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1. Aristotelés – O vyjadřování
Věta (logos) a soud (apofansis): kap. 4
Věta (  logos  ),   16b26-30
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Věta je smyslem nadaná promluva, z jejíž částí některé mají význam jako výraz, nikoli však 
jako kladný nebo záporný soud. Míním, že např. „člověk“ sice něco značí,ale nikoli, že 
„jest“ nebo „není; kladný nebo záporný soud vznikne, jestliže se něco přidá. (A. Kříž, kurz 
– změny)

Soud (  apofansis  ),   16b33-17a4
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Tedy každá věta má význam, ale ne jako přirozený nástroj, nýbrž, jak bylo řečeno, podle 
dohody. Každá věta však není soudem, nýbrž pouze ta, ve které je skutečně pravda nebo 
nepravda. Tak tomu však není všude; např. prosba je sice větou, ale není ani pravdivá ani 
nepravdivá.

2. Heidegger: pravda soudu
• logos (zde „věta“) - „činit zřejmým“ (Offenbarmachen), nechat vidět (Sehenlassen)
• apofantikos (zde soud) – vykazující
• pravda (alétheuein) – vyjmout jsoucno z jeho skrytosti
• nepravda (pseudesthai) – klamat ve smyslu zakrývat
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aufweisend  sehen  lassend   (Aussage)  ist  nur  das  Reden,  darin  das  Entdecken  oder 
Verdecken die eigentliche Redeabsicht trägt und mitbestimmt. 

Mluvení, které nechává vidět ve smyslu vykazování (výpověď), je pouze takové mluvení, 
v němž je specifická intence mluvení nesena a spoluurčována odkrýváním a zakrýváním. 
Logik. Die Frage nach der Wahrheit, str. 129

3. Pravdivá výpověď a jiné typy výpovědí
• vykazování (apofansis)
• prosba (euché): „Reich mir bitte die Schere!“
• příkaz: „Raus aus der Wiese!“
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• otázka: „War heute noch Sturm?“ (Logik, str. 130)
• prosba, příkaz a otázka nejsou ani pravdivé ani nepravdivé

Rozumění a jeho vztah k výpovědi
• rozumění se vztahuje k „faktickému životu“.
• ke svému bytí se vztahujeme tak, že mu nějak rozumíme, a jsme tak, jak mu rozumíme

o rozumět něčemu znamená rozumět sobě a naopak (oděv)
• rozumět: nikoli pronikat „za“ projevy nitra, nýbrž „být tu“
• rozumět – moci být

„To, čeho jsme mocni v rozumění jako existenciálu, není žádné ‘něco’, nýbrž bytí jako 
existování. Způsob bytí ve smyslu moci být spočívá existenciálně v rozumění.“ (170n.)

• předchůdnost rozumění, („vždy již“ „je schon“), „apriorní perfektum“

Výklad
• výklad je rozvinuté rozumění
• výklad má strukturu „něco jako něco“

Výpověď
• první rovina výkladu „beze slov“

„K  původnímu  výkladu  dochází  nikoli  v  teoretické  výpovědi,  nýbrž  v  prakticky 
obstarávajícím odložení, příp. vyměnění nevhodného nástroje, ‘aniž bychom přitom ztratili 
slovo’.“ (176). 

• hermeneutické „jako“ - „Tohle ne, jiné!“
• apofantické „jako“ „Tohle kladivo (subjekt) je příliš těžké (predikát).“

Rozdíl     apofantického „jako“ a hermeneutického „jako“  
 jsoucno se stane „předmětem“ výpovědi
 teprve nyní vyvstane něco jako „vlastnosti“
 „jako“ již nepoukazuje k „nějakému celku dostatečnosti“

Tato  nivelizace,  která  původní  „jako“  praktického  výkladu  převádí  na  „jako“  určující 
výskytovost, je předností výpověd. Jen tak získává výpověď možnost čistého nazírajícího 
vykazování. § 33, str. 159.

Závěr: výpověď je založena ve výkladu a rozumění pobytu. 
Důsledek: je  třeba pojem pravdy rovněž vyložit  z hlediska  zájmu,  který má toto jsoucno na svém 
vlastním bytí?
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