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This paper focuses on the concept of freedom developed by the Hun-
garian-German philosopher László Tengelyi. Freedom as one of the 
categories of the experience is a fundamental part of the project of a 
phenomenological metaphysics, which Tengelyi establishes in his 
2014 study World and Infinity. Phenomenological metaphysics can-
not be defined by the onto-theological structure of metaphysics and 
the explication of the concept of freedom demonstrates this non-tra-
ditional variant of metaphysics. Because of this, freedom is character-
rized as partial causality and does not correspond to Kant’s concept 
of parallel freedom as spontaneity. Furthermore, in his phenomeno-
logical project of a metaphysical revival, Tengelyi sees in Heidegger’s 
transcendental concept of freedom a basis for the opposition betwe-
en the parallel and the partial nature of freedom. Transcendental 
freedom as the ground of the ground belongs to the short but vivid 
metontological period of Heidegger’s thinking (1928-1930), for 
which it is of substantial importance. 
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Úvod 
 
S tu dia sa zameriava na koncept slobody nemecko-maďarske ho filozofa La szla Ten-
gelyiho v texte Welt und Unendlichkeit. Sloboda je ako jedna z katego rií  sku senosti 
v ich tendencia ch su hlasnosti (Einstimmigkeitstendenzen) bytostnou su c asťou pro-
jektu fenomenologickej metafyziky, prostrední ctvom ktore ho Tengelyi rozví ja ne-
tradic ny  variant metafyziky. Explika ciou pojmu slobody sa ma  uka zať, z e v ra mci 

                                                        
1 Text vznikol na Univerzite Karlovej, Fakulte humanitných štúdií v rámci projektu Špeci-
fického vysokoškolského výskumu 2017-26047201. 
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jeho zaradenia do ne-ontoteologicke ho spo sobu metafyzicke ho myslenia vyvsta va 
sloboda ako parcia lna kauzalita, a s ohľadom na to nekores ponduje s Kantovou pa-
ralelnosťou transcendenta lnej slobody z Kritiky čistého rozumu a ako spoluprí c ina 
(Mitursache) odkazuje na hlbs ie zaloz enie slobody, ktore  Tengelyi nacha dza v Hei-
deggerovom pojme transcendenta lnej slobody ako Grund des Grundes z metonto-
logicke ho obdobia jeho myslenia (1928 – 1930).  
Vlastny m pojmom slobody ako parcia lnej kauzality Tengelyi sleduje tento kon-

cept v s irs om zmysle, c o sa ukazuje na mnohosti roví n, v ra mci ktory ch o slobode 
premy s ľa. Vypracovanie ty chto sfe r cha pania slobody ako fenomenologicko-meta-
fyzicke ho pojmu sa vs ak opiera hlavne o vyrovnanie sa s Kantovy mi konceptom 
slobody a o urc itu  nadva znosť na Heideggera. Z toho do vodu je vhodne , pred ty m 
nez  prejdeme k bliz s ej deskripcii podo b Tengelyim cha panej slobody, pouka zať 
pra ve na dva hranic ne  momenty v urc ení  tohto pon atia, ktore  na m pomo z u uchopiť 
jeho vy znac nosť nielen v ra mci vs eobecnej diferencia cie koncepcií  slobody, ale aj 
v kontexte projektu fenomenologickej metafyziky.  
Na seba nadva zuju ce vrstvy formy slobody su  vy sledkom polemiky s Kantovy m 

pojmom paralelnosti slobody. Ta  je v Kritike čistého rozumu urc ena  ako problemati-
ka transcendenta lnej slobody v ra mci antino mií  kozmologicky ch ideí . Na lez itosť 
k takto zaradene mu pojmu urc uje nepochybne i obmedzenie Tengelyiho vlastne ho 
ra mca uvaz ovania o slobode. Ako upozorn uje, koncept slobody sa uz  od zac iatku 
zameriava na teleolo giu konania, c í m sa nezohľadn uje kontext slobody v jej etic-
kom, c i politickom nazeraní  (Tengelyi 2015, 367). To, z e mu v ota zke slobody ide 
hlavne o metafyzicke  zaloz enie teleolo gie konania je charakteristicke  pre Kantov 
prí stup k problematike. Transcendenta lny pojem slobody ako spontaneity v jeho 
odlis nosti voc i prakticke mu pojmu slobody ako autono mie sa u Kanta viaz e na prí -
rodnu  kauzalitu, c o umoz n uje urc iť slobodu ako kauzalitu zvla s tneho druhu. Ak ale 
aj Tengelyi vycha dza z Kanta, keďz e pripu s ťa, z e pojem slobody ma  charakter zaprí -
c in ovania (a to ako inicia cie konania), neznamena  to automaticky, z e by taky to po-
jem preberal v jeho celku, ba pra ve naopak, cela  jeho koncepcia sa centralizuje 
v opozí cii voc i paralelnosti vy znac nej a prí rodnej kauzality. S odmietnutí m paralel-
nosti v bytostnom pozorovaní  krí z enia sa dvoch ro znych lí nií  determina cie kona-
nia, totiz  jednej na lez iacej k teleolo gii konania a druhej, ktora  na lez í  k prí rodny m 
mechanizmom, sa ustanovuje pra ve parcia lnosť kauzality zo slobody. V tomto od-
mietnutí  paralelnosti, ktore  vo svojich za kladoch so sebou nesie i s irs í  kontext ne-
prijatia inteligibilnej prí c iny, a s n ou i odlí s enie inteligibilne ho sveta od sveta senzi-
bilne ho, a to spolu s vymedzení m sa voc í  transcendenta lnej sfe re apercepcie, sa 
Tengelyi pribliz uje Heideggerovmu vyrovnaniu sa s Kantovy m pojmom slobody. 
Heidegger chce spontaneitu slobody, ktora  nutne odkazuje na kauzalitu, hlbs ie za-
loz iť. Objasnenie take hoto hlbs ieho zaloz enia ma  poskytnu ť nasleduju ci vy klad, 
ktory  sa riadi touto mys lienkovou su vislosťou: Odmietnutie paralelnosti v krí z ení  
sa determinuju cich lí nií  – sloboda len ako spoluprí c ina (Mitursache) – zasiahnutie 
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jednej lí nie do druhej umoz nene  v na roku ako takom (Anspruch) – nutnosť odpove-
de „tak c i onak“ na tento na rok / vy zvu / apel – voľba pre a proti – c asovosť viaz u ca 
sa na jeden svet a teda moz nosť znova zasiahnuť do reťazca – hlbs ie zaloz enie slo-
body pochopane  z Heideggera.  
 
