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ANOTACE
Alles Seyn ist Dasein. Tímto Heideggerovým citátem bych si dovolila uvést svou
diplomovou praci. V tomto citátu, stejně jako v praci, kterou představuji, jde o vhloubení se
do časovosti, seznámení se s problematikou času a vše s ní spojené. Cílem mé diplomové
práce je uvést čtenáře do problematiky daseinsanalýzy a pochopení její důležitosti v dnešní i
minulé době. Z toho důvodu v práci představuji i historii a vývoj. Propojuji také filosofické
hledisko s psychoterapií a nastíňuji psychoterapeutické postupy v daseinsanalýze.
Neopomíjím i důležitost fenoménu starosti a zejména starosti o duši, která je základem
lidského bytí ve světě.
KLÍČOVÁ SLOVA
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ANNOTATION
Alles Seyn ist Dasein. With this Heidegger quote, I would like to begin my diploma thesis. In
this quote, as well as in the thesis I present, it is about deepening into temporality, getting to
know the time and everything associated with it. The aim of my thesis is to introduce the
reader to the issue of daseinsanalysis and to understand its importance in today's and past. For
this reason, I also present history and development in my thesis. I also connect the
philosophical point of view with psychotherapy and outline the psychotherapeutic procedures
in daseinsanalysis. I also do not forget the importance of the worry phenomenon and
especially the concern for the soul, which is the basis of human being in the world.
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ABSTRAKT
Diplomová práce se snaží nastínit daseinsanalýzu jako takovou, aby byla čtenáři lépe
pochopitelná a srozumitelná. Popisuji základní pojmy, které jsou pro daseinsanalýzu nezbytné
a bez které by nebyla širšímu publiku pochopitelná.
V prvních kapitolách se zabývám historii daseinsanalýzy, kde také seznamuji čtenáře se jmény,
které se s touto disciplínou pojí. Poté popisuji vývoj v Čechách a její principy.
Jelikož je daseinsanalýza propojená s psychologií neopomíjím také toto hledisko a propojení
s psychoterapií.
Fenomenologii věnuji samotnou kapitolu, jelikož je pro vhloubení se do daseinsanalýzy
nezbytná. Píši o principech, vývoji a podstatě této filosofické disciplíny.
V dalších kapitolách se poté věnuji výkladu času, který byl a stále je v daseinsanalýze podstatou
a základním pilířem. Popisuji jej z hlediska Heideggerova a také z úhlu filosofického.
Pro lepší orientaci v problematice času vysvětluji také pojmy, jako jsou temporalita a
sukcesivita. V práci rozlišuji také čas cyklický a lineární a seznamuji s nimi a s jeho podstatou.
Následující kapitoly pak věnuji samotnému Martinu Heideggerovi. Snažím se o výklad jeho
postojů, filosofie a názorů. Posléze se snažím podat obraz pobytu a časovosti z učení
Heideggerova.
Pojmy jako jsou „pobyt“ a „bytí“ prostupují celou práci a proto je nutné je pochopit nejen
povrchově a z jednoho úhlu pohledu, ale znát pravou podstatu a díky tomuto najít podstatu
lidského bytí.

ABSTRACT
The diploma thesis tries to outline the daseinsanalysis as such, so that the readers can be better
understood. I describe the basic terms that are necessary for daseinsanalysis and without which
it would not be understandable to a wider audience.
In the first chapters I deal with the history of daseinsanalysis, where the reader is also acquainted
with the names associated with this discipline. Then I describe the development in Czech
republic and its principles.
As the daseinsanalysis is linked to psychology, I do not forget this aspect and the connection
with psychotherapy.

I devote my phenomenology to the chapter itself, as it is essential for the daseinanalysis to be
deepened. I am writing about the principles, development and essence of this philosophical
discipline.
In the following chapters, I then deal with the interpretation of the time that has been and still
is the essence and basic pillar of daseinsanalysis. I describe it from the point of view of
Heidegger and also from the philosophical point of view.
I also explain concepts such as temporality and succession for better orientation in time. In my
work I also distinguish cyclic and linear time and familiarize them with it and its essence.
The following chapters are devoted to Martin Heidegger himself. I try to interpret his attitudes,
philosophy and opinions. Finally, I try to give a picture of the residence and the temporality of
Heidegger's teachings.
Terms such as "staying" and "being" pervade the whole work, so it is necessary to understand
them not only from the surface and from a single point of view, but to know the true nature and
to find the essence of human being.
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1 Úvod
Má diplomová práce se zabývá daseinsanalýzou známého fenomenologa Martina
Heideggera. Představuji čtenáři jeho pohled na daseinsanalýzu a problematiku s ní spojenou.
V diplomové práci se zaměřuji také na historii fenomenologie, která je s daseinsanalýzou
nedílně spjatá. Čtenáře seznamuji s velkými jmény v tomto oboru, a to jak s historickými,
tak se současnými daseinsanalytiky a seznamuji také s jejich úhly prohledů na tuto
problematiku.
Práce vychází především z Heideggerova díla Bytí a čas, které je pro daseinsanalýzu
nepostradatelné a je především interpretací Heideggerových myšlenek ve výše zmíněném
díle. Aby se čtenář mohl živě ponořit do historie, opírám se také o díla Edmunda Husserla,
Aristotela a Platóna. Samotným Heideggerem se zabývali filosofové, jako například Jan
Patočka, či Václav Havel. Martin Heidegger ovlivnil nespočet dalších velkých postav, jako
byla ku příkadu Hannah Arendtová, Eugen Fink, Jean-Paul Sarter a v neposlední řadě jeho
učení zapůsobilo na Michela Foucaulta.
Problémem ve zpracování práce jsou německé fenomenologické pojmy, které jsou do
doslovného překladu češtiny téměř nemožné přeložit. Německý originál je totiž velmi složitý
a náročný, ovšem je nepostradatelný v pochopení Heideggerových myšlenek a rovněž
myšlení. Z tohoto důvodu se v práci snažím některá slova přiblížit dle etymologického
základu, či myšlenkově jej rozebrat.
Heideggerovo Bytí a čas však již cituji z českého překladu, jelikož byl dostupný.
Cílem celé práce je tedy čtenáře vhloubit do problematiky daseinsanalýzy. Aby byl tento
cíl splnitelný, dovolila jsem si zahrnout kapitolu Fenomenologie, která je důležitá
k pochopení celé této disciplíny.
Dalším cílem je seznámit čtenáře s daseinsanalýzou v praxi a poukázat na
daseinsanalytickou psychoterapii. Tento cíl jsem si stanovila proto, jelikož jako výkonová
společnost musíme znát možnost, které nám, byť terapeuticky, dokáže pomoci z problémů
postmoderní doby.
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Téma času, které je v této práci také prezentováno, je nedílnou součásti
daseinsanalýzy a celkově celému pobytu na Zemi. Uvádím tedy čtenáře do tohoto problému
a seznamuji jej s různými typy času, od aristotelského, až po sukcesivitu a temporalitu.
V poslední části práce se věnuji pobytu a časovosti, který je především interpretací
z díla Bytí a čas. Pro problematiku daseinsanalýzy je nezbytný, proto je zde zakomponován.
Veškerý seznam primární a sekundární literatury, spolu s hypertextovými odkazy,
z nichž jem čerpala, uvádím v závěru této práce.
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2 Historie pojmu daseinsanalýza a její zakladatelé
Pojem daseinsanalýza je do češtiny volně přeložitelný jako analýza pobytu, či
existenciální analýza. Považujeme ji za směr hermeneuticko fenomenologický. Je to tedy
psychoterapeutický směr, který je existenciálně orientovaný a je budován na Heideggerově
teorii bytí. Název je inspirován fenomenologickým pojmem „Dasein“, což znamená pobyt.
Daseinsanalýza vznikla v polovině 20. století a měla být v opozici pro hlubinnou
psychoterapii, kterou zastupovali Freud a Jung. Daseinsanalýza je definována jako
psychoterapeutickký směr. Základy vytvořil psychiatr švýcarského původu Ludwig
Binswanger a v jeho stopách pokračoval Medard Boss, který působil jako psychoterapeut
rovněž ve Švýcarsku.
Ludwig Binswanger jako první použil tento pojem a domníváme se, že z důvodu
takového, aby jeho postup mohl stát vedle psychoanalýzy. I přesto, že se v pozdějších letech
vzdal daseinsanalýzy, a nazval ji fenomenologickou antropologii, je spojována především
s jeho jménem. Binswanger studoval díla Heideggerova a vycházel primárně z nich. Snažil
se o výkaz filosofického základu, který byl podložen bytím na světě. Za ohnisko
daseinsanalýzy považuje mezilidské vztahy. Naneštěstí ovšem Heidegerovo dílo zcela
zřejmě nepochopil tak, jak by sám autor spisu „Bytí a čas“ chtěl, jelikož se později stal
středem kritiky zejména Heideggerovy.
Kritika byla namířena především na nepochopení pojmu „starost“. Binswanger svůj
fenomén lásky pojal jako něco, co by mělo stát nad Heideggerovou starostí, jelikož lásku
chápal jako existenciál pobytu a toto byl největší problém. Spolu se špatným pochopením
starosti se stala špatná interpretace samotného Pobytu. Onen Pobyt Binswanger vidí jako
„bytí ve světě“ nebo „bytí k smrti“. Také tím, že hovořil o překračováním bytí ve světě
ustupuje od originálního fenomenologického výkladu.
Medard Boss budoval a rozvíjel daseinsanalýzu spolu s Martinem Heideggerem,
který byl jeho osobním přítelem, a právě díky této spolupráci vznikla daseinsanalýza, jak ji
dnes známe. V průběhu války se Medardu Bossovi dostalo do rukou dílo Bytí a čas Martina
Heideggera, ale opět nastala podobná situace, jako u výše zmíněného Binswangera a to
taková, že sám Boss si uvědomil, že poslání spisu zcela nepochopil. Boss uvažoval
o oslovení Heideggera a prosbu o spolupráci, kterou mu množství tehdejších filosofů

11

rozmlouvalo, jelikož Heideggera považovali za nacistu. Ovšem Bossovi stále myšlenka
spolupráce vězela v hlavě, proto po skončení války neváhá a Heideggera oslovuje. Boss si
uvědomoval, proč se Heidegger jistý čas klonil k Hitlerovým myšlenkám a sám usoudil, že
být na jeho místě, s největší pravděpodobností by konal stejně.
Boss tedy píše Martinu Heideggerovi dopis, ve kterém ho žádá o pomoc v myšlení.
Jeho prosba byla vyslyšena a odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Posléze se tito dva
myslitelé začali osobně navštěvovat. Vyústění těchto návštěv dalo v roce 1959 podnět
k vzniku Zollikonským seminářům. Boss zavedl jisté kritérium, které nazýváme
„prodlévající vstřícnost“. Toto kritérium je způsobové, což je rozdílné k jiným
psychoterapeutickým směrům. V základu to znamená, že lidská bytost dospěje k tomu, že je
schopná respektovat cokoliv, co se s ní setká v takové podobě, jak se jí jeví a jak je. Zároveň
také

umí

přiměřeně

odpovídat.

V období po druhé světové válce se samostatně na to začala rozvíjet Bossova škola.
V průběhu vývoje daseinsanalýzy se Boss začal odchylovat od autentických myšlenek
Binswangerových. Právě kvůli tomuto odchýlení se Binswanger cítil podveden a ve své
studii se posléze hlásil spíše k Edmundu Husserlovi.
Daseinsanalýza začala být svébytnou až po té, co se vyprostila od kritiky
psychoanalýzy a hlubinné psychologie. Kritizovala v první řadě metodologickou odvozenost
přírodních věd a také reduktivní přístup psychoanalýzy. Reduktivní přístup k člověku
v pohledu kartesiánského myšlení, popisuje člověka spolu se světem pouze jako jsoucno,
které je abstraktní. V opozici tady stojí popisovaná daseinsanalýza, která vytyčuje jako
hlavní autentickou realizaci vlastních a bytostných možností.
2.1.1 Zollikonské semináře
Tyto semináře Heidegger zahájil přednáškou, která proběhla na psychiatrické klinice
na Univerzitě v Curychu a následující seminář již probíhal v Zollikonu, kde žil a bydlel
Medard Boss. Ostatní semináře, které následovaly, se již konaly pouze zde v Zollikonu. Úkol
seminářů spočíval v tom, aby psychiatrům, psychologům a psychoterapeutům ukázaly
důležitost bytí člověka. Celkem proběhlo dvanáct seminářů, ovšem dochováno je pouze
devět protokolů spolu s vybranou komunikací Heideggera a Bosse.
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Sám Medard Boss je v roce 1987 na společné dovolené vydává. Z toho důvodu,
že edice, kterou vydal Boss, čítá pouhých 369 stran (kdežto nová edice skýtá stran 870), je
jasné, že čtenáři se do rukou dostává kniha zcela jiná jak po stránce obsahové, tak postránce
koncepční. Koncepci předložené edice navrhuje Friedrich-Wilhelm von Herrman, který již
několik let vydával Heideggerovy spisy. Ovšem Zollikonské semináře výše zmíněný editor
nevydává,

ale

tuto

funkci

přenechává

mladšímu

editoru

Peteru

Trawnemu.

