, pro které sv. Anselm písemně vypracovává problémy, jež jsou tématem jejich ústních de-
bat, nejsou nevěřící. Naopak, chtějí věřit; ale jako sv. Anselm sám, chtějí také znát důvodproč. Jsoumladí, in-
teligentní a bystří; a nemají rádi, když se jejich znepokojené tázání utíná a odmítá odkazem na vrstvy autori-
tativních textů. Nauku kréda nepřijímají bez diskuse; a jako podmínku dialogu stanoví, že sv. Anselm bude
krédo podepírat rozumem, ne biblickými citacemi. Anselmova situace se silně podobá Platónově situaci
v sokratovských dialozích s mladými; a není těžké rozeznat v ní i naši vlastní situaci v diskusi se studenty.
Zdá se, že zděděné symboly si nemohou osobní a sociální přijetí slibovat jen od „tradice“. Jejich pravda se
vynořuje z božsko-lidských pohybů a protipohybů v tajemnémplynutí božské přítomnosti, kterému říkáme
dějiny; a kdykoli se stvořený rozum člověka historicky posunuje k lepšímu pochopení své vlastní struktu-
ry a své funkce při tvoření symbolů, musí se zděděné symboly znovu ověřit v božsko-lidském setkání, aby
dokázaly, že pro lidskou hledající odpověď pravdivě reprezentují božskou výzvu. Právě k tomu dochází na
začátku velkého hnutí scholastické filosofie. Anselm se pouští do úkolu „dokázat“ svým bratřím, že zjevený
Bůh kréda je zároveň ten Bůh, kterého hledají svým rozumem.

• 162

Anselm nechce Boží existenci dokazovat o nic více než Platón. Takový pokus by jej učinil obětí bláznova
bláznovství. Chce v lidském rozumu objevit tu strukturu, která lidské hledající odpovědi dovoluje pochopit
ratio v symbolech víry.
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• 165

(…) Ne všechny „jsoucí věci“ mají stejný způsob bytí, neboť božský způsob bytí, abychom zmínili jen
ten rozdíl, o nějž nám bezprostředně jde, není způsob fyzický. Když má například takový Parmenidés
vizi božského jsoucího a vyjádří ji zvoláním „Jest!“, skutečnost vnějšího světa poklesne do statusu doxa,
jevu či zdání; a naopak, přijme-li nějaký myslitel fyzický způsob bytí jako model skutečnosti, může dojít
k závěru, že Bůh, který skutečně neexistuje na způsob fyzického objektu, „není“.

• 167

Žádný průzkum struktury jsoucího nemůže zodpovědět dvě fundamentální otázky týkající se existence
a esence, které formuloval Leibniz: Proč je něco, proč ne nic? a Proč je něco tak, jak je?.

• 169

(…) Symboly „víry“ vyjadřují nejen výzvu zjevení, ale také hledání, jímž na ni člověk odpovídá, a (…) sym-
boly „filosofie“ vyjadřují nejen odpovídající hledání, ale také výzvu zjevení. Musíme dále uznat, že stře-
dověké napětí mezi vírou a rozumem vyplývá z původu těchto symbolů ve dvou různých etnických kul-
turách, v Izraeli a Řecku, že ve vědomí izraelských proroků se diferencující zkušenost božského za soustředi-
la na výzvu zjevení a ve vědomí řeckých filosofů na lidské hledání a že tyto dva typy vědomí musely čelit
novým problémům, když je politické události ekumenického věku odřízly od jejich kotev v etnických kul-
turách a vynutily si jejich vzájemnou konfrontaci v multicivilizačních podmínkách ekumenické říše.

• 173

Náš novodobý filosofický jazyk je tak zatížen metafyzickými významy, které po tisíciletí překrývají původ-
ní jazyk mýtu a filosofie, že prostý idiomatický převod původního významu se stal téměř nemožným.
Např. konvenční překlady výrazu úsia ontós úsa jako „esence“ (Jowe ), „pravé jsoucno“ (Hackforth) nebo
„vpravdě existující esence“ (Fowler), ačkoli jsou bezpochyby z idiomatických ty nejlepší možné, nejsou
právy Platónovu obratu, který by se doslova musel překládat jako „jsoucno jsoucně jsoucí“; a i latinizace
„realita reálně reálná“ je problematická, protože vnáší příliš mnoho věcnosti, res, do něčeho, co v Platónově
symbolizaci není další z „věcí“ (…).

• 173

(…) Jak máme zjistit přesný význam symbolů jako „úsia ontós úsa“, pokud latinsko-křesťanská metafyzika
esence a existence není jako jazyk výkladu přípustná? Klíč k odpovědi podává Platónova poznámka o tom,
jak obtížné je neznámého Boha onoho za dostatečně chválit z intrakosmické pozice. Samotný přechod od
bohů kosmologického mýtu k neznámému bohu, na jehož výzvu člověk odpovídá meditativní reflexí, je
zkušenost, jež hledá jazyk.

• 186

Platón: Timaios

• V tom, kdo má mysl stále naplněnu vášněmi nebo řevnivými spory a na ty vynakládá všechnu námahu,
nutně vznikají všeliká mínění smrtelná; takový člověk se stává vůbec co nejvíce smrtelný a ani dost
málo se té smrtelnosti nezbavuje, poněvadž způsobil její vzrůst. Ale kdo se věnuje touze po vědění
amyšlenkámpravdy a vycvičil se předevšímmyslit na věci nesmrtelné a božské, ten, dotkne-li se pravdy,
zcela jistě dosahuje plné míry nesmrtelnosti, pokud jí může být účastna lidská přirozenost.

• 187

Platón: Gorgias

• Nic bych se totiž nedivil, že snad má pravdu Euripidés v těchto slovech:

kdo ví, zda toto žití není mrtev být
a smrt zda není žití?

a my jsme snad opravdu mrtvi; já jsem totiž už také slyšel od kteréhosi z moudrých mužů, že my nyní
jsme mrtvi a naše tělo že je nám hrobem.
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Hledání pravdy dává smysl jen za předpokladu, že pravda, kterou člověk vynesl z hlubiny své psýché, ačkoli
to není poslední pravda skutečnosti, reprezentuje pravdu v božské hlubině kosmu.
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