 
1. Parciálnosť kontra paralelnosť 
 
Odmietnutie Kantovho pojmu slobody ako paralelnosti dvoch heterono mnych prí -
c in doklada  Tengelyi s pecifickosťou ľudske ho konania, ktore  sa vyznac uje pra ve 
ty m, z e mo z e viesť k do sledkom, ktore  neboli konaju cim po vodne zamy s ľane  (Ten-
gelyi 2015, 368). Pre ilustrovanie takejto situa cie poukazuje na zna my prí pad Oidi-
pa, ktory  na ra zcestí  v domnienke, z e sa mstí  cudzincovi, nezabí ja len cudzinca, ale, 
ako sa nesko r uka z e, je jeho c in vlastne otcovraz dou. K uchopeniu vnu tornej logiky 
pojmu slobody ako parcia lnej kauzality su  pra ve „vs eobecne “ do sledky tohto prí -
kladu veľmi do lez ite . Ukazuje sa tu totiz , z e nikdy nejde o jedine ho inicia tora kona-
nia, pretoz e ten je vz dy uz  spoluinicia torom svojho konania. Z tohto do sledku moz -
no odvodiť prvu  c rtu bytnosti Tengelyiho slobody. Odmietnutie paralelnosti slobo-
dy nenesie so sebou i odmietnutie jej c lenov, tzn. zvla s tnej kauzality ako moz nosti 
„zac ať od seba“ (Selbstanfangenkönnen) a prí rodnej kauzality (Naturkausalität). 
Dementuje sa tu sko r ich vza jomny  vzťah, ktory  je zaloz eny  na teo rií  dvoch svetov 
(inteligibilne ho – mimo c asu a toho empiricke ho). Namiesto toho sa v ra mci proble -
mu ľudske ho konania c rtaju  spomí nane  dve lí nie determina cie, ktore  do seba na-
vza jom zasahuju , ba dokonca sa krí z ia.  
Je zjavne , z e vyzdvihnutí m parcia lnosti kauzality ako spoluprí c iny skrz fenome n 

nechceny ch konzekvencií , kde konaju ci je len spoluinicia torom, a to v tom zmysle, 
z e vz dy uz  musí  konať v „spolupa chaní “ (Komplizenschaft) so skutoc nosťou, sleduje 
Tengelyi hlbs ie zaloz enie slobody v ra mci rozvrhu myslenia fenomenologickej me-
tafyziky. Opustení m pozí cie dvoch svetov totiz  zosta va len jeden svet, ktory  je jedi-
nou skutoc nosťou. S inteligibilny m svetom, ktory  ma  svoj index u Kanta v slobode 
ako inteligibilnej prí c ine, zosta va bokom i transcendenta lna apercepcia a k nej na -
lez iaca aprioricita. Vo fenome ne nechceny ch do sledkov konaju ceho sa totiz  ukazu-
je, z e nevyhnutnosť fakticity, resp. faktickej skutoc nosti so sebou nesie i moz nosť 
sporu (Widerstreit) c i konfliktu a nie jeho vylu c enie, ako je tomu pri nutnosti apri-
o rnej (Tengelyi 2015, 375). Bytostny  charakter javenia sa v jeho dianí  ako moz nosti 
prekvapenia v protichodnosti, resp. proti-intencionalita (Gegenintentionalität) to-
ku vedomia, sa da va k uchopeniu az  v katego ria ch sku senosti ako „tendencia ch jej 
su hlasnosti“ (Einstimmigkeitstendenzen). Tieto katego rie umoz n uju  konflikt v ra m-
ci nevyhnutnosti fakticity, a to na rozdiel od aprio rnych, transcendenta lnych kate-
go rií , ktore  vz dy uz  javiace sa urc uju  ako jeho podmienky moz nosti.  
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Aj z toho do vodu nie je z iadnou na hodou, z e Tengelyi v ra mci vznikaju cej ota zky 
o povahe teleolo gie konania ako heterono mnej lí nie determina cie, v ktorej uz  ne-
bude mať miesto Kantova moralita v podobe „vy zvy musieť“ (Sollensforderungen), 
tzn. v pojme povinnosti, odkazuje na filozofiu sku senosti cudzieho poru rskeho fe-
nomenolo ga Bernharda Waldenfelsa. Ide tu o zameranie sa na na rok, vy zvu c i apel 
(Anspruch)2, ktore ho pojem sa tu uprednostn uje v diferencii voc i pojmu povinnosti 
(Pflicht), resp. „vy zve musieť“. V responzí vnej fenomenolo gii Waldenfels poukazuje 
na to, z e pra ve cudzí  v jeho na roku je ty m, kto prelamuje kruh cieľov intencionality, 
resp. pravidiel kons tituovane ho zmyslu. Na rok c i vy zva naru s a bez ny  chod zmyslu 
a pravidiel, a v tom prina s a niec o nove  (Waldenfels 1998, 262). Odpovedanie, ktore  
je odpovedaní m na vy zvu, sa vyznac uje s pecifickou nevyhnutnosťou a pra ve ta  je 
pre Tengelyiho relevantna . S pecificka  c rta determina cie na strane teleolo gie kona-
nia sa sta va vy znac nou v konfronta cii s nevyhnutnosťou odpovedať na na rok, keď-
z e aj z iadna odpoveď je uz  odpoveďou (Tengelyi 2015, 380)3.  
Ak Tengelyi odmietne paralelnosť konania c o uz  i len v jednoduchom pozorovaní  