Hlavními tématy seminářů byly pojmy, jako je časovost a vědecká metoda.
2.1.2 Daseinsanalýza v Čechách
V Čechách můžeme považovat za největší zástupce daseinsanalýzy Jiřího Němce
a Jana Patočku. Jiří Němec převedl názory Bosse právě k nám do českého prostředí. Byl to
klinický psycholog a v neposlední řadě filosof. Díky jeho publikační činnosti bylo
zaslouženo toho, aby v České republice začala být známa jména, jako je právě Medard Boss.
Také je důležité zmínit, že Němec byl jedním z těch, kteří překládali knihy Heideggerovy
a významně se podílel na vydání spisů Jana Patočky jak v německém, tak i v našem jazyce
českém.
Nedílnou součástí daseinsanalýzy v Čechách tvoří psychoterapeut Oldřich Čálek,
který se zasloužil na zavedení skupinové terapie do praxe. Oldřich Čálek spolupracoval
s další významnou osobností v daseinsanalýze, a tím je Jiří Růžička. Spolu své ohnisko
bádání zaměřují na skupinovou terapii a odborné výcviky. V České republice existuje
tzv. Daseinsanalytická společnost, která je napojena na společnost rakouskou a švýcarskou.
Tyto společnosti jsou zastoupeny v první řadě filosofy.
•

Česká daseinsanalytická společnost je spolek, který sdružuje odborníky, jež se
zajímají o daseinsanalytickou psychoterapii v praxi i o její teorii. Členem spolku
mohou být fyzické osoby starší 18 let, ale také osoby právnické. Zájemci o členství
musí souhlasit se stanovami, cíli a s prací daseinsanalytického spolku. Činnosti výše
zmíněné společnosti jsou rozličná odborná setkání, konání seminářů a konferencí,
a v nepolední řadě organizace vzdělávacích programů.
Hlavními prameny pro to, aby mohla daseinsanalýza v Čechách vzniknout, byly

rozhovory z roku 2014, které proběhly mezi Oldřichem Čálkem a Jiřím Růžičkou.
Rozhovory byly pořízeny primárně z toho důvodu, že neexistoval jediný písemný podklad
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pro toto téma. Jejich zkušenosti a připomínky markantně pomohly ke zlepšení pochopení
a k správnému uchopení daseinsanalýzy u nás. Dva výše zmínění jako první uchopili
daseinsanalýzu z praktického hlediska, přijali ji za svou a rozšířili ji.
Čálek i Růžička vystudovali psychologii a s daseinsanalýzou se střetli již při studiích.
Oba dva vědci spolu byli v neustálém kontaktu a to mělo obrovský vliv na vývoj
daseinsanalýzy v českých zemích. U zrodu daseinsanalýzy v Čechách stál výše zmíněný Jan
Patočka. Svými inovativními pohledy přivedl fenomenologický přístup do České republiky
a díky jeho fenomenologickým výzkumům tento směr uvedl do Čech. Z historickopolitického kontextu můžeme usoudit, že jak fenomenologie, tak i daseinsanalýza to neměly
vůbec lehké. Pro komunistický režim byla osoba Jana Patočky a s ním spojená jak
fenomenologie, tak i daseinsnalýza velmi nepohodlná a tak byl Patočkovi přidělen zákaz
pedagogické činnosti na Univerzitě Karlově. Díky této události se Patočka orientuje na
bytové semináře, takže jeho činnost naštěstí pokračuje. V bytových seminářích se hromadili
Patočkovi žáci, kteří společně s mluvčím těchto seminářů projednávali filosofické problémy
a otázky.
Mezi Patočkovy učence patří kupříkladu původně psychologicky či psychiatricky
zaměření Jiří Němec či Petr Rezek. Jan Patočka své posluchače, kromě fenomenologie,
obohacoval také o myšelní jak Ludwiga Binswangera tak o názory Medarda Bosse a právě
myšlenky těchto původních zakladatelů daseinsanalýzy se postupně staly ohniskem
seminářů.
Přichází 70. léta a Růžička s Čálkem zůstávají v izolaci. Vědci, jako Karel Zeman či
Jiří Němec kvůli nastalým podmínkám emigrovali. Čálek a Růžička se snažili o navázání na
teoretické předpoklady jiných, výše zmíněných vědců. Z důvodu, že Růžička neprošel
daseinsanalytickým výcvikem, bylo prioritní mít možnost nechat ověřovat jeho práce
a postupy teoretického i praktického rázu. Kontroly prováděl sám Oldřich Čálek, který tou
dobou pracoval jako vědec v pedagogicko-psychologickém poradenství, kde středobodem
jeho zájmů byly zdravotně indisponované děti. Mimo toto působení se také stal zakladatelem
Společnosti rané péče. Díky jeho překladatelské činnosti se do Čech dostaly Bossovy
poznámky a jeho učení. „To musíte zdůraznit, že první věcí byly překlady, a nějaké
samostatné stati, ale ty zase byly spíše vysvětlující, protože Heidegger i Boss byli strašně
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složití, až nepřístupní, tak to bylo prostě jakési zprostředkování jejich myšlenek k těm
psychoterapeutům, kteří chodili na kolokvia...“1
Čálek byl v kontaktu s Curyšským daseinsanalytickým institutem a byl mu zasílán
časopis „Daseinsanalyse“, což byl pro něj nesmírně inspirativní a přínosný zdroj. V té době
se také kolem sebe snažil shromažďovat vědce a fenomenologicky orientované filosofy
a zrodilo se tzv. Fenomenologické společenství, které existuje dodnes. Při setkání tohoto
společenství se probírají jak kazuistiky, tak také filosofické problémy obecnějšího
charakteru.
Posléze, v letech osmdesátých, se Růžička věnoval také individuálním výcvikům.
Výcviky mají přívlastek „psychodynamické“, ovšem to nemění nic na tom, že byly vedeny
daseinsanalyticky.
Několik let nato, po prodiskutování otázek, co psychoterapie potřebuje, se zrodil
nápad založit fakultu, která by byla ohniskem pro systematické a dlouhodobé
psychoterapeutické vzdělávání. Růžička si to představoval tak, že přivede k světu
antropologickou univerzitu, jejímiž prameny budou autenticky prožívané skutečnosti. Stalo
se tedy to, že v roce 1991 vznikla Psychoterapeutická fakulta a zakladateli byli Jaroslav
Skála a Jiří Růžička. Fakultní program byl tvořen víkendovými semináři a přednáškami
a edukace byla afektována primárně psychoterapeuticky, ovšem ani filosofie nebyla
opomenuta.

V témže roce byla fakultou otevřená první, veřejně deklarovaná

daseinsanalytická komunita. Následujícím krokem ve vývoji daseinsanalýzy mělo být
založení daseinsanalyticky orientované univerzity, která by byla přístupná pro prezenční
studenty. Spolupracovat na této myšlence měli také například Antonín Šimek, Olga
Dostálová, Hana Drábková a další. Vysoká škola měla nabídnout plnohodnotné
psychoterapeutické vzdělání. Ve výuce by neměla být opomenuta reflexe fenomenologie
a základem pro autory univerzity byla bezpředsudečná autentická zkušenost, která byla
spojena se sebezkušenostním prožitkem. Toto mělo mít za následek svobodného,
samostatného a zodpovědného absolventa. Růžička zdůraznil, že daseinsanalýza se pro něj
nerovná psychoterapie, ale je to účinek, který se děje na základě právě oné psychoterapie.
Nové milénium s sebou přineslo založení Pražské vysoké školy psychosociálních studií, kde

1

Upravený přepis rozhovoru s Oldřichem Čálkem, rozhovor č. 1, příloha č. 1, s. 4.
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absolventi získali akreditaci v oboru sociálních prací. Vysoká škola následující rok otevřela
první ročník a druhý studijní program byl zájemcům nabídnut ke studiu v roce 2005.
Mezitím v roce 2002 vznikla Česká daseinsanalytická společnost a působila jako
občanské sdružení. Zakladateli byli opět Jiří Růžička spolu s Oldřichem Čálkem, ovšem
činnost byla na dobu osmi let přerušena. Posléze začala Česká daseinsanalytická společnost
fungovat v roce 2011 při příležitosti ustavení členské schůze, na které bylo voleno vedení
a došlo k formulaci stanov.
Mezi mladší vědce, kteří se daseinsanalýzou zabírají, patří například Jan Jakub
Zlámaný, Johana Růžičková či Dita Vejdělková. Nyní Oldřich Čálek působí jako předseda
České daseinsanalytické společnosti a Jiří Růžička je její místopředsedou. Oba dva také
vyučují na PVŠPS a náplní jejich práce je také terapie na klinice ESET.
2.1.3 Principy daseinsanalýzy
I přesto, že daseinsanalýza je hlavně směrem terapeutickým, je z jisté části také
teoretickým přístupem k člověku a jeho osobnosti, která vychází z existenciální
a fenomenologické filosofie. Charakteristika daseinsanalýzy se dá shrnout do několika bodů,
které níže uvedu:
•

Odmítání kauzality, především odmítání příčinně následného vztahu v lidské
existenci.

•

Tradiční dualismus těla a duše stojí s daseinsanalýzou v kontrastu.

•

Člověk nerovná se věc. Je to zodpovědný a svobodný jedinec. Tímto názorem
dochází k odmítání usměrňování člověka a ve finále i jeho formování.
Heideggerova fenomenologie vykresluje lidské bytosti a jejich pobyt tak, že sama

sebe klade na cestu, po které se vydává. Martin Heidegger člověka bere jako jedinečného
a neopakovatelného a z tohoto důvodu spíše mluví o cestě a nikoliv o metodě, jak je bráno
lidské bytí. Po této cestě, po které se člověk vydává, je veden vším, co se mu jeví a poté je
vržen do světa plného možností.
2.1.4 Daseinsanalytická psychologie
Původem je daseinsanalýza přejatá od Martina Heideggera. Daseinsanalýza fuguje
s existenciály, které jsou chápany jako určený způsob lidského bytí. Jako stěžejní
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existenciály můžeme uvést tělesnost, spolubytí, otevřenost, prostorovost, časovost,
smrtelnost a naladěnost. Zmíněné existenciály jsou nejdůležitější především pro obory jako
je medicína, pychoterapie a psychologie.

U psychologie je primárním existenciálem

tzv. svévlastněnost pobytu a onen existenciál vykládá to, že bytí všech jedinců je jedinečné
a individuální. Heidegger píše, že existenciály jsou všem lidem vrozené, ovšem nezřetelné
na první pohled. Je nutné, aby je někdo objevil, popsal a pojmenoval.
Daseinsanalýza bere člověka jako bytí světu otevřené. Lze definovat, že je nutností,
aby se v průběhu terapie ke každému člověku přistupovalo jako k jedinečnému. Kromě této
definice, osoby vidí jako někoho, kdo usiluje o své vlastní bytí a o naplnění vlastních
možností. Je nepostradatelné, aby člověk oplýval svobodou, důstojností, odpovědností
a vědomím sebe sama. Pokud člověk vlastní tyto domény, pak je otevřen světu a má dispozici
ke svobodě, která se zakládá v povinnosti volit mezi rozličnými možnostmi, které vyvstávají
při rozhodování. Uvědomme si, že člověk je v životě neustále vystavován jakýmsi volbám
a nutností se rozhodnout mezi jedním či druhým. Skrze tyto volby, které jsou v životní cestě
člověka, si pobyt hájí svou existenci, jelikož je nucen vybírat si mezi nabízenými možnostmi
tu nejvíce odpovědnou pro svou existenci. Za to, co si vybere, tedy to, co si zvolí, za to každý
pobyt zodpovídá, jednoduše řečeno, volí tu možnost, kterou si později vezme na svědomí.
Daseinsanalýza bere svědomí jako něco, co při vině člověka vytváří

jistý dluh jeho

osobnímu pobytu. Taková vina, či provinilost se rodí při narození a končí spolu se smrtí.
Totiž, mezi narozením a smrtí je období, kdy člověk je neustále vybízen osobním pobytem
k rozvoji a vybírání si mezi možnostmi a následně je přijal za své. Ve výsledku si člověk
vybírá jednu možnost a díky tomuto se stává dlužníkem pro ostatní, nezvolené možnosti.
Heidegger toto popisuje jako existenciál, tedy jako něco, co neodmyslitelně k pobytu náleží.
Pocit, který zde člověk prožívá, tedy trýznivý pocit dluhu nebo obviňování se, lze
charakterizovat jako existenciální vinu, která se dostává na povrch tehdy, když „zafunguje“
svědomí.
Lidé skrze životní zkušenosti pokaždé situacím nějakým způsobem již rozumí, a aby
dokázali čelit nárokům, které je v průběhu života neminou, musí chápat své osobní životní
možnosti a vzít je za vlastní, tedy stát se s nimi zajedno. Stane se to díky každodenním
střetávání se s nimi a uskutečňování.
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Člověk se pomocí výše zmíněné stane samým sebou, tedy člověkem autentickým.
Lidé svou existenci rozvíjí díky vztahům, lásce a soucitěním s ostatními lidmi. To, jakými
vztahy jsou a jakou podobou, se děje díky výchově a skrze to, jaké mají ostatní nároky.
Daseinsanalýza odmíta pedagogiku a kritizuje ji, považuje ji za patogenní a to z toho
důvodu, že možnosti člověka uzavírá a deformuje osobnosti, jelikož jim udává pouze jeden
směr. Své tvrzení dokládá na příkladu, kdy děti v raném věku nemohou vést samostatný
a autentický život, protože pochopení a porozumění jim poskytují pouze vychovatelé
a rodiče. První okamžik, kdy se osoba může stát sebou samým přichází v adolescenci.
Oldřich Čálek píše, že dítě je determinováno vnějšími vlivy a pravidla, která mu byla rodiči
nařízená,

těm

se

podřizuje.

Dalším fenoménem, který daseinsanalýza neopomíná, je tělesnost. Tělo nevidí pouze
jako něco, co končí pokožkou, jež dělí člověka od světa, ovšem tělo je neodmyslitelně spjato
s výkonem. Lékaří vidí tělo jako něco, co končí Somatem, ovšem tělo tělesní. Je nutné si
uvědomit, že věci kolem nás, příroda a zvířata jsou ty, které lidskou bytost otevírají. Tělo je
dokonalá jednota, která je založena na nejpůvodnějším tělesném schématu. Toto schéma
existuje

jako

pozadí

pro

vyvstávání

všech

dalších

jednotlivých

fenoménů.

Tělo ve významu Pexis nelze chápat jako tělo předmětné.
Můžeme mu porozumět díky fenomenologii vnímání. Jako příklad vztahu tělesnosti
s
daseinsanalýzou uvedu příklad z kazuistiky Jiřího Růžičky. Dívka v pubertálním věku byla
hospitalizována v nemocnici na oddělení psychiatrii kvůli svým poruchám chování a to
zejména tím, že trpěla záchvaty vzteku a neměla hezké míněné o vzhledu svého těla. Při
sezení psychoteraput od pacientky zjistil, že s rodiči měla složitý vztah. Nejtěžší byl vztah
s matkou, která působila jako vychovatelka, ovšem ke všem dětem se chovala v očích
pacientky lépe, než k ní jako k vlastní. S otcem byl vztah o něco pozitivnější, ale nejlepší
vztah měla se svou sestrou. Příznaky se začaly zhoršovat po sestřiném odstěhování. Spolu
s pacientčinou nervozitou, šla ruku v ruce také nechuť k jídlu, která přerostla v chorobné
kontrolování příjmu potravy.
I po hospitalizaci se však její vztah pouze zhoršoval. Z hlediska daseinsanalýzy
nemocná ztatila chuť do života, jež patří k základnímu ladění lidské existence. Tato chuť do
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života je spojena s bezstarostí a s vědomím, že svět není nebezpečný pro život. Ovšem s tím,
jak se ztrácela chuť do života, odcházela s ní také chuť k jídlu. Volnost se svobodou bylo to,
co nemocná nejvíce postrádala. Psychoterapeut přišel s návrhem, že se nemocná může opět
shledat se svou sestrou.
Terapeut nemocné sdělil, že pokud pozře běžnou denní dávku jídla, setkání bude
umožněno. Zde nastal zlom a nemocná začala potravu opět přijímat. Podle výkladu
daseinsanalýzy se vytrácela chuť k jídlu spolu s chutí do života a pouze tehdy, když našla
nový podnět k smysluplnému životu, začala znova jíst.2
2.1.5 Daseinsanalýza ve vztahu s psychoterapií
Psychoterapie je v očích daseinsnalýzy věda o jednotlivém. To, co je jednotlivé,
rovná se každé individuum člověka. Daseinsanalytická terapie si zakládá na odhrnutí
strukturních možností bytí ve světě u nemocného, a takto jej zbaví patologických příznaků.
Daseinsanalýza si v psychoterapii zakládá na podrobném a dobře sledovaném rozhovru, kdy
sdělení nemocného je výsledkem tohoto procesu. Ovšem kromě rozhovoru využívá rozličné
metody, které považuje za adekvátní k diagnózám a k aktuální terapeutické situaci. Jsou
známy názory určitých psychiatrů, jejichž názor je takový, že je to velmi filosoficky náročné
a z toho důvodu je takováto psychoterapie vhodná pouze pro banální situace. Zde je ale opak
pravdou, a to sice, že díky daseinsanalýze přichází reforma v myšlení a nové chápání
pravdivému myšlení. Daseinsanalýza je univerzální.
Postup při daseinsanalytickém pojetí terapie je takový, že nemocný sděluje
psychoterapeutovi vše, co jej aktuálně napadá a vybavuje se mu. Díky tomu, že terapeut je
soustředěn a naslouchá pacientovi, dává mu tak prostor k tomu, aby si postupně uvědomoval
veškeré souvislosti a významy. Toto můžeme nazvat jako poskytování lásky, jelikož terapeut
má starost o svého pacienta. Zde se dostáváme k fenoménu starosti, který je popsán níže
v kapitole. Za zmínku stojí, že v oblasti dasensanalýzy existuje podle Heideggera dvojí
pojetí starosti, a to starost zastupující a starost předstihující.
•

Zastupující starost = starost negativní, záporná. Terapeut přejímá odpovědnost, která
primárně náleží pacientovi a skrze toto činění dochází k obstarávání jsoucna

2

RŮŽIČKA, Jiří. Péče o duši v perspektivách psychoterapie, s. 200-210
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a existence pacienta. Pacientovi je znemožněno, aby se o sebe staral sám a takto se
stává na psychoterapeutovi závislý. Přichází o moment, kdy porozumí sám sobě.
•

Předstihující starost = připravující starost. Tato starost organizuje pacienty pro
samostatný a plnohodnotný styl života. Pacientova osobnost je terapeutem
formována k odpovědnosti k sobě samému a ke starosti o své vlastní bytí. Ovšem
k tomu, aby byla realizována takováto starost, je nutné, aby člověk žil život
autenticky a aby byl otevřen ke světu a spolubytí.
Daseinsanalytická psychoterapie usiluje o to, aby se pacient dokázal vrátit k možnosti

svobodného rozhodování a k autentickému způsobu života. To, co daseinsanalýza
neopomíná, je důležitost vztahu mezi nemocným a terapeutem. Terapeut dává pacientovi
pochopení, porozumění a možnost seberozvíjení v autentickém způsobu života. Je
nezbytné, aby terapeut nenutil svému svěřenci jeho osobní názory a pohledy. Důležitými
v tomto vztahu jsou respekt, úcta a v neposlední řadě akceptace. „Každá subpozice se
zakládá v akceptaci.“3 Jinak řečeno to znamená „být s věcí samou totéž“.
To, co k terapeutovi jde ze strany pacienta, nechává tak, jak bylo řečeno. Nic
nepozměňuje a vše zůstává. Prakticky se zde dostáváme k fenomenologii, protože oba
tyto jevy si zakládají na poznání věcech samých, bez jakýchkoliv přívlastků tak, jak se
jeví. Skrze to, že terapeut takto věci nechává být, odtrhává se od spekulativních
interpretací.
Existenciál, který v takové terapii hraje roli, je naladěnost a nálada. Nálady jsou lidem
dány od původu a vyladění je pak součást pojímání světa jednotlivými osobami a tím,
jak se ke světu otevíráme.

3

Zollikoner Seminare. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1987, s. 7
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2.2 Historický kontext
Po roce 1850 dochází ke krizi myšlení v západním světě. „Jevy už nebyly jen
nahlíženy, ale přímo produkovány, konstruovány… Realita zcela mizí za hradbou jevů, které
nám zpřístupnily naše přístroje, a to, co věda dělá, je jen zkusmé pořádání těchto jevů podle
pravidel, která nějak odpovídají našim možnostem a potřebám, nikoli povaze „objektivní
reality.“

4

Tato krize byla následkem náhlého a rychlého rozvoje jak technických, tak i

přírodních věd. Došlo k otřesu a oslabení životních hodnot, o které se do této doby lidé
opírali. Došlo k jejich relativizaci.
V pojetí člověka jako takového dochází snad k největšímu otřesu vůbec. Přichází
Darwin se svou teorií o původu člověka, kde lidskou bytost redukuje na živočicha a tímto
dochází k deterministickému pojetí a vysvětlení lidské duše. Díky výše zmíněnému dochází
k úbytku duchovního základního principu lidské bytosti. Jako všechny krize, i tato měla za
následek nutnost získání nových životních hodnot. Nyní příchází vhodná doba pro vznik
Husserlovy fenomenologie.
Vědecké myšlení, které bylo aktuální za Husserlovy doby, se projevovalo takzvaným
mechanickým racionalismem, který reflektuje realitu do prostoru, jenž je uzavřen. „Vždy
hledá objektivní a nepodmíněné záruky, na nichž by bylo možno bezpečně a spolehlivě založit
vše ostatní. Platnost světa chce vždy nějak zdůvodňovat. Taková racionalizace přirozeného
světa se pak ovšem stává destruktivní, neboť vytváří plošný svět konstrukcí, vyhovujících
rozumu a způsobu, jakými realizuje své zájmy.“5
Z této citace můžeme pochopit, že pro vědu není nic skryté a vše se tak stává
povrchní. Tedy jak jsem již výše zmínila, přichází fenomenologie a spolu s ní je úzce spjatá
tendence proti psychologismu. Psychologismus znamená to, že způsob bytí je vysvětlován
jednostranně pomocí psychologických mechanismů. Tímto způsobem „přemýšlejí“ hlubinné
psychologické směry. Fenomenologie tedy usiluje o důkaz toho, že lidské bytí a fenomény
nejsou pouhá díla psychických procesů, nýbrž jsou stálosti, jež překračují rovinu subjektu.
Fenomenologie tedy popisuje fenomény jako jevy, které se jeví, tedy ukazují.
Výkladem toho, co se samo ukazuje, se zabýval Martin Heidegger. Také studoval člověka
4
5

Blecha, Ivan: Proměny fenomenologie: Úvod do Husserlovy filosofie. TRITON, Praha 2007, str. 15
Blecha, Ivan: Edmund Husserl a česká filosofie, str. 164
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a bytí jako takové. Zde je tedy nutno začít samotným bytím člověka a to právě
„uzávorkováním“, čili epoché, které budu vysvětlovat v kapitole níže. Heidegger určil, že
člověk trvá, že je a rozumí svému bytí. Každé jediné bytí člověka má blízký vztah k bytí
samotnému, ve výsledku to tedy znamená to, že není definicí abstraktních pojmů, ale je
určován způsobem své samotné existence.

2.3 Fenomenologie
Zakladatelem je Edmund Husserl (1859-1938). Husserl fenomenologii bere jako
vědu odhalující zdroje, ze kterých se rozvíjejí logické zákony a také jako filosofickou
metodu, která analyzuje a popisuje prožitky a poznávání. Husserlova fenomenologie je
společné zamyšlení nad smyslem lidského života a smyslem věcí. Věda je smyslem lidského
života. Je to základní životní význam, jelikož má nejdůležitější přístup ke smyslu. Právě
věda je schopna dát člověku „duchovní smysl“, který je nutný k tomu, aby člověk byl u sebe.
Díky tomu, že je člověk u sebe sama, je doma.
V centru filosofování se nachází každá jednostlivost, se kterou máme zkušenost
a nabývá svého smyslu, jinak řečeno, jak se nám zjevuje, ukazuje. Odtud jméno
fenomenologie.
Husserl věřil v existenci dvou světů. První svět je ten, v němž žijeme. Popisuje jej jako svět
ideálních předmětů a vztahů. Druhým světem je pak ten, od něhož se vzdalujeme a je to svět
přirozené zkušenosti. Z tohoto pak pramení názor, že je potřeba se navrátit ke kořenům
a ubránit se tomu, abychom na svět nazírali ve zprostředkovaném a podsunutém pohledu.
Název vznikl ze slov „fenomén“ a „logos“.
Fenomén je zjednodušeně to, co se ukazuje. Ukazuje se nám, lidským bytostem, a to
vždy nějakým způsobem. Fenomenologie se snaží podat to, že stěžejním je, že se nám věci
ukazují. Tím, že se nám ukazují, nám dávají smysl. Věci se nám ukazují neustále. Díky tomu,
že o nich mluvíme, pomocí toho, že na ně ukazujeme, tak se nám jeví. Vše, co se takto
ukazuje, je fenomén. Husserl myslí fenoménem jev, ovšem ne v obvyklém smyslu slova.
Podává je dvěma způsoby, z nichž první je takový, že jev rovná se akt vědomí.
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Druhý způsob nazírání je pak ten, že jev je to, co je dané a co se nám jeví. Vyvstává
otázka, proč tak složitě uvažovat o světě? Edmund Husserl si uvědomuje, že není možné
odečíst člověka od světu a svět od člověka. Svět dává smysl pouze a výhradně člověku.
Chceme-li pochopit, v jakém světě žijeme, musíme se vrátit k tomu, jak se člověk se světem
setkává, a jak se mu ukazuje. Ukázalo se například to, že pokud se nám svět ukazuje ve
vnímání, tak se nám ukazuje způsobem, že si to ani uvědomujeme, protože jedna věc
odkazuje k druhé a tak, jak Edmund Husserl poznamenal, se nám věci ukazují a jeví
v horizontech.
My v takovémto světě žijeme, aniž si uvědomujeme, že je to svět, který je zde jen
proto, že se nám právě takto ukazuje a my o něm tímto způsobem uvažujeme. Husserl ho
označil jako přirozený svět, říká, že to, co o světě vykládá věda, přichází dávno po tom, až
světu rozumíme. Když věda začne měřit vzdálenosti či velikost, vychází právě z toho, že už
rozumíme tomu, co znamená dálka či blízkost. Neopomeňme, že ve skutečnosti a přirozeném
světě se vše jeví zcela jinak.
Věda, jež se snaží vyjádřit objektivním způsobem, se snaží o kvantifikaci.
Fenomenologie zde ukazuje to, že tímto dochází k vyprázdnění. Přestáváme vidět přirozený
svět a přestáváme mu věřit díky zákonitostem, číslům a rovnicím. Začínáme si myslet, že
pravda je právě objektivní věda. To, na co fenomenologie reaguje, je odtrženost vědy od
lidského života v denním kontextu. Lidský život se nesnaží chápat věci objektivním
způsobem, nebo přesným způsobem. Víme o věcech jak se mají, protože se o nich bavíme.
Věc nikdy není dána celá a nedovedeme ji vyčerpat, protože se neustále jeví. Kdybychom
nevedli spory a dialogy, věci by se nejevily.
Svět vědy má velké úskalí. Věda vytváří hypotézy a teorie o světě, které se mění.
To, co se pokládalo za pravdivé před několika lety, je pro dnešek zastaralé. Pro lidi, kteří žijí
v přirozeném světě platí, že to, co ví, to se nikdy neztratí, pouze se zpřesňuje. Když se mýlí,
jsou upozorněni. Neustále jsou otevření proměnám světa a světu se přibližují.
Důležitými zkoumanými pojmy ve fenomenologii jsou poznání a vnímání. Dle
Husserla je poznání psychický prožitek a je přirozeným pro všechny organické bytosti. Tvrdí
také, že si není možné představit nějakou určitou zkušenost bez předem daného vědění.
Pokud se zaměříme na vnímání, tak pokud vnímáme přímou zkušenost, pak provádíme to,
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že usuzujeme. Usuzované, tedy poznatek, který si vytvoříme díky vnímání zkušenosti znovu,
zobecníme a posléze aplikujeme.
Každý

jeden

poznatek

nato

vstupuje

do

logických

vztahů

a
zároveň tak zpevňují logickou sílu. Vědomí je dalším důležitým odkazem ve fenomenologii,
které Edmund Husserl neopomíná. Mezi vědomím a předmětem, se kterým je spjato, vždy
dochází ke vztahu. Existence vědomí bez předmětu by nebyla možná.
Zde se objevuje pojem, který tento vztah charakterizuje, a to je intencionalita.
Stejně, jak existuje vztah předmět - vědomí, tak existuje vztah svět - vědomí. Druhý zmíněný
vztah

má

mezi

sebou

vztah

korelační

a

jsou

na

sobě

vzájemně

závislí.

Částí fenomenologie, kterou je třeba zmínit, je problém evidence. Patočka tvrdí, že
díky Husserlovi se evidence dostává na novou úroveň. Předtím, než se jí začal zabývat sám
Husserl, byla evidence brána spíše jako kritérium pravdy, ovšem Husserl jí vidí jako
adekvátní vnímání, jež obsahuje v tom, co vjemově prožívá jen to, co je předem určeno. Pak
se nám věc jeví sama o sobě tak, jak míněná.
Další důležitou osobností, která se zabývala fenomenologií, je Jan Patočka.
Patočka píše, že modernímu člověku chybí něco, co nazýváme vhledy do celků. V dnešní
planetární době, rozhodují ti, co vědí o celku. Bohužel je to většinou tak, že samotní onen
celek neznají.
Celek se dá sdílet jen v napětí bytostného tázání. Takové tázání je napětím rodilým
a z něj se rodí vhledy do celků bez marga6. Toto myšlení je nazýváno nepředmětným a je
základem vzdělanosti a kultivovanosti člověka. Ti, kteří rozhodují o jiných lidských
bytostech, by měli mít účast na vhledech do celků bez marga. Nelze, aby to byl pouze
specialista, jelikož to je pak velkým nebezpečím pro dnešní dobu. Takoví lidé totiž myslí
karteziánsky.
2.3.1 Počátky fenomenologie
V 19. století dochází k technickému a vědeckému rozmachu. Filosofie začíná být
pozitivisticky orientovaná a zaujímá tzv. objektivní exaktnost. Do středu všeho se dostává
myšlení, které nazýváme „more geometrico“, tudíž správné je vše, co je měřitelné. Nastává
6

okraj
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matematizace, přepočítávání do čísel. Vše, co nebylo měřitelné, nemělo hodnotu. Filosofie
nebyla dostatečná věda, nebyla vědou přísnou.
Ovšem zde nastává paradox, který zaznamenal i Husserl a to právě takový, že
filosofie má být tou nejvyšší vědou. Filosofie právě zabírá vědy ostatní. Husserl praví, že:
„Nedokonalost filosofie je zcela jiného druhu nežli právě popsaná nedokonalost vší vědy.
Ne, že by disponovala nějakým neúplným či jen v jednotlivostech nedokonalým systémem
nauky, nýbrž nedisponuje naprosto žádným.“7 Upozorňuje tedy na fakt, že filosofie je
kritizována přesto, že ostatní vědy mají nedostatky. Nelíbí se mu, že ostatní vědy přesto
mohou být chápány jako objektivně platné a filosofie nikoliv. Do těchto věd nemůže jedinec
vložit žádnou svou myšlenku, protože jsou okleštěny a uzavřeny.
2.3.2 Fenomenologický přístup k daseinsanalýze
V současné době je typické a samozřejmé to, že je člověk pokládán za animal
rationale, tedy za rozumného živočicha. Na první místo je kladen organismus a psychika je
brána jako nějaký přídavný nástroj, který slouží právě organismu. Podle tohoto výše
zmíněného je člověk pokládán za živočicha, který je, jako všichni ostatní, veden
biologickými potřebami.
Proti tomu stojí Martin Heidegger se svou filosofií Bytí. U něj daseinsanalýza
ponechává lidskou bytost a jeho lidství tím, čím je. Nepovažuje za nutnost řadit člověka do
jiné kategorie a tím ho určit něčím, čím není a co jej nevystihuje. Člověku lze porozumět
z něho samého a z jeho stylu bytí. Popisované lze považovat za součást způsobu takového,
jaký

jej

určila

samotná

původní

fenomenologie,

nezasažená

psychologickým

konstruktivismem.
Tento přístup má východisko takové, že každý člověk sám sobě nějakým způsobem
rozumí a tak tedy rozumí tomu, co jej potkává. K tomu nedílně patří také to, že se lidským
bytostem zjevují významnosti a souvislosti, tedy možnosti bytí. Důležitým faktorem je to,
že výše zmíněné je lidem primární a je to jeho nefalšovaná přirozenost. Jeho tělesná oblast
je vetkáná do porozumění. Až za sekundární abstrakci považujeme to, že rozumí svému
biologickému životu.

7

Husserl, E. Filosofie jako přísná věd, s. 4
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Je nutno neopomenout, že porozumění je silně semknuto s řečí. Je přece známo, že
řeč má člověka, nikoliv, že člověk vlastní řeč. Z pohledu daseinsanalýzy řeč není jen
prostředek pro komunikaci. Otevírá svět a právě ona nám umožňuje porozumět všem
a všemu.
Řeč vytváří zázemí pro kulturu. „Řeč je domem bytí“ (Heidegger 1959, s.4).
Daseinsanalytická psychoterapie toto hledisko neopomíjí a buduje na takovém předpokladu,
že dialog je prostředek pro pacienta, jak sebeporozumět sám sobě a také porozumět bytí.
Slovo tady neznamená pouhý znak, ale ohnisko všeho. Slovo má všechny významy
a odkazující souvislosti. Z toho vychází, že kulturu, která se zakládá na řeči, nelze zúžit
pouze na biologický model bytí.
2.3.3 Epoché
Edmund Husserl rozlišuje dva typy epoché, a to fenomenologická epoché
a transcendentální epoché. Obě tyto epoché jsou změnou a přechodem od natürliche
Einstellung,

tedy

od

přirozeného

postoje

k fenomenologickému

stanovisku.

Jedním z důvodů pro provedení transcendentální epoché je to, že probíhající
intencionální výkony se dějí automaticky, aniž bychom si je uvědomovali. Dějí se v naší
pasivitě. Právě ona transcendetální epoché nám umožní porozumět pasivitě, jelikož takto ji
tematizujeme. „Veškerý život vědomí, jak jsme řekli již předem, je synteticky ujednocen.“8
Toto zmíněné usebrání můžeme popsat jako legein, tedy jako intence „do světa být“,
která má kořeny v transcendentální subjektivitě. „Každá aktualita implikuje své
potencionality, jež nejsou prázdnými možnostmi, nýbrž jsou obsahově, a to v tom kterém
aktuálím zážitku samotném, intencionálně předznačeny a vybaveny charakterem
intencionalit, jejichž uskutečnění přísluší já.“9
Takové implikace jsou názvem pro věnec intencí, jež v sobě všichni nosí, aniž
bychom si to okamžitě uvědomili. O realitě, že vedeme naše životy v horizontech mnoho
nevíme. Velkou část času žijeme v samozřejmosti té, že vše se v nás rodí poprvé a naposled.
Platnost horizontu nám podávají noeze, o kterých často nevíme. Vyvstává zde otázka

8
9

Husserl, E. Karteziánské meditace, s.44
Tamtéž s. 45
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„proč?“ a na ní je odpověď ta, že jsme neprovedli transcendentální epoché, tedy ani nevíme,
že bychom takto měli činit.
Fenomenologická epoché, neboli uzávorkování, znamená jakékoliv zdržení se soudů
nebo úsudků. Když se snažíme zkoumat fenomény, tedy věci, jak se nám skutečně jeví a jak
opravdu jsou a ne naše předsudky, či naše dřívější teorie, tak provádíme epoché. To
znamená, že vyabstrahujeme všechny názory, které jsme k té oné věci měli.
V základu se zbavíme také základní teze světa, a to takové, že svět vůbec jest. Danost,
fenomén, jev zkoumáme nově. Nahlížíme na věc, jako bychom ji viděli nově, poprvé, bez
předsudků. Díky tomu věc začneme vidět zcela nově, nevidíme už ji jako onen štítek, který
věc měla před touto epoché.
Husserl tvrdí, že epoché, všezahrnující epoché, je povinné východisko každé kritické
filosofie. Díky fenomenologické redukci, čili právě epoché, se dobereme k fenoménu.
Mluvíme-li o epoché, jde v principu o vymazání jakýchkoliv všeobecných tezí a zapomenutí
na tvrzení předešlých soudů. Jednodušeji řečeno, provedeme redukci zkušeností, abychom
se dobrali k čistému vědomí. Pokud takto očistíme vědomí, dobereme se k čistému
fenoménu, který nám zjeví svou pravou niterní podtstatu. Projeví se jako věc o sobě.
Po této fenomenologické redukci dostává prostor eidetická redukce, která působí již
se získanými fenomény. Bádá se zde po nezbytných stavebních kamenech fenoménů, čili
eidos.
Posléze se dostáváme ke třetímu kroku a to je samotná transcendentální redukce. Ta
popisuje nezbytné kroky k tomu, aby mohlo proběhnout fenomenologické zkoumání
a vysvětlení postavení transcendentálního ega, jenž pracuje jako držitel feomenologických
procesů. Zkoumání, jež bylo popsáno výše, se pohybuje na základech čistého vědomí, jež je
transcendentální. Probíhá reflexe, což v podstatě znamená to, že se ohlížíme na prožité
a provádíme rozbor, přičemž obsah necháme takovým, jakým je.
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3

Filosofické pojetí času
Čas patří už po několik stovek let k jednomu z nejvíc diskutovaných témat ve

filosofii. Přece jen, co je lidem více známé a blízké, než je čas sám? Také ho řadíme
k tématům nejvíce znepokojujícím a nejzáhadnějším. Vždyť už Karel Hynek Mácha jej
nazval

jako

„synem

smrti“.

O pochopení času usilují jak filosofové, tak také fyzikové, lidé z oboru psychologie,
badatelé ekonomie a spoustu jiných oborů. Díky tomu je na problematiku času nahlíženo ze
spousty různých úhlů pohledů, můžem diskutovat o různých charakteristikách pojetí času.
Nebývá výjimkou, že charakteristiky jsou často protichůdné a vylučují se.
Čas v dnešním slova smyslu nejlépe popsal J. Kleczek, který jej charakterizoval jako
nejobecnější pojmy jako je hmota, prostor či bytí a ty nelze definovat, jelikož pro ně
neexistuje pojem, který by byl nadřazený. Pokud chceme polemizovat s Kleczkovým
vymezením, můžeme říci, že čas je stále trvající fenomén bytí, který je rozličný a prchavý.
Pomocí něj si uvědomuje jak vlastní, tak také cizí existenci.
Do 20. století byl brán jako takzvaně čas absolutní. Absolutní čas je takový, který
není závislý na událostech nebo věcech. Čas je „něco“, co v celém vesmíru plyne stejně
rychle a pokud by vymizela všechna hmota, na čase by se nic nezměnilo.
V následujících kapitolách se budu snažit přiblížit problém času z hlediska
fenomenologického a to především v obrazu filosofie Edmunda Husserla a Martina
Heideggera. Ovšem, abych se dostala k tomuto pojetí, musím alespoň ve zkratce nastínit
historii a podstatné rysy ve vývoji času ve filosofii.
Čas je nezávislý jak na prostoru, tak také na hmotě. Lépe řečeno, čas je od prostoru
odlišný. Uvedu to na příkladu, a to takovém, že v různých dobách jsme schopni být na tomtéž
místě, ovšem na rozličných místech v prostoru neumíme být zároveň. Za zmínku stojí také
pohled nábožensko-filosofických směrů. Kupříkladu buddhistická teorie o okamžikovosti
času, která se zabývá o existenci jsoucen ve všech časech, tedy v čase budoucím, minulém
i

přítomném.
Vědcem, zabývajícím se časem byl také Augustinus. Tázal se: „Co je to čas?“

a odpověděl na ni: „Vím to, když se mě naň nikdo netáže; mám-li to však někomu vysvětliti,
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nevím.“10 Čas je s námi nerozlučně spjat při konání každodenních činností a je pro nás
nevýčislitelný, jelikož je jím vyměřen náš pobyt na zemi. V neposlední řadě času
připisujeme přívlastek „jedinečný“, a to z toho důvodu, že vše to, co konáme, nemůžeme
vrátit, udělat jinak či smazat.
Další důležitý faktor, který ovlivnil pojetí času, přinesl Albert Einstein a jeho teorie
relativity. Ta tvrdí, že každá jedna věc má ve vesmíru svůj čas a že není žádný stejný
absolutní čas. Tělesa, která se pohybují rychleji nebo tělesa, která se nacházejí v silném
gravitačním poli, tak pro ty čas běží pomaleji. Čas běží pomaleji v hlubokém údolí než na
vysoké hoře. Výše zmíněná teorie přiznala času jistou závislost na prostoru a naopak, tedy
závislost prostoru na čase. Vzniká pojem prostoročas (Hawkin, 1991), a to znamená
existenci čtyřrozměrného světa. Jako opak zde stojí Einsteinův časoprostor jako začlenění
prostoru

v čas.