spojenia teleolo gie s mechanizmom po sobenia sveta, potom s ty m za roven  opu s ťa 
aj Kantov prakticky  pojem slobody ako autono mie, tzn. „ono dať sebe same mu za -
kon“. Problematiza cia spojenia kauzalí t sa Tengelyimu ukazuje uz  i v bliz s om pri-
hliadnutí  na vnu tornu  logiku paralelnosti, a to aj v prí pade, z e by sme odhliadli od 
spomenute ho krí z enia oboch lí nií  determina cie. V okamihu poc iatku iniciatí vy ko-
nania nie je es te z iadna paralelnosť prí tomna , akona hle sa vs ak daju  udalosti do 
pohybu, ustanovuje sa pojem spolu-prí c iny konaju ceho v jeho bezmocnosti s ohľa-
dom na do sledok konania. Konanie je vystavene  po sobiacim mechanizmom sveta, 
a preto uz  nemoz no hovoriť o paralelnosti. V ra mci tohto pozorovania je naozaj na 
mieste py tať sa, kde sa ta to paralelnosť nacha dza. 
Ak prijmeme kritiku teo rie dvoch svetov, ktora  umoz n uje paralelnosť, a ktora  je 

v ra mci Kantovho syste mu Kritiky čistého rozumu pozití vnym ries ení m sporu tretej 
antino mie kozmologicky ch ideí  stavaju cej voc i sebe te zu nutnosti kauzality pros-
trední ctvom slobody voc i antite ze vy luc nosti kauzality podľa prí rodny ch za konov 

                                                        
2 Koncept nároku (Anspruch), či výzvy možno nájsť takisto napr. vo filozofii Jean-Luca Ma-
riona, na ktorú v mnohých ohľadoch Tengelyi nadväzuje. U Mariona ide o redukciu všetkých 
nárokov, výziev na čistú formu apelu, ktorá spočíva v tom, že sám seba nachádzam už vždy 
vo výzve (bez ohľadu na určité zvláštnosti, napr. zodpovednosť voči druhým, či bytiu), pri-
čom túto redukciu, ako zdôrazňuje Tengelyi, je potrebné chápať ako tretiu redukciu, ktorá 
prekračuje tak redukciu na predmetnosť, ako i redukciu na bytie a odkazuje na fenomeno-
lógiu dávania (Gondek – Tengelyi 2011, 158 – 160).  
3 Takéto chápanie je však možné práve len za predpokladu, že sa odpovedanie, ako zdôraz-
ňuje Waldenfels, nezačína hovorením o niečom, ale už v prihliadaní, či načúvaní. Nevyhnut-
nosť sa potom ukazuje v tomto predpoklade, ktorý zahŕňa i negatívnu odpoveď: „I snaha ne-
slyšet předpokládá slyšení, odhlížení předpokládá vidění, podobně jako Nietzscheho neuznání 
v sobě zahrnuje jistou formu uznání“ (Waldenfel 1998, 263). 
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(Kant 2001, B472 – B473), potom kritizujeme i v Kritike čistého rozumu nac rtnutu  
moz nosť transcendenta lnej slobody. Takto rozvrhnuta  moz nosť slobody, ktorej cie-
ľom je moz nosť take ho u c inku, ktory  bude pocha dzať z prí rody (zo senzibilne ho 
hľadiska) a za roven  zo slobody (z inteligibilne ho hľadiska), je ako moz nosť predpo-
kladom skutoc nosti slobody ako autono mie. Ak teda odmietneme Kantov transcen-
denta lny pojem slobody, opu s ťame ty m i to, c o je ní m podmienene , totiz  prakticky  
pojem slobody.  
S prihliadnutí m na nevyhnutnosť odpovedania sa otva ra nova  podoba slobody. 

Nutnosť odpovedania „tak c i onak“ na vy zvu, ktora  na m uvoľn uje (freigeben) prie-
stor na zasiahnutie do poľa, nie je ľubovo ľou, c i neurc itosťou. V odpovedaní  „tak c i 
onak“ sa odkazuje na charakter slobody ako „pre a proti“ v onom uvoľnenom pries-
tore alternatí v konania, ktore , ako zdo razn uje Tengelyi, konfrontuju  konaju ceho so 
sporom simulta nnych na rokov (Tengelyi 2015, 381). A pra ve ta to moz nosť kon-
fliktu v sku senosti vyjadruje katego rie sku senosti v ich charaktere tendencií  su -
hlasnosti (Tengelyi 2015, 375). I takto cha pana  sloboda je vs ak sta le es te len par-
cia lnou kauzalitou. Tentoraz vs ak v ohľade, ktory  sa uz  v ra mci rozvinutia pojmu 
parcia lnej kauzality uka zal. Teleolo gia konania ako heterono mna lí nia determina -
cie mo z e zasahovať do diania a ty m ho usmerniť taky m spo sobom, z e odpoveda  na 
na rok, na vy zvu. Z tohto do vodu odmieta Tengelyi urc enie jeho pojmu slobody ako 
„pre a proti“, len ako slobody voľby, resp. libertas indifferentiae, nakoľko aka si indi-
ferentnosť vo le je tu vylu c ena . V pojme parcia lnosti totiz  na roky nie su  odka zane  
na vo ľu, ale je tomu sko r tak, z e pra ve tieto na roky od zac iatku naliehaju , aby sme 
na ne odpovedali (Tengelyi 2015, 382). 
V rozvrhnutom kontexte vyvsta va teda ota zka o povahe slobody, v ktorej i typ 

slobody „pre a proti“ stojí  na za kladoch slobody ako parcia lnej kauzality. Z predcha -
dzaju ceho sa na m uka zalo, z e tu to parcia lnosť moz no vyzdvihnu ť v jej dvoch hlav-
ny ch rysoch. V kombina cii ty chto rysov bude moz ne  pouka zať na vlastny  pojem slo-
body, ktory  v konec nom do sledku odkazuje na hlbs ie zaloz enie slobody. Poukaz na 
hlbs ie zaloz enie slobody Tengelyimu umoz ní  naviazať na Heideggerov pojem 
transcendenta lnej slobody, ktory  treba odlis ovať od existencia lnej slobody ako au-
tenticity z Bytia a času.  
V c om sa na m teda uka zala dvojstrannosť parcia lnosti v uvedenom? Na jednej 

strane ide o parcia lnosť, ktora  odkazuje na incia tora konania a jeho c iastoc nu  bez-
mocnosť ohľadom vykonane ho c inu, totiz  toho, z e nema  u plne v moci do sledky 
svojho konania. Je tomu tak preto, lebo vstupuje do „spolupa chania“ s determi-
nac nou lí niou prí rodnej kauzality, ktore  neprebiehaju  paralelne, ale sko r docha dza 
ku krí z eniu dvoch lí nií . V tomto charaktere parcia lnosti je do lez ite  vyzdvihnu ť, z e 
s jej vylu c ení m sa opu s ťa i teo ria dvoch svetov, a teda aj inteligibilna  prí c ina sa uz  
viac nenacha dza mimo c asu, ako je tomu u Kanta, ale v c ase a v jednom svete spolu 
s prí rodnou prí c inou. Schopnosť slobody ako spolu-prí c iny je teda u Tengelyiho 
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c asovo urc ena , vďaka c omu mo z e revidovať Kantov pojem slobody ako „mo cť zac ať 
od seba“ a to v aspekte „nove ho“. Pojem revidovanej slobody ako „mo cť vz dy odzno-
va zac ať od seba“ sa nezaobí de bez zdo raznenia druhej bytostnej c rty parcia lnosti 
slobody. Ak je totiz  sloboda odpoveďou na na rok, c i konaní m na vy zvu, mo z e sa ta-
ke to vyzvane  zasiahnutie do konania deju ceho sa diať opakovane. V kombina cii 
dvojakej parcia lnosti, tzn. do c asu vrhnutej schopnosti „zac ať od seba“, s ty m nut-
nosťou „odpovedať na vy zvu“ ako vo bec moz nosti zasiahnuť, sa Tengelyimu ukazu-
je vlastny  pojem slobody, ktory  spoc í va v opaku-ju com sa obnovovaní  na s ho „mo cť 
zac ať od seba“ (immer wieder erneuertes Selbs-tanfangenkönnen) (Tengelyi 2015, 
384).  
 
 
2. Parciálna kauzalita v nadväznosti na Heideggera 
 
Aky m spo sobom vs ak tento revidovany  pojem spontaneity odkazuje na hlbs ie zalo-
z enie slobody? Tengelyi si vs í ma, z e schopnosť vz dy odznova zasiahnuť, ktora  sa 
necha pe len ako „mo cť mať cieľ konania“, ale za roven  ako moz nosť „reagovať“ v od-
stupe na prí rodnu  kauzalitu krí z iacu teleolo giu konania, predpoklada  inu  schop-
nosť, ktora  sa da  cha pať ako otvorenosť pre su vislosti zakladania, c i zdo vodn ovania 
vo svete vo bec (eine Offenheit für Gründungszusammenhänge in der Welt über-
haupt) (Tengelyi 2015, 385). 
Takto cha pana  sloboda v jej konexii s do vodom, resp. za kladom (Grund) odkazuje 

na Heideggerov pojem transcendenta lnej slobody, ktory  rozvinul vo svojom meta-
fyzickom období  v rokoch 1928 – 1930. V n om sa v porovnaní  s existencia lne cha -
panou slobodou mení  koncept sveta. Svet presta va byť „len“ existencia lom za klad-
nej s truktu ry bytia-vo-svete, ktora  v konec nom do sledku v jej odkazovy ch su vislos-
tiach bazí ruje na podstatnom „kvo li“, spo sobom rozvrhovania sa pobytu do moz -
ností . Pojem sveta sa rozs iruje o aspekt, vďaka ktore mu je svet odporom (Wider-
halt) voc i tomuto podstatne mu „kvo li“. V tomto metafyzickom období  Heideggerovi 
umoz n uje rozvinu ť transcendenta lny pojem slobody, ktory  sa uz  nezaklada  na pre-
kroc ení  pobytu od su cna k bytiu, ale od su cna k svetu. Az  z tohto prekroc enia k sve-
tu sa potom umoz n uje vstup su cna do sveta a teda i jeho relevantnosť, pric om je 
do lez ite  v tomto bode zdo razniť, z e pobyt je su cnom medzi su cnom. Transcenden-
ta lny pojem slobody potom Heidegger charakterizuje ako trojake  zakladanie 
(Gründen) – zriaďovanie (Stiften), zapevn ovanie (Bodennehmen) a odo vodn ovanie 
(Begründen), ktore  je podmienene  jednotou predos ly ch dvoch. Zatiaľ c o to prve  ho-
vorí  o zriaďovaní  sa pobytu ako rozvrhovania sa do moz ností  a teda zodpoveda  
podstatne mu „kvo li“ a existencialite pobytu, to druhe  zdo razn uje aspekt prijatosti 
(Eingenommenheit) pobytu ako su cna medzi su cno a zdo razn uje jeho fakticitu. Toto 
zdo raznenie sa za roven  odkry va v premene ontologickej diferencie u Heideggera. 
V texte O bytnosti dôvodu Heidegger vycha dza z fundamenta lne-ontologickej trans-
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parentnosti bytia v existencii pobytu ako bytia su cna a akcentuje, z e pobyt ako su c-
no spada  medzi su cno, a teda ontologicka  diferencia sa uz  nezameriva na porozu-
menie bytiu ako vy znac nosti pobytu, ale sko r na ono „medzi“ bytia a su cna, na ich 
rozdiel samotny . Ak teda moz no hovoriť u Heideggera o akomsi metonontologic-
kom obrate (Umschlag), potom pra ve v tom zmysle, z e porozumenie bytiu je pred-
pokladom faktickej existencie pobytu a ta  zasa predpokladom faktickej vy skyto-
vosti prí rody, pric om sa ty mto pojmom prí rody mieni pra ve totalita su cna (Heideg-
ger 1978, 199). D als ie rozvinutie ontologickej diferencie tak v sebe poskytuje moz -
nosť smeruju cu ku kozmologickej diferencii ako tematiza cii sveta na u kor bytia, c o 
je i vlastny m cieľom fenomenologickej metafyziky (Tengelyi 2015, 16). 
Tengelyimu v ra mci jeho odvola vania sa na Heideggerov transcencendenta lny po-

jem slobody v intencii jej hlbs ieho zaloz enia ide hlavne o dva aspekty. Ten prvy  
spoc í va pra ve v zdo raznení  aspektu c loveka ako svet-tvoriaceho, ktory  Heidegger 
rozví ja v texte Základné pojmy metafyziky (GA 29/30). C lovek je svet-tvoriaci len 
preto, z e napriek svojej prijatosti medzi su cno je schopny  ho za roven  i prekroc iť. 
Do lez ite  vs ak je, z e c lovek ty m neprekrac uje k bytiu, ako je to es te vo fundamen-
ta lne-ontologickom sklone Heideggerovho myslenia, ale ide o „prekroc enie“ k sve-
tu, ktory  so sebou nesie po vodnu  va zbu na su cno, resp. na ono „nechať sa viazať“ 
(Sich-bindenlassen) su cnom (Heidegger 1983, 496). Tengelyi tento aspekt za klad-
ne ho diania pobytu ako tvorby sveta v zmysle „drz ať voc i sebe za va znosť“ (das 
Entgegenhalten der Verbindlichkeit), popri druhom momente tohto diania ako 
doplnenia (Ergänzung) a treťom ako odhalenia bytia su cna pobytu (Enthüllung des 
Seins des Seienden) (Heidegger 1983, 506), interpretuje ako na vrat k su cnu vo svete 
(Tengelyi 2015, 386).  
Je zjavne , z e takouto interpreta ciou transcendenta lneho diania chce zblí z iť svoj 

pojem slobody s ty m Heideggerovy m. V slobode ako „odznova vz dy moz ne ho zac a-
tia zo seba“ sa totiz  predpoklada  schopnosť pristu piť (eingeht) k su cnu. To by vs ak 
nebolo nic  vy nimoc ne , keby sa k tejto moz nosti pristu piť k su cnu bytostne neviazal 
odstup, resp. „prekroc enie“ k svetu. Na jednej strane rozvrh do sveta (Weltentwurf), 
teda prekrac ovanie do moz ne ho ako vz dy nadbytoc ne ho v moz nosti (Überschuss, 
resp. i Überschwung) a na strane druhej prijatosti medzi su cno (Eingenommenheit), 
teda fakticita pobytu ako su cna medzi su cnom, s ktorou sa nesie odn atie (Entzug) 
urc ity ch moz ností . Az  kombina cia ty chto dvoch aspektov tvorí  v ich jednote odo -
vodn ovanie (Begründen) ako tretí  spo sob zakladania (Heidegger 2004, 171). Do 
tohto tretieho typu zakladania ako odo vodn ovania potom patrí  aj sloboda ako te-
leolo gia konania. 
V tomto kontexte je do lez ite  vs imnu ť si ako Heidegger rozví ja su vislosť pojmov 

odn atia a nadbytku vo vzťahu k analytike moz nosti. Ich su vislosť predstavuje pod-
mienenosť, v ra mci ktorej je ten-ktory  rozvrh do sveta v odn atí  umocneny  (mäch-
tig), resp. z e pra ve v onom odn atí , ktore  su visí  so za va znosťou (Verbindlichkeit) sa 
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otva raju  skutoc ne uchopiteľne  moz nosti rozvrhu sveta (Heidegger 2004, 167). To-
to miesto v texte O bytnosti dôvodu svedc í  o tom, z e Heidegger vidí  uz  v tomto ob-
dobí  podmienenosť moz ne ho rozvrhu sveta v momente za va znosti, c o by sme mo-
hli pochopiť ako urc itu  zodpovednosť rozvrhuju cich sa moz ností  voc i fakticite sku-
toc ne ho. Postrehnutie tohto vy znamove ho odtien a vo vzťahu prvy ch dvoch spo so-
bov zakladania, bude moz ne  pouz iť pri Tengelyiho kritickom posu dení  Heidegge-
rovho pojmu transcendenta lnej slobody ako za klad do vodu (Grund des Grundes).  
Z predstavenej su vislosti trojake ho zakladania je moz ne  bliz s ie uchopiť Heide-

ggerovo vyrovnanie sa s Kantovy m pojmom slobody. V texte O bytnosti ľudskej slo-
body (GA 31) da va Heidegger slobode vy znac ne  umiestnenie, a to ako za kladu moz -
nosti pobytu, c o so sebou nesie i to, z e sloboda nie je vlastnosťou c loveka, ale c lovek 
je jej spra vcom, c i dokonca tvrdenie, z e c lovek je moz nosťou slobody (Heidegger 
1982, 135). V tomto kontexte sa Heidegger ďalej py ta na to, ako sa dopracovať k po-
chopeniu slobody ako take hoto za kladu, c i do vodu, pric om uva dza pra ve dve cesty. 
Na jednej strane ide o metafyzicke  spracovanie proble mu slobody, ktore  sa mani-
festuje v jej bytnosti ako Grund des Grundes. Okrem toho vs ak Heidegger hovorí  
o inej ceste, ktora  vedie k tomu iste mu cieľu, c í m ma  na mysli vyrovnanie sa s Kan-
tom (Heidegger 2004, 136). Toto Heideggerovo vyrovnanie sa s Kantom vs ak v sebe 
skry va urc ite  pochybnosti. Je totiz  ota zkou, c i sa ta to druha  cesta k bytnosti slobody 
od prvej naozaj lí s i. V spomí nanom texte v ra mci otvorenia ota zky, c i je sloboda sku-
toc ne proble mom kauzality, alebo c i to nie je sko r tak, z e kauzalita je proble mom 
slobody (Heidegger 2004, 137), rozobera  Heidegger Kantov pojem slobody ako 
zvla s tnej kauzality z Kritiky čistého rozumu a snaz í  sa tak s odkazom na konec nosť 
ľudske ho poznania (intuitus derivatus) a jeho odka zanosť na predmetnosť, pouka -
zať na to, z e kauzalita ako za sada analo gie sku senosti je urc enie bytia vy skytove ho 
su cna (Vorhandensein). To so sebou nesie i jej odka zanosť na zjavnosť su cna, ktora  
vs ak v konec nom do sledku musí  byť su c asťou tvorby sveta v momente jeho pred-
chodnej za va znosti, predchodne ho „nechať sa viazať su cnom“. Z toho do vodu je te-
da, zda  sa, zjavne , z e i ta to ina  cesta, predsa len vedie skrz spomí nanu  prvu  metafy-
zicku  cestu. Ukazuje sa to v bazí rovaní  na pojme za kladne ho diania tvorby sveta 
z textu Základných pojmov metafyziky (GA 29/30).  
I napriek tejto problematike je Heideggerovo vyrovnanie sa s Kantom pre Tenge-

lyiho vy znac ne , a to najma  preto, lebo slobodu v zmysle spontaneity nechce zrus iť, 
ale sko r hlbs ie zaloz iť, o c o ide napokon i Tengelyimu (Tengelyi 2015, 387). Kauza-
lita je jedny m zo spo sobov do vodu, c i za kladu a v ra mci Heideggerovho trojite ho 
c lenenia zakladania patrí  k tretiemu odo vodn ovaniu. Kauzalita ako prí c ina, popri 
inom odo vodn ovaní , napr. motí vu konania, je v ra mci tejto s truktu ry umoz nena  az  
v jednote predcha dzaju cich dvoch zakladaní , tzn. v jednote rozvrhu do sveta a od-
n atí  vo fakticite „uprostred su cna“. Tengelyiho nadva znosť teda spoc í va pra ve 
v tom, z e sloboda ako parcia lna kauzalita, v jej objasnení  druhej podoby jej parcia l-
nosti, sa zaklada  na schopnosti opa tovne reagovať na krí z iace sa lí nie determina cie 
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prvej c rty parcia lnosti. Ta to schopnosť odkazuje na otvorenosť voc i su vislostiam 
zakladania, na transcendenciu. Ta  predstavuje prekroc enie su cna ako charakteru 
„prijatosti“ medzi su cno. K zmyslu transcendencie patrí  za roven  bytostny  na vrat 
k su cnu vo svete a predstavuje tak „po vodnu  va zbu“ (Tengelyi 2015, 386). Pra ve 
tento „na vrat“ (Rückgang) potom koreluje s Tengelyiho revidovany m pojmom 
spontaneity, ktoru  cha pe ako parcia lnu kauzalitu, tzn. ako ono „mo cť vz dy odznova 
zac ať od seba“.  
Popri tomto prvom aspekte, ktory  sa opiera o trojake  zakladanie, tzn. aj o slobodu 

ako Grund des Grundes, moz no hovoriť aj o inom aspekte tejto Heideggerovej kon-
cepcie, ktora  je pre Tengelyiho relevantna . Ide o aspekt „Ab-grundu“ (priepasti) slo-
body ako transcendencie. To, z e Heidegger hovorí  o slobode ako o „za klade do vo-
du“, es te neznamena , z e by ty m chcel umocniť „ľudsku  slobodu“. Ba pra ve naopak 
ty mto konceptom, ktory  v ra mci premeny ontologickej diferencie zohľadn uje as-
pekt prijatosti pobytu ako su cna medzi su cnom, sa sko r odhaľuje konec nosť pobytu 
a jeho slobody. Korela cia medzi rozvrhom sveta a vrhnutosťou do sveta sa ukazuje 
sko r ako bezmocnosť (Ohnmacht) pobytu (Heidegger 2004, 175). Vy znac nosť ko-
nec ne ho pon atia transcendenta lnej slobody ako „Ab-grundu“ sa vs ak uka z e az  
vtedy, keď sa zohľadnia celkove  su vislosti metafyzicke ho myslenia.  
V pojme fenomenologickej metafyziky ide Tengelyimu hlavne o to uka zať, z e 

v nadva znosti na Husserlov koncept nevyhnutnosti z fakticity nemusí me metafy-
zicke  myslenie cha pať hneď ako myslenie sku maju ce prve  prí c iny, c i posledne  do -
vody su cna ako take ho. Toto onto-teologicke  ustanovenie metafyziky nemusí  byť 
jej jedinou podobou. Fenomenologicka  metafyzika sa namiesto toho, aby sku mala 
posledne  prí c iny (Ursachen), zameriava na posledne  danosti ako praskutoc nosti 
(Urtatsachen), medzi ktore  v delení  do skupí n na lez í  faktum Ja, svet, intersubjekti-
vita, c i dejinnosť (Tengelyi 2015, 184ff.). Vo fenomenologickej metafyzike ide Ten-
gelyimu o zdo raznenie praskutoc nosti existencie sveta. Nevyhnutnosť, ktora  patrí  
praskutoc nostiam ako posledny m danostiam nema  aprio rny charakter, ale je fak-
ticka . Z tohto do vodu katego rie sku senosti, ktory ch celkovy m vy razom je pra ve 
existencia sveta4, maju  svoju nevyhnutnosť, ktora  pocha dza z tejto faktickej nevyh-
nutnosti existencie sveta (Tengelyi 2015, 393 a 397). Katego rie sku senosti maju  
„len“ tendencie „su hlasnosti“. K c omu konkre tne sa vs ak viaz e tento pojem? 
V texte Skúsenosť a výraz (Erfahrung und Ausdruck) Tengelyi rozpracova va kon-

cept sku senosti aj na za klade rehabilita cie sku senosti u Kanta. Tvrdí , z e bolo po-
trebne  napraviť zle  meno sku senosti v kontexte metafyzickej tradí cie, kde zvykla 

                                                        
4 Tengelyi nechápe svet ako ideu v Kantovom zmysle ako korelát nekonečného celku úplne 
súhlasnej skúsenosti. S odkazom na Patočku a Finka chápe v texte Skúsenosť a výraz chápe 
svet skôr ako to, čo je v modalizujúcej skúsenosti vôbec nemodalizovateľné (Tengelyi 2007, 
343ff.).  
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reprezentovať koncept u plne platnej su hlasnosti sku senosti (durchgängige Ein-
stimmigkeit der Erfahrung) (Tengelyi 2007, 23). Tengelyi sa domnieva, z e od tejto 
mys lienky o sku senosti, ktora  ide ruka v ruke s kategoria lne urc eny m a logicky us-
poriadany m myslení m, sa ma  pra ve fenomenolo gia oslobodiť, aby ty m sku senosti 
vra tila urc itu  rozporuplnosť (Gegensätzlichkeit) (Tengelyi 2007, 24). Fakticky cha -
pana  sku senosť nie je z iadnou u plnou su hlasnosťou, ale je sko r vz dy plna  divergen-
cií  a antagonizmov (Tengelyi 2007, 343). Preto, ako zdo razn uje Tengelyi, sa nikdy 
neda  tento spor, resp. konflikt v sku senosti u plne prekonať. Nevyhnutnosť skutoc -
nosti sa teda viaz e sko r na svet (v zmysle toho nemodalizovateľne ho) ako na tak, c i 
onak poznanu , c i uchopenu  vec (Tengelyi 2007, 344). Sku senosť artikulovana  v jej 
katego ria ch predstavuje len tendencie k su hlasnosti a ukazuje sa na charaktere 
spomí nanej rozporuplnosti sku senosti a na ota zke potencia lu „nove ho“. Obe c rty 
katego rií  sku senosti sa uka zali ako podstatne  v rozvinutí  teleolo gie konania. Prvy  
rys rozporuplnosti sku senosti moz no badať v odmietnutí  paralelnosti prí c in 
prostrední ctvom vy kladu o ich prekrí z ení . V tomto bode, ako uz  bolo uka zane , ide 
o prvy  charakter parcia lnosti „slobody“. Ten druhy  spoc í val na fakte odpovedania 
na vy zvu, na rok, c i apel. Ta to schopnosť za roven  umoz n uje opakovane zasiahnuť 
do reťazca diania, a teda i urc iť pojem slobody ako „odznova mo cť zac ať zo seba“.  
V pojme transcendenta lnej slobody ako Ab-grund, tzn. toho, c o uz  nie je viac do vo-

dom, c i za kladom, sa ukazuje druha  nadva znosť Tengelyiho na Heideggera. Feno-
menologicka  metafyzika nechce byť sku maní m posledny ch do vodov, nechce urc o-
vať prve  prí c iny, tzn. nechce byť zaloz ena  v onto-teologickom ustanovení . Voc i kon-
ceptu slobody ako Grund des Grundes sa Tengelyi za roven  vymedzuje, pric om sa 
opiera o Heideggerov neskors í  text Veta o dôvode (GA 10). V n om Heidegger nazna-
c uje, z e „to zmocn uju ce sa“ (das Machtende) vo vete o do vode, je na rokom, ktory  
hovorí  v do vode samom (Heidegger 1997, 42). Z tejto konexie potom Tengelyi od-
vodzuje, z e sloboda ako po vod do vodu, ako za klad do vodu, vz dy uz  zodpoveda  na -
roku, ktory  z tohto za kladu nepocha dza (Tengelyi 2015, 391). Pra ve ta to mys lienka 
podľa Tengelyiho v Heideggerovom metafyzickom období  chy ba. V ra mci jeho 
vlastnej koncepcie slobody ako „mo cť vz dy odznova zac ať zo seba“ ide vs ak o spo-
mí nanu  odpoveď na vy zvu, na na rok, na to, c o krí z i po vodny  za mer ty m, c o k nej 
bytostne na lez í .  
Ako sa vs ak v predcha dzaju com uka zalo, uz  v samotnom premy s ľaní  su vislosti 

prve ho a druhe ho zakladania Heidegger v texte O bytnosti dôvodu, ktory  patrí  do 
jeho metafyzicke ho obdobia (1928 – 1930), je moz ne  na jsť urc itu  podmienenosť 
rozvrhu sveta, tzn. urc ovania sa do moz ností  vo fakticite, v odn atí  ty chto moz ností  
za va znosťou (Verbindlichkeit). Ide o spojitosť, ktora  hovorí , z e pra ve v odn atí  (Ent-
zug) sa objavuju  skutoc ne uchopiteľne  moz nosti pobytu. Z toho vyply va, z e „to chy -
baju ce“, o ktorom hovorí  Tengelyi v kritickom zhodnotení  transcendenta lnej slobo-
dy ako trojite ho zakladania, a ktore  sa vyjadruje v tom, z e sloboda je vz dy odpove-
ďou na vy zvu, ktora  nepocha dza z nej samej, moz no badať v urc itej miere uz  v kon-
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cipovaní  vzťahu zakladania ako rozvrhu sveta a fakticity prijatosti pobytu medzi 
su cno. Nie je totiz  to, z e sa pobyt mo z e napriek, c i leps ie povedane  „skrz“ svoju vrh-
nutosť su cna medzi su cno, slobodne rozvrhovať do svojich moz ností 5, za roven  vy-
jadrení m „odpovednosti“ voc i vy zve (fakticita), ktora  je sí ce mimo jeho slobodu 
(bezmocnosť), ale na ktoru  reaguje (slobodne  mo cť byť)? Odhalena  su vislosť na m 
tak umoz n uje pochopiť Heideggerov koncept slobody ako relevantny  prí stup k roz-
ví janiu fenomenologicky cha panej metafyziky.  
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5 Heidegger na konci textu O bytnosti dôvodu zdôrazňuje, že každý rozvrh sveta je vrhnutý, 
čím sa manifestuje naznačená podmienenosť vo vzťahu týchto dvoch spôsobov zakladania 
(Heidegger 2004, 175).  
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