Dnešní doba s sebou přináší pohled na čas jako na nepřetržitý tok. Je známý výrok,
že čas je složen z Planckových časů, což znamená, že se skládá z nejmenších časových
úseků. V neposlední řadě je důležitou otázkou pro čas, který určuje naše bytí, typologie času
a to přesněji jeho cykličnost či lineárnost.

3.1 Cyklické pojetí času
To, že ve světě proběhla dvojí povaha změn, bylo příčinou pro vznik dvou způsobů
reflexe, jakým se lidé vztahují k času a celkově k okolnímu světu. Primárním způsobem
vztahování se lidských bytostí ke světu je přístup přirozený. Přirozený je v tom, že jeho
základním kamenem je souznění s přírodou a jejími jevy a cykly. Sám svět se v jistém
časovém cyklu jaksi opakuje. Cyklické vnímání času můžeme objevit u všech kultur, ne jen
u těch primitivních.
Nesmíme zapomenout, že ještě nedávno, třeba před 50 lety, existovaly v Evropě
takové kultury, které se odvíjely od principu tradiční zemědělské kultury a takto samy
strukturovaly svůj čas. V cyklickém čase není důležité pojetí minulosti a budoucnosti a to
z toho důvodu, že u času cyklického je nejdůležitější to, co se neustále opakuje, a to je
přítomnost. Čas je zde chápán jako cosi, co se neustále opakuje a točí v kruhu.
10

Aurelius Augustinus – Vyznání, s. 391.
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Pojetí času z cyklického hlediska je vnímáním přirozeným, a to proto, že je odrazem toho,
jak se vše děje v přírodě. Proto je toto vnímání času přirozené pro všechny rozličné kultury
zabývající se zemědělstvím.

3.2 Lineární pojetí času
Novodobé pojetí a představa o čase je mnohem rozvrstvenější než původní, tedy ta,
která byla charakteristická pro tradiční kultury. Jistou mírou se na tomto pojetí podílí
vědecké bádání, ovšem ne tak hluboce, jako jej například ovlivnil koncept dějin. Lineární
pojetí času vzniklo v Řecku z původního cyklického času. Řekové cyklický čas brali jako
zahlazování změn pro to, aby bylo udrženo zdání života v původním stavu.
Postupem času se představa o čase začala osamostatňovat od vazby na nebeská tělesa
a na božstvo. I u tohoto pojetí je důležité jméno Aristotelovo, jelikož díky němu je čas chápán
jako fyzikální jev. Ovšem sám Aristoteles již pohyb nebere jako představování času, ale tak,
že čas a pohyb jako jevy, jež se společně a navzájem definují. Také u lineárního času, stejně
jako u cyklického je pro Aristotela důležitá jeho opakovatelnost, která se zakládá na počítání.
Aristoteles se jí zabýval nám již známými časovými úseky – minulost, budoucnost
a přítomnost.
Toto pojetí času nám většinou nedělá nejmenší problém, protože jej chápeme
a shoduje se s naší každodenní realitou. K pochopení lineárního času předchází čas cyklický.
Čas lineární můžeme chápat jako pokrok nebo jako úpadek. To, že došlo k tomuto chápání
času, přispělo tomu, že lidské činy a události začaly převažovat nad přírodními, tedy
například to, že člověka mimo narození čeká také smrt před cyklickým střídáním přírody.

3.3 Sukcesivita a temporalita
U této podkapitoly vyvstává otázka, a to taková, jak o času hovořit, tedy jakým
způsobem o něm přemýšlet. V základu je jasné, že o času můžeme hovořit pouze z pohledu
lidské bytosti. Důvodem, proč tomu tak je, je lidská paměť, kterou člověk využívá k tomu,
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aby si zapamatoval své prožitky. Díky paměti si lidé uvědomují, že čas je v neustálém toku,
tedy plyne. Lidé si také uvědomí svou konečnost.
Výše popsané jsou aspekty, díky nimž vzniká dvojí pohled na čas, a sice sukcesivní
a temporální. Na čas můžeme nahlížet ze třech dimenzí, které jsou všem jasné a důvěrně
známé - minulost, přítomnost a budoucnost. Na toto pohlížíme vždy z nějakého bodu, který
označujeme za „nyní“, ke kterému se pak čas nějak vztahuje, a to buď jako budoucnost či
minulost.
Problém nastává tehdy, když se bavíme o směru času. Přichází zásadní otázka a to
ta, zdali je čas vůbec relevantní.
Co jsou tedy pojmy sukcesivita a temporalita? Lidé ví a znají to, že jejich bytí na světě je
časné a tato časnost je nějak zakončena. S touto časností každá lidská bytost svým způsobem
počítá a bere ji jako nejistou jistotu. S časem je pak nutno nakládat s tím, že je konečný a tou
konečností je smrt.
Temporalita je patrná již za doby Aristotelovy. Není zde sice propracovaná tak, jako
u samotného Heideggera, ovšem i zde už jsou patrné náznaky temporality, která je spjatá
s časem lidí. Za otce přemýšlení o temporalitě je považován Augustin. Temporalita je to, co
obsahuje podstatnou minulost, která je propojená s přítomností a konečně, rozvrhuje
budoucnost. Nejdůležitějším je pak to, jak lidé nakládají s možnostmi, které se mu dějí. Lidé
jsou tedy nuceni neustále hledět před sebe, aby uměli předvídat následky svých rozhodnutí,
které jej čekají v následujících okamžicích.
Avšak moment, který se nyní skýtá před námi, je následek minulosti, do níž je možné
zahrnout anticipaci. Toto pojetí času je však paradox, hlavně z hlediska času jako kontinua,
jelikož tím je kontinua rozbitá tak, že na čas nepohlížíme jednosměrně. Právě tady si
povšimneme, že se střetává temporalita spolu se sukcesivitou. Lidská mysli je temporální
právě proto, že dokáže vnímat jak minulost, tak budoucnost v nynějším – přítomném
okamžiku.
Všechny tyto momenty se střetávájí v jednotném okamžiku a nacházejí se ve stavu,
který je v principu neukončen. Tohle má za následek rozvržení lidských možností, jež
nastanou. Důsledkem je pak naplnění poslání entity, která posléze zaniká. Chápejme tedy,
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že již od počátku je stanovená k zániku. Sám zánik je dán svou vlastní časovostí a zde
můžeme entitu chápat jako dokonalost. Z toho všeho v důsledku plyne, že temporální pojetí
entity je jakýsi neukončený celek, jenž je závislý na událostech v potencionálním horizontu.
Naopak sukcesivitu můžeme chápat jako něco, co je po sobě jdoucí. Je to jev lineární.
Každý jeden moment je vytlačovaný dalším okamžikem a díky tomu následně zapadá do
minulosti. Sukcesivitu tedy lze brát jako intervalové pojetí času, kterou tvoří a stejně tak
i uzavírají její konce. Výše popsaným tedy vzniká takzvaný tok. Je to jakýsi perceptor, který
je s to vytvořit výše zmiňované konce. Jinými slovy, je to takový čas, kdy se nám za sebou
střídá příčina - účinek. Takový člověk myslí objektově a pravda je u něj jistota. Člověk, který
myslí v sukcesivitě, je označován člověkem karteziánským.
Sukcesivita je čas aristotelský, čas je číslo pohybu. Takovému času chybí aléthea
a správné se stává jistotou. Jako výsledek sukcesivního myšlení se objevují dva fenomény,
které popisuje Martin Heidegger, a to je das Gestell a die Machenschaft. Je to vláda systémů
a struktur a ty vznikají z historicismu11.
Z takových popisů se následně tvoří budoucí plány, jež jsou systémy a struktury, ze
kterých vycházejí povely beze slov řídící naše životy. Pak přichází onen zmíněný
Machenschaft, a tento fenomén se dá popsat jako sbor úředníků, kteří hlídají povely, které
jsou lidem podsouvány. Machenschaft se tedy stává správou světa, která hlídá a dostává lidi
do figury, která je předem objednána.
Právě díky těmto dvěma feoménům, které jsou typické pro postmoderní dobu, jsme
cizinci ve vlastní rodině, či dokonce cizinci ke svému vlastnímu bytí. Podsouvání povelů
nedovolí lidem žít z vlastního pramene. Toto má za následek znovuvzkříšení fenoménu
domova, jelikož právě domov je jádrem privací lidských bytostí.
Dnešním moderním lidem chybí ohňový střed, v němž se nachází čtveřina12
v jednoduché jednotě. Sukcesivita spolu s temporalitou úzce souvisí, ovšem stěžejním
kamenem úrazu je jejich vztah, kde se temporalita sráží se sukcesivitou okolního světa. Svět
se zmítá stále v neustálých změnách. Jelikož se svět stále proměňuje, je nutné s tímto počítat
a umět nakládat. Díky tomuto pak temporalita postrádá vlastní autentičnost. Lidé pak ztrácí
11

Popisování historie v čase Aristotelském
Bozi, lidé, Země, svět. Součtveří neboli Geviert. Heidegger píše, že bytí je chápano pokaždé jako dualita
bytí a jsoucího a to je posléze rozděleno mezi čtyři prvky.
12
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vnímání toho, co je pro ně bytostně vlastní a ztrácí tak sami sebe. Tím, že temporalita má
nekonečno možností (jediné, čím je omezena, je její začátek a zánik) a sukcesivita je
ohraničena, ona sukcesivita pak samotnou temporalitou manipuluje.
3.3.1 Temporalita jako výsledek intencionality
„Temporalita zakládá možnost působení podstatně - počátující minulosti
v urimpresi, a to tak, že rozvrh budoucnosti je tím podstatně determinován“.13 Toto tvrzení
platí pro ty, kteří jsou s to plánovat svou budoucnost a také rozvrhovat své Dasein
z vlastních, nejhlubších pramenů. Tento člověk je nazván přívlastkem duchovní, je
hlubokým a jeho podněty rozhodování jsou etické a ontologické, nepramení z animální
přirozenosti.
Člověk si má být vědom toho, že bez ontologického rozměru, by byla daseinsanalýza
pouhým vědeckým opakováním objektivace lidu. Heidegger vidí člověka jako jsoucno
rozumějící bytí. Je nutno zde rozlišovat mezi animale rationale a homo animalis. Člověka
lze chápat jako jsouno, jež náleží do rodu živočichů, avšak vyděluje se svou rozumovostí.
Martin Heidegger usiluje o to, aby byl člověk již od začátku chápán jako jsoucno, kterým
sám je.

Heidegger chápe člověka, jako jsoucno, které se stalo zjevným. „Člověk je

jsoucno, které je uprostřed jsoucna, a to tak, že se mu přitom jsoucno, kterým není,
a jsoucno, kterým sám je, zároveň vždy již stalo zjevným. Tento způsob bytí člověka
nazýváme existence. Existence je možná jen na základě rozumění bytí.“
Podstatné minulosti takového člověka pochází z nárazů urimpresí, z nichž vzešly
retence. Pasivní a aktivní syntézy krytí takto daly vzniku invariantům, jenž byly opětovně
učiněny urimpresemi díky hlubokému zájmů. Takto znova vzniká urimprese vyššího řádu,
ze které se později stává noeze nesoucí odpovídající noemata. Díky výchově se člověk stává
hlubokým a spolu s tímto se začleňuje do duchovního konnexu. Součástí tohoto konnexu se
stává bez ohledu na sukcesivitu a takto vzniká v lidech temporalita, což znamená, že
přítomnost obsahuje podstatnou minulost, a ta posléze rozhoduje o všech našich životních
cestách, které jsou nasměrovány do budoucnosti.

13

Hogenová A., Intencionalita a fenomenologie, str. 85
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To, co je popsáno v těchto řádcích, dává vzniku vzdělanému jedinci. „V podstatě
temporality jde o velmi dlouhodobý proces, kdy zájem vyvolává urimpresi, ta se stane
retencí, další zájem iniciuje syntézu krytí retencí a výsledkem je protence, která pak do jisté
míry determinuje náš životní rozvrh, tj. říká nám, co je důležité a podstatné a co nikoliv.“14
Tímto však nekončí. Zájem, jenž se prohlubuje, neustále činí z protencí další urimprese
a tímto postoupí k variování, jak již bylo popsáno, a zde dochází k opětovnému zrodu
protence. A ta v sobě obsahuje protence starší a také staré variování.
Nutné je, aby si všichni uvědomili, že se v nás stále opakují pasivní syntézy urimpresí
v retencionální platnosti a jen díky tomuto může být kontinuita času zachována a právě toto
je výsledkem a důkazem, že v nás probíhají intencionální výkony, o nichž vlastně nemáme
ponětí, protože se dějí automaticky. Tyto děje probíhají v naší pasivitě.

14

Tamtéž, str. 86
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4

Historický vývoj času ve filosofii
Časem se nechalo inspirovat spoustu různých filosofů i vědců, jako například Platon,

Aristoteles, Tomáš Akvinský, Henri Bergson, Isaac Newton a samozřejmě v neposlední řadě
Martin Heidegger. Myšlenky některých se scházely a jindy zase naprosto rozcházely.
Za primární pramen uvažování o čase ve filosofickém pohledu, lze považovat Aristotelovu
analýzu, která je vyložena ve IV. Knize jeho slavné Fyziky. Ve své knize se k pochopení
času dostává přes nezbytné předpoklady pochopení pohybu. Připomínal, že i přestože se
k vypočítání času využívá rozličných nebeských těles, čas není pouze pohyb Slunce. Píše,
že k vypočítání času lze využít jakéhokoliv pohybu, který je pravidelný. Důležité je pouze
to, aby takovýto výše zmíněný pohyb byl pravidelný a tak díky němu můžeme čas vypočítat.
Základem pro to, abychom měli jistý počet, je něco, co akci koná. Nutností je
existence výkonného subjektu, který čítání umí provádět. Aristoteles za takovýto subjekt
považuje duši a je toho názoru, že existence času by bez existence času nebyla s to být.
„Pakli však nic jiného není s to počítat než duše a rozum duše, je nemožné, aby byl čas, neníli duše…“15

15

Aristotelés: Fyzika, IV 14, 223a 25-27
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5

Martin Heidegger
Patří k jedněm z nejvýznamnějších a nejvlivnějších filosofů - myslitelů 20. století.

Navazuje na fenomenologické rozbory Edmunda Husserla. Jeho učení překračuje filosofii
a sahá až k hranicím teologie, literatury (zde je nápadné jeho užívání řeči, ve které se nebojí
používat nové slovní významy), či psychologie. Ten se však ve své analýze, která nese
označení „fundamentálně-ontologická“ v první řade obracení k otázce jak člověk jest a jaké
je vědění.
Ohniskem pro porozumění otázky, jak je tomu s vědomím, tedy jak člověk jest, je
čas. Jeho stěžejní dílo je „Sein und Zeit“ z roku 1927. Hlavní otázkou a smyslem bádání
v tomto smyslu je problematika bytí. Je to nedokončený spis, který ovšem přináší mnoho
odpovědí na otázky týkající se bytí v čase. Spis Bytí a čas je považován za základní v otázce
problematiky času a časovosti. Edmund Husserl po prostudování tohoto spisu usoudil, že
Heidegger odmítl transcendentální redukci a vrací se pak ke světu přirozenému jako do
něčeho naivního a toto bylo pro Husserla osobním zklamáním.
Pokud o Husserlově fenomenologii hovoříme jako o čisté fenomenologii, pak je
drtivé procento jeho žáků a následovíků bráno jako ty, jež rozvíejí existenciální
fenomenologii. Téměř všichni tito následovníci Edmunda Husserla měli ohnisko kritiky
obsažené v odhlížení od přirozeného světa, čili odklon od lidské existence.
Nejznámějším žákem je právě zmiňovaný Martin Heidegger, který lidskou existenci
podává jako bytí ve světě a bytí s ostatními. Heideggerovy stěžejní momenty filosofie,
terminologie a kocepty zapůsobily na existenciální psychologii a na Daseins.
Právě daseinsanalýza je nejstěžejnější část Heideggerovy filosofie. Úkolem fenomenologie
je rozumění člověku jako Dasein. Existence člověka je to, jak je vržen do světa a je pobízen
k tomu, aby si sám obstarával jsoucna a také aby si rozvrhoval své osobní možnosti.
Heidegger učí, že podstata lidského bytí je časovost. I Max Planck tvrdí, že: „Jen to, co se
může měřit, je skutečné.“ Lidé jsou mezi minulostí a budoucností. Však to, co člověka čeká,
čili budoucnost, je vždy koncem lidského bytí neboli smrti. Lidské bytosti si jsou svého
konce vědomy a právě toto vědomí je provázeno úzkostí, jež člověka tlačí k neautentickému
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způsobu života. Lidé nežijí z vlastního, nejhlubšího pramene a jsou uvízlí v každodenních,
pracovních a triviálních problémech.
•

Autenticita v sobě skýtá základní pojem daseinsanalýzy a to je svoboda.
„Prázdno je ratio cognoscendi pro svobodu; svoboda je ale ratio essendi pro
prázdno.“16 Svoboda zde je chápána jako svobodný postoj ke světu a k využití svých
osobních možností. Z výše popsaného vyrůstá základní vývoj daseinsanalýzy. Sama
daseinsanalýza nepřijímá kauzalitu, která se vyskytuje ve vývoji člověka. Na vývoj
nahlíží jak na historickou návaznost. Onen vývoj není nic jiného, než neustálé
vybírání si mezi autentickým a neautentickým bytím. Jestliže si člověk zvolí
autentické bytí, zprvu jej sleduje existenciální úzkost (jelikož si uvědomuje svou
konečnost). Pokud je toto odmítnuto, člověk se takto uvrhne do temnoty.
Z psychologického pohledu k tomuto popsanému řadíme pacienty trpící psychózami
a neurózami. Zde můžeme říct, že je daseinsanalýza pohledem z jiné strany, jelikož
nechápe člověka jako v propojení s duší, ale vidí jej jako celek v deskripci
s fenomény.

5.1 Ontologie lidského bytí Martina Heideggera
Martin Heidegger, žák Husserlův, je zakladatelem fundamentální ontologie.
Fundamentální ontologie nám nabízí nový pohled na lidské bytí. Martin Heidegger bere
existenciální filosofii jako základní kámen pro jeho nově vzniklou fundamentální ontologii.
Ovšem Heideggerova filosofie má jistý stupeň abstraktnosti na rozdíl od existenciální
filosofie a to dopad na pragmaticko-vědecké zkoumání. Toto učení Heideggerovo studuje
ontologickou diferenci mezi jsoucnem a bytím.
Z pohledu Martina Heideggera se Husserlův názor, který je obsažen ve formulaci „K
věcem samým“ má chápat tak, že máme věci vidět, jak se nám jeví ve své podstatě.
Fundamentální ontologii toto nazývá z důvodu, že zkoumá to, co bytí znamená a ve stejný
čas se zabývá také existencí.

16

Heidegger, M. Zollikoner Seminare, s. 18
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Pro všechna jsoucna je jedno společné a to je ono bytí. Díky tomu jsme pak schopni
rozeznat dva typy jsoucen, jak učí Heidegger, a sice takové, které o své existenci neví
a takové, které své bytí vnímají. Právě druhý typ jsoucen pojmenovává Heidegger jako
Dasein. Bytnost pobytu, to, jaký člověk je, spočívá v existenci.
•

Autentická existence je taková, která se neskrývá před svou zodpovědností. Tato
existence přijímá samu sebe a příjímá tíži své existence. Chápe to, že její bytí je
konečné a rozumí tomu, že pobyt je ukončen smrtí.

•

Neautentická existence před zodpovědností za své bytí utíká a žije tak, jak žije každý.
Odmítá být sama sebou. Nepřijímá svou konečnost.
Při studiu filosofie Heideggerovy nacházíme tři momenty, které určují a popisují

bytí. Jsou to faktory naladěnosti, porozumění a řeči. To, jak je člověk naladěn určuje, jakou
má náladu. Heidegger píše, že základním okamžikem naladění člověka je úzkost. Je nutno
podotknout, že úzkost v tomto ohledu nemá nic co dočinění se strachem. Při úzkosti se
necítíme dobře celkově, neznamená to, že bychom se strachovali o něco nebo pociťovali
jistý druh ohrožení, jak je tomu u strachu. Úzkost rovná se neurčitost. Je to stav, kdy se lidem
vše jakoby noří do neurčitosti a lhostejnosti.
Druhým faktorem definovaným Heideggerem je porozumění. Je definován jako
jeden z primárních u určení Dasein. V nynější době potřebujeme rozumět. Je to něco jiného,
než strohý popis věcí. Rozumění vzniká u Gaddamera. Gaddamerova filosofie je právě
hermeneutika.
V dnešní době chybí porozumění. Když chceme problému rozumět, musíme problém
pochopit jako odpověď. Je to odpověď na skryté otázky. Skryté otázky, které ukazují
odpověď, jsou pozadím, ze kterého se odpověď jeví jako odpověď sama. Otázky a odpovědi
se k sobě musejí mít. Otázka vyrůstá z odpovědi a zároveň je pro ni klíčem. Pozadí, ze
kterého otázky vyvstávají, zůstává v inaktualitě. Pozadí není uvědomělé a k pozadí se člověk
dostává skrz rozumění.
V dnešní době jsou popisovány objekty, pouze jakési předměty. Objekty musí být
jasné a ohraničené. Ale právě pozadí, ze kterého vyvstávají odpovědi, nikdy nebudou
a nemohou být ohraničené. Moderní doba ví, ale nerozumí, je ohraničená. Moderní době
nejde tak o porozumění, jako o kvantitu. Žijeme v době more-geometrico.
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•

Rozumění vlastní je takové, které pramení ze sebe sama. Dle Patočky (1996) je
to takové rozumění, které člověku umožňuje rozumět sobě samému.

•

Rozumění nevlastní je rozumění světu, kdy se Dasein odtrhává od sebe samého.
Patočka dodává, že je to rozumění pragmatické.

Oba typy rozumění mají existenciální strukturu, která se nazývá rozvrhem. Dasein
rozvrhuje své rozumění jako možnosti, které se dá dále rozvíjet. Pokud dochází k rozvíjení,
toto rozvrhování ve finále nazýváme výkladem. To je pak rozpracování možností, jež jsou
rozvrženy rozuměním. Může se vyskytnout rozumění sobě, Patočkou charakterizováno jako
„svědomí“ a Heideggerem jako „volání“.
Zde se dostáváme k důležitosti řeči, ale ne řeči ve formě zvukové, ale řeči, jako
k něčemu bez zvukové podoby. Je to hlas, který nám dává něco na vědomí. Nevypovídá,
nelíčí a nepodává informace. Toto volání, tedy hlas svědomí, který z nás vychází a na nás
opět dopadá, přichází po činu. Je zde pro to, abychom cítili provinilost.
Posledním, třetím fenoménem je řeč. Heidegger píše, že mluvíme i tehdy, když
spíme, jelikož mluvíme ve snu. Tedy lidská bytost mluví neustále. Mluvení probíhá i tehdy,
když čteme či nasloucháme. Mluvení probíhá i v momentě, když to není prováděno nahlas.
Řeč je nástrojem pro to, abychom něco objasnili.

5.2 Starost jako existenciál u Martina Heideggera
Pojem Sorge

17

, který Heidegger řadí mezi základní rysy pobytu, označujeme za

strukturální pojem, což značí, že v sobě skýtá množství momentů. Starost náleží mezi kladné
existenciály pro lidské bytí. Starost nelze definovat jen opisem situací, ve kterých se lidé
zrovna ocitají. Momenty, které se v ní vyskytují, jsou kupříkladu odemčenost, vrženost,
rozvrh, rozumění a odkrytost.
Starost je jedním ze základních kamenů Heideggerovy filosofie. Starost je něčím
osudným pro pobyt. Vychází z vrženosti pobytu do světa. Lidé se chovají podle toho, že jsou
si vědomi svého příštího rozvrhu a jejich rozvrženosti. Tím, že takto činí, jsou nesvobodní
i přesto, že si myslí opak. Pobyt si pak myslí, že se plně seberealizuje, ale paradoxně dochází
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k tomu, že je pohlcen okolním světem. Pobyt je také pohlcován spolupobytem druhých.
„Pobyt padá ze sebe sama do sebe sama, do nezakotvenosti a nicotnosti neautentické
každodennosti. Tento pád mu však díky veřejnému výkladu zůstává skryt, a to tak, že je
vyložen jako ‚vzestup‘ a ‚konkrétní život‘.“
Tak, jako primární momenty bytí, které jsou popsány starostí pobytu o jeho bytí, je
charakterizován také

„spolupobyt“.

Prostředky, s nimiž

zacházíme v praktickém

„obstarávání“, k nim nezbytě náleží také zmíněná „starost, jako péče o druhé“. Právě ona
starost o druhé je každodenní problematikou, jelikož tím, jaký pobyt z počátku je, je
charakterizován tak, že zde patří „být jeden pro druhého, proti druhému, bez druhého, jeden
druhého míjet, nemít spolu nic společného, vzájemně se o sebe nestarat“18
Všechny existenciály spolu souvisí, ale pouze jeden, a to právě starost, je jednotící
pro všechny a dává jim jednotnou strukturu. Starost definuje pobyt jako pobyt. Skrze starost
jsou Heideggerem spojovány tři momenty, což je existence (pobyt je nutno uskutečnit a vždy
se nachází u svého „moci být“), fakticita (na pobytu nezávisí to, do čeho byl vržen, ale musí
to převzít) a upadlost (pohyb, kdy se pobyt vzdaluje od sebe samého). Tyto tři zmíněné
momenty se seskupují v jednotnou strukturu a tak se stane, že podstatou pobytu na světě je
starost.
Starost, které je u Heideggera vnímána jako existenciál, nemá co dočinění s obavou
nebo s klasickou starostí, jak sám pravil. Znamená to, že: „Strukturu formální existenciální
celosti ontologického skladebného celku pobytu musíme tedy pojmout takto: bytí pobytu
znamená: být v předstihu před sebou vždy, již ve světě, jakožto bytí u nitrosvětsky
vystupujícího jsoucna. Toto bytí naplňuje význam titulu starost v čistě ontologickoexistenciálním užití. Z tohoto významu je vyloučena jakákoli onticky míněná tendence bytí
jako obava, příp. bezstarostnost.“
Nutno poznamenat, že pobyt se v první řadě vztahuje ke své moci být, nikoliv
k ostatním jsoucnům. Hubert Dreyfus ve svém spisu píše, že při rozhovoru s Heideggerem
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o termínu starost, jenž přeložil do angličtiny „care“, debatoval, co znamená. Heidegger mu
na tuto otázku odpověděl, že termínem chtěl vyjádřit obecný fakt „Sein geht mich an“.19
Pobyt si uchopil bytí na starost a jde mu o samotné vlastní bytí.
Heideggerem je rozlišeno bytí u příručního jsoucna, což je vlastně obstarávání a druhý typ
je pak starost o druhého, jinak řečeno - bytí s nitrosvětsky vystupujícím pobytem. Vyvstává
zde však otázka, co je pak starost o sebe?
Heidegger píše, že to není něco primárně izolovaného v pohledu starosti o sebe, ale
je to stavěno analogicky k obstarávání a starání se o druhého. Starost nelze chápat jako jistý
zvláštní vztah k sobě samému, jelikož sám pobyt je ontologicky popsán předstihem. Ovšem
v takovém určení jsou spolukladeny i další dva strukturální okamžiky starosti, což je „vždy
již ve“ a „být u“.
Starost Heidegger (2018) definuje jako strukturální pojem, který obsahuje několik
okamžiků. Autor zdůrazňuje pojmy:
•

Odemčenost, vrženost (pobyt se nachází v určitém světě), rozvrh (pobyt chápe svůj
rozvrh, rozumí mu a bere ho za vlastní), rozumění (pobyt je v rozhovoru se svými
možnostmi), upadání (pobyt je ve světě ztracen) a odkrytost (je charakteristické pro
nitrosvětské jsoucno).

5.2.1 Starost o sebe jako Epimeleia peri tés psychés
Bytí, jakožto cíl duše je otevřené pouze díky duševnímu pohybu. „Duši lze pochopit
jen tehdy, pokud existuje bytí, které není „fyzické“, tělesné, není světem věcí a událostí kolem
nás.“20 Duše je to, díky níž se nám ukazuje pravdivé a to, co jest. Proto, abychom došli
k pravdě, musíme vystoupit z jistot, z toho, na co nahlížíme jako na to bezprostředně daných
jsoucen a nazírat do stínů a do samotné hloubky bytí. Zkušenost duše je právě ono reálné
bytí samo, jež se nám zjevuje. Život jedince pak není oslaben, ale naopak, je vygradován
k duševnímu pohybu.

19

Dreyfus, H. Being-in-the-World, A commentary on Heidegger’s Being and Time. Cambridge : The MIT
Press, 2001, s.239
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Patočka, Jan: Péče o duši II., s. 143.
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Ve světě Řeků se vynořilo universum bytí a to byl základ vynoření, které se zprvu
jevilo jako samozřejmé, ovšem to bylo velmi podivuhodné. Starý mýtus o člověku byl
interpretován a dostal tak nový smysl. Člověk se stává nesmrtelnou duší, jež se vztahuje
k tomu, co nezaniká. Prvotní otázkou, která se táže po člověku mezi dobrem a zlem, se stává
péče o duši. Bytnostnou reflexí se nyní stává právě péče o duši a díky tomu se duše stává
tím, čím může být. „Péče o duši je vnitřním formováním duše samotné, formováním v něco
jednotně pevného a v tomhle smyslu jsoucího, právě proto, že se zabývá myšlením. A je to
myšlení přesné, ohraničené, které má hrany.“21
V diferenciaci péče o duše funguje princip nápodoby, což ve výsledku značí totéž.
Můžeme to přirovnat ke kosmu, který je řádem. Přeci kosmický řád vznikl díky tomu, že byl
vyrván z počátečního chaosu. Tento počátek je v každém z nás, a jelikož jsme povinni
udržovat takovýto řád, jsme také povinni pečovat o naše duše a z toho vyplývá, že náš rozum
má být tím nejsilnějším.
Představme si, že by v lidské bytosti převládla žádostivost. Takový člověk by pak
byl plný chaosu. To, co je v nás můžeme přirovnat k polis, a polis můžeme postavit na
úroveň kosmu. Z toho vychází, že jedinec, pečující o svou duši také pečuje o kosmos. Tato
myšlenka je pak hlavním kamenem vzájemnosti duší. Filosofii bereme jako původní návrat
k podstatě bytí. Takový návrat se pokaždé děje poprvé a naposled. Tímto návratem se nám
otevírají dveře k objevům, ze kterých posléze pramení rozmanité vědy o duši. Návrat je
nazván
Ereignis, a je to uvlastnění. Výchova filosofů je proto stavěna na tázání, což je to
nejdůležitější k tomu, abychom byli schopni reflektovat svůj vlastní pobyt. Epimeleia má
rozměry kosmický, politický i individuální, jelikož je platná v rodině, ve společnosti
i v celém kosmu. Závěrem tedy můžeme říct, že to je hlavní důvod, proč členění duše
odpovídá tomu, jak Platon člení obce - polis.
5.2.2 Péče o duši v pojetí intencionality
Intencionalita je v očích Heideggerových právě to, co lidi odlišuje od zvířat. Toto
zaměření se na objekt, je jádrem humanity. „Tento intencionální charakter lidského vědomí,
21
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zavedený Brentanem a přijatý a změněný Husserlem jako základ pro fenomenologické
zkoumání, je rozšířený Heideggerem ze subjektivity vědomí do objektivity lidského
společného světa“.22
Kruhy, které známe již od Platona, vznikají samy ze sebe a nežádají nic z okolního
světa. Právě díky tomuto jsou věčné a nesmrtelné. Kruhy tendují všude po světě a dostávají
se až k samotnému kosmu a kdekoliv v něm. Před tím, než k tomuto popsanému dojde,
opouštějí ony kruhy hlavu, kde sídlí logistikon, hruď, která je centrem thymu a odprošťují
se také od jater, které představují epythimie. Epimeleiu lze podat jako dialog s polis,
s kosmem a se sebou samým.
Kruhy, jenž z nás vycházejí, se střetávají s tím, co je v cestě jejich pohybu. Blíže to
lze chápat tak, že pokud kruhy nevystoupí výše než těšně nad zem, tak pobyt, který je
vlastníkem takovýchto kruhů žije pouze život povrchní a poživačný. Tyto kruhy hledají
hedoné tím, že se plazí po zemi. Člověk, jenž své kruhy posouvá výše tzv. orthotes, například
do roviny polis, se střetává s bios politikos. A konečně ten, který své kruhy nechává stoupat
co možná nejvýše (epistéme), žije život teoretický, tudíž míří k dobru. Jednoduše, jakým
směrem naše duše směřuje, determinuje to, s čím se v životě střetneme a co si postavíme do
naší cesty životem.
Z tohoto důvodů a této charakteristiky lze vyvodit, že je nesmírně důlěžité, kam naše
duše spolu s našimi vlastními kruhy směřuje. Vyvstává otázka, co podněcuje k tomu, aby
ony kruhy stoupaly a mířily co možná nejvýše. Odpověď je jasná: výchova a vzdělávání.
Ovšem výchovu a vzdělávání zde nesmíme pochopit jako něco metodologického, ale je to
takzvané probouzení.
Takto probudit nás dokáže snad jen umění. Zde si vybavme umění starých Řeků.
Právě umění je to, co nese pomyslnou korunu vzdělávání. Duše není nic jiného než čistý
pohyb, který se vyskytuje v dokonalém tvaru (výše zmiňovaný kruh) a jelikož vzniká ze sebe
samého, za svého vlastního pramene, je nesmrtelným. Platon tedy hovořil o pohybu, ale ten
postrádal kinesis a jeho výsledky- jednotliviny. Toto vytýkal Aristoteles Platonovi, že právě
22
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toto kinesis nepovažoval za důležité, ovšem není pravda, že by se nejednalo o pohyb.
Prioritní však byla a je intencionalita.
Intencionalita je základem všeho z hlediska fenomenologického a duševního.
Edmund Husserl intencionalitu našel v „základu“ Platon ji vidí jako „kruhy“, Brentano jako
„podstatu vnitřního vnímání“. Husserl přijímá intencionalitu tak, jak s ním Heidegger
mnohokrát nesouhlasil, a to jako něco, co vysvětluje základ našeho života a noemata tvoří
intencionalitu. Noeze týkající se těla i duše, charakterizujeme jako cesty kruhů a noemata
pak můžeme vysvětlit jako nález oné cesty. V závěru je tedy nutné dodat, že pohyb naší duše
je základem naší výchovy.
5.2.3 Er-eignis
Člověk filosofuje v ten moment, je-li si vědom vlastního bytí. Lidé potřebují odvahu,
jelikož nachází otázky, na které neznají odpovědi. Úkolem epimeleie, tedy kultivace lidské
duše je, aby člověk věděl o světě a aby dokázal unést prázdnotu, která ho nemine. Pochopení,
kterému se člověku dostaví, Heidegger nazývá Er-eignis, v překladu uvlastnění. Vysvětlení
je takové, že je to v základu pochopení, že celek světa je veden ideou. Střetnutím člověka
s ideou můžeme nazvat tou největší svobodou vůbec, a to proto, že je to snad to nejvíce
autentické, co jen může být. Pokud se k tomuto základu dopracujeme, pak umíme to
nejdůležetější pro to, abychom byli autentickou lidskou bytostí, a to je život z vlastního
pramene.
Veškerá filosofie je založena na dialogu, což je cesta, po které, když se vydáme,
dostaneme se právě k vlastnímu prameni. Pomocí dialogu a otázek, které jsou neméně
důležité, se dopracujeme ke stavu „napětí bytostné otázky“. V tomto napětí je velmi důležité
sečkat a nespěchat na to, aby se nám dostalo odpovědi. K tomu, abychom dokázali vyčkávat,
je důležitá přítomnost výše zmíněné odvahy, jelikož kráčíme do nejistoty. Právě odvaha je
ta jediná, která nás přivede k autentickému, pravdivému životu. Aby si člověk byl s to
uvědomit své vlastní bytí, musí nejprve pochopit celek, do kterého náleží. Propojení člověka
s bytím je Patočkou nazávno pojmem arete. Píše, že arete je fixně určené, něco, co se
i v proměnlivých situacích neustále děje. Je to snaha lidské bytosti k prohlédnutí celku, které
je zasazené v dané situaci. Proto filosofii definujeme jako návrat k podstatě bytí, čili
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uvlastnění. Primární zásada je zde jednoduchost, jelikož cíl a sjednocení našich kruhů, tedy
logos, je usebírání do jednoduché jednoty.
Zde se dostáváme ke známé čtveřině (svět, Země, lidé a bohové), kterou popsal
Martin Heidegger a on sám vidí uprostřed této čtveřiny „ohňový střed“, domov. „Jde
o čtveřinu, v níž člověk prožívá dny svého života. Být ve středu tohoto křížení, kde nahoře
jsou bozi, dole lidé, vpravo Země a vlevo svět, znamená prožívat domov v usebrání, v logu.“23
Své místo a sami sebe nalezneme tak, že vše dáme do jednoduché jednoty a tak se
ocitneme u Země, u bohů i lidí, a také u světa. Základ celé Epimeleia peri tés psychés je
právě v tomto popisovaném uvlastnění. V péči o duši jde o skok do bytí. Pochopit to, je
úkolem výchovy a vzdělávání. Až dojdeme k tomuto porozumění, najdeme náš vlastní
pramen a poznáme to, co je nám nejvlastnější a s čím jsme totéž.

5.3 Dasein
Stěžejní je jsoucno, které nazýváme Dasein, tedy pobyt (Da-Sein, tu-bytí). Toto
jsoucno je se svým bytí ve vztahu, jelikož mu rozumí. Z toho, že pobyt existuje, sám sobě
rozumí. Může být sám sebou, ať už z hlediska nahodilého či volného. Pobyt jako takový
však usiluje o své vlastní bytí a to tak, že tak jest a že jest. Toto jsou základní existenciály
pobytu. Ve spisu výše zmíněném činí nárok na to, aby se smysl bytí stal fundamentální
ontologií. 24
Kant píše: „Bytí není otevřený predikát“ (1987), tzn., pojem od něčeho, něco, co
k pojmu věci by mohlo přicházet.“ Řešením je člověk, který je pojmově chápaný jako dasein,
čili pobyt, a to proto, že jeho jsoucno je ve vztahu k bytí samo určeno chápáním bytí. Dasein
je něco chápajícího, jemuž jde v základu o jeho vlastní bytí. Takové chování se pokaždé
chová nějakým způsobem a toto je pak nazýváno existencí- das Sein des Daseins- bytí
pobytu. Existence je finálně definována samotným a platným pobytem. Takový pobyt pak
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můžeme získat nebo v opačném případě ztratit. Základní uspořádání pobytu je „být ve světě“
v takovém slova smyslu, který můžeme popsat jako „být s ním důvěrný“. Možnost takového
vztahu ke světu Heidegger popisuje jako Zeug25.
Zeug je definováno tím, že je Zuhandenheit26. Důležitým bodem v problematice bytí
je Verstehen27. Díky rozumění se pobytu otevírá vlastní možnost bytí a také okolnosti světa
a společné souvislosti. Heidegger také zdůrazňuje strach, jako podstatný faktor pro Dasein.
Popisuje ho jako postoj, ve kterém je pobyt stavěn před sebe sama a jeho vlastní možnosti.
Pobyt je díky strachu odkázán jenom sám na sebe, je volný a má možnost být sám sebou.
Existence strachu v pobytu také otevírá nicotnost a konečnost, které otevírají pobytu to, že
jsou „bytím k smrti“.
Heideggerovo Dasein je jednou z podstaty starosti o duši – epimeleia. Je to jeden ze
smyslů filosofie výchovy a není tedy bezvýznamné ji neustále připomínat. Vyvstává otázka,
co se stalo na počátku, že dnešního člověka vidíme jako zatraceného? Zde se dostávem ke
zúžení Dasein, ze kterého pochází veškeré strasti a úzkosti. Lidská bytost opustila svůj
originální logos jeho vlastního Dasein v propojení s kosmem a ztrácí celek. Dasein můžeme
definovat jako rozvrhování naší přítomnosti v procesu rozumění, jak o tom uvažuje Edmund
Husserl.
Sémanticky nejpřesnější vyložení popisovaného pojmu nám ukazuje heslo
Daseins/Existenz. Imannuel Kant poněmčil slovo existentia a to ve výsledku udává přesné
sémantické výjádření tohoto pojmu. Martin Heidegger následně uchopil pojem Dasein, který
již existoval a dal mu zcela novou podobu. Toto heslo, které již bylo důvěrně známo, neslo
význam jakéhosi „tu-bytí, být-tu“.
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Heidegger chápe pravdu jsoucího jako Unverborgenheit29, díky které je lidem zaručen
přechod k jsoucímu. Jsoucí se tedy stává v jisté míře neskryté. Ovšem nutné je neopomenout,
že k samotné neskrytosti patří skrývání se, ve kterém se jsoucí ztrácí. Ono jsoucí se pak
neuskuteční, jestliže nevstoupí do světliny lidského poznání. Lidé mají tendenci zapomínat
na bytí, které se skrývá na úkor toho, že se drží pouze toho, co je jim zdánlivě blízké. Ovšem
lidská existence je definována tomu, aby byla otevřená právě pro skryté světliny.
Abychom se dostali k bytí, musíme být na cestě k řeči, která se projevuje jako jev,
který je dán člověku před tím, než začne mluvit. Sám Martin Heidegger ve svém spisu
„O humanismu“ říká, že „řeč je domem bytí, v jehož přístřeší bydlí člověk“. Z toho tedy lze
pochopit, že lidé musí řeči naslouchat proto, aby zjistili, co jim říká. Toto říkání, neboli
„sagen“ je pak smyslem všeho, jelikož díky říkání se nám věci ukazují a objevují se.
5.3.1 Historie a vývoj Dasein
Při vhledu do historie zjistíme, že první zaznamenaný pojem Dasein se vyskytl v roce
1666 a to sice v cestopise G. CH. von Neitzschchitze (bey meinem Daseyn), kde doslova
vyjadřuje svou přítomnost „a až teď v mé přítomnosti)“. Bratři Grimmové v průběhu 18.
století formulují myšlenku, že u pojmu Dasein dochází k pojmovému rozšíření a to v celém
jeho rozsahu a jeho jsoucnosti.
V roce 1754 dochází k dalšímu rozvoji, když se pojem setkal s německým členem
neurčitým. V tomto roce pak dochází k jazykovému ustálení a takovýto úzus můžeme najít
v gramatice spisovné němčiny – ein Daseyn. Nadcházejícím mezníkem ve vývoji Dasein je

28
29

tubytí, http://www.greiner1.at/brg/pages/Index%20Philo/heidegger.html
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sám již zmíněný Imannuel Kant a jeho spis „Der Einzig mögliche Beweisgrund zu eine
Demonstration des Daseins Gottes“. Zde můžeme být svědky jeho rozličného využití všech
možností, které mu umožňuje německý jazyk jeho doby. Pojmy Existenz a Dasein užívá jako
slova stejného významu.
V 19. století a v jeho průběhu dochází k osamostatnění Dasein ve smyslu „život“.
Důležitým datem, které nesmíme opomenout, je rok 1922, kdy vyšlo třetí vydání
Thormayerova filosofického slovníku. Tento slovník pojem prezentuje jako jediné objasnění
v opozici k myšlenému bytí. Ovšem tímto se nevyčerpává celý význam slova.
Nyní se zaměřme na otázku, jak Dasein překládat. Jako ta nejschůdnější cesta se nám
ukazuje Patočkou navržený „pobyt“. Onen pobyt je zachováván také překladateli
Heideggerova Bytí a času. Snad jen „pobývání je možná co do obsahu ještě přesnější, než
samotný pobyt“. Ovšem toto pobývání má jedno mínus, a tím je jeho nesklonnost. Pokud
bychom chtěli uchovat správnost německého tvarosloví, můžeme za nejsprávnější
a nejpřesnější považovat „tu bytí“. A to z toho důvodu, že v německé skladbě ono „da“
odkazuje k něčemu, co je volné a zjevné a nikoliv cosi fixního. V jazyce českém nejlépe
odpovídá německému „da“ právě „tu“. Proč české zde ne a české tu ano, je celkem jasně
a snadno pochopitelné a logické. A sice proto, že „zde“ evokuje jistý a daný bod v prostoru,
něčím vyhraněné místo, kdežto „tu“ je spojováno především s idiomy, tedy s ustálenými
slovními spojeními. Ono tedy ve finále naše „tu“ stejně jako německé „da“, může mít jak
prostorový, tak i časový význam.
Pro moderní překladovou variantu se zde skýtá slovo „byt“. Možnosti užití českého
„byt“ je široké množství, a jeho význam sahá k bytosti až po samotné bytí. Tento pojem
archivuje veškeré významové složky pojmu „pobyt“. Jeho plus je to, že oproti „tubytí“ se dá
skloňovat a právě díky tomu můžeme měnit rozličně jeho tvary.
5.3.2 Pojem času u Dasein
V pojetí času u Dasein je důležité vhloubení se do časovosti a to až na její samotné
dno. Takový konec pak není koncem definitivním v geometrickém slova smyslu, jelikož
nemá margo. Počátek se nachází v apeironu, tedy v beztvarém a neomezeném a v tom, co
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se z něj vyděluje díky nedodržení ontologické zákonitosti. Zde si připomeňme, že
„Ontologické fenomény jsou bytostně první, ale poznáváme je až jakožto druhé.“30
Základním bodem u Dasein je teďkost. Tento fenomén umožňuje rozvíjet se
v pohybu, jež nazýváme slovem život. Kdyby neexistovala teďkost a pojem „teď“, lidé by
o sobě nevěděli, proto tolik souvisí s Dasein. Mnoho filosofů a teoretiků se sešlo v názoru,
že nám nestačí pouze časy aristotelský a temporalita, jelikož zde scházejí bytostné otázky,
díky kterým jsou lidé schopni posouvát se dál na své životní cestě.
Objevuje se pojem aristotelského času. Tento čas je pouhým číslem pohybu a zde
není rozhodujícím. Ovšem to, co přichází, je temporalita, která v sobě má podstatnou
minulost. Základ aristotelského času leží na přítomnosti, víra se odráží v budoucnosti
a z minulosti vychází mýtus. Všechno výše popsané se vzájemně prostupuje. Nejdůležitější
roli zde má přítomnost tedy aristotelské pojetí. Svět, který je nám známý v dnešní podobě,
je založen na subjekt-objektové figuře.
Díky tomu je bytí chápáno jako Anwesenheit.31 „Bytí se stává Anwesenheit, pravda
je založena přítomností. Přítomnost je modus času.“32 Jestliže zůstaneme u takového pojetí
času, pak jsme odsouzení k tomu, že se nám bude bytí jevit pokaždé v aristotelském pojetí
času a to má za následek, že pravda bude chápána jako adekvace jsoucna a myšlenky. Bytí
a časovost jsou spolu v důležitém vztahu a propojení. A právě to se nejsilněji odráží
v Anwesenheit, které je podstatou porozumění v moderní době, ale kořeny sahají až
k tomistické filosofii.
Z toho pak lze vysledovat, proč se pravda stává jistotou. Následkem je také to, že se
nám aletheia jeví v jistotě. Také se zde odráží Heideggerem často kladená otázka, zdali stále
správně chápeme časovost, a jak jí rozumíme. Zde je důležité uvědomit si sílu podstaty
legein tedy uvlastnění. Je to zkrátka usebrání se se vším, co je kolem nás.
Legein je nutno rozumět jako prapůvodní způsob, jež se schovává ve slovech a ne
všechny jsou tuto podstatu s to nalézt a pochopit. Vyvstává zde otázka, jak takovým slovům
správně rozumět? Pravá hodnota je slovu teprve posléze dodána, skrze takzvaného
30
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„přimknutí k bytí“. Až po tomto skutku slov vystávají do neskrytosti a stávají se slyšitelné
a srozumitelné. Jestliže toto nenastane, slova nejsou nic jiného, než pouhé nepochopené
zvuky.
Martin Heidegger toto nazývá německým der Ab-grund. Pojem der Ab-grund
vysvětluje tak, že věta, která původně znamenala výpověď či jistou zásadu, tak se
momentálně její metafyzický základ mění v samotné bytí. Ab-grund je možno přeložit jako
„od základu“. Heidegger bytí pokládá jako bytí základové a základ náleží do téhož. Z toho
důvodu, tedy, že bytí je základem, již není možno, aby mu patřil ještě jiný, rozličný, základ
mimo něj. „Bytí zůstává jako bytí bezdůvodné“33. Bytí tedy můžeme pojímat jako Abgrund, protože jeho základ spadá do „pryč od“.
Jsme schopni se s bytím zvnitřnit a právě to v nás vyvolává tolik důležitý počátek.
V tomto počátku se nacházíme díky fenoménů bolestí a rozkoší. Právě bolest sděluje cestu,
která má podobu Ab-grund.
K závěru problematiky Ab-grund bych si dovolila opět citovat Martina Heideggera: „Bytí
jako zakládající nemá žádný základ, hraje coby Ab-Grund onu hru, která nám jako úděl
přihrává bytí a základ.“34
Vztažení Dasein a času není geografické či prostorové, ovšem je definované jako
Leicht35 a z tohoto slova pak vzniká pojem Lichtung36. Heidegger tuto Světlinu bere jako
cestu, jež je krajina všech krajin a neexistují zde žádné další. Jelikož právě tato cesta je místo,
kde probíhá uvlastňování bytí a jsoucího, je charakteristická pro fenomén přístupnosti, jako
takový.
Takto tedy slova mohou lidské bytosti uvlastňovat se světem. Protože Dasein je
spojeno s okolním světem a to se uskutečňuje v tichu. Ticho říká, nemluví.
Daseinsanalýzu definujeme jako časový rozvrh mezi člověkem a světem. Nelze jí brát jako
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prostorový plán. Jako prostorovou, můžeme vidět psychoanalýzu. Díky uvlastnění se
dostávámé do temporální teďkosti a to skýtá minulost spolu s budoucností.
Lidé svou podstatnou minulost často promítají do jejich rozvrhu budoucnosti. Zde
se nachází problém mladých, dnešní postmoderní doby. Drtivé procento minulost bere jako
něco zatěžujícího, něco, co není potřebné pro jejich přítomný, či minulý život. Ovšem právě
toto je chyba dnešní doby. Jaký je pak člověk, který nemá svou podstatnou minulost? Takový
člověk opět není schopen žít život autentický. Žije v čase aristotelském a chybí mu
temporalita. Spousta postmoderních lidí hledá pouze stejnosti.
Ovšem podstatná minulost má své úzké cesty a vždy člověka nějak dostihne. Pokud
hovoříme o problematice stejnosti, dostanem se opět, již ke zmiňovaým fenoménům die
Machenschaft a das Gestell. Ona stejnost si zakládá na srovnávání věcí, ale je nutné,
abychom si uvědomili, že váha leží na věcech bez marga, tedy bez okrajů. Ovšem na stálosti
a fenoménech výše zmíněných leží jak dnešní doba, přemýšlení, tak také vzdělávání, které
poskytuje tolik adorovaný trh, který je měřítkem veškerého rozhodování se.
Lidé ke svému bytí potřebují prázdno, které je tak obávaným. Ovšem je nutné rozlišit
ontické prázdno od toho ontologického. S prázdnotou je spojováno také, rovněž obávané
ticho. Pojmeme to ontologicky, pochopíme, co je bytným základem fenoménu. Ontologické
prázdno je takové, které vzniká z ratia cognoscendi. Je to takové prázdno, které vzniklo
vyprázdněním vyplněnosti, ovšem to zde není to nutné. K pravému pochopení prázdnoty
potřebujeme opět temporalitu. „Prázdno je ratio cognoscendi pro svobodu; svoboda je ale
ratio essendi pro prázdno.“37 Moderní lidé jsou však pod vedením ratia cognoscendi, což
značí, že hledáme kauzalitu, že se orientujeme skrze čas aristotelský. Chápeme čas jako sled
událostí od minulosti, přes přítomnost až k rozvrhu budoucnosti.
Jako následek tohoto popisovaného se některým lidem může vzdělanost ukazovat
jako sled událostí, což je samozřejmě velkou chybou. Čas je pro Dasein základ, ovšem
temporalita je zde nejstěženější. Temporalita u Dasein je myšlena heideggerovsky. Takováto
temporalita nám umožňuje rozeznávat pojmy jako je počátkování, vyvstávání z platnosti
počátku nebo rození. Počátek znamená něco, co je jednou, to, co je jedinečné

37

Heidegger, M. Zollikoner Seminare, s. 18

51

a neopakovatelné. Počátek je to, kde se člověk znova rodí a počátek sám se rodí. Ovšem
dnešní vědy berou v potaz pouze začátek, což znamená něco, co se může dít neustále znova.
Není to nic jiného, než příčina kauzálního řetězce.
5.3.3 Bytí k smrti
Dostáváme se do části, kdy můžeme přistoupit k pozitivnímu ukončení pobytu tak,
jak ji definuje Martin Heidegger v díle Bytí a čas. Jedná se zejména o paragrafy 48, 50-53.
K pojmu „smrt“ v existenciální podobě se nelze dobrat skrz analogii ukončení nepobytových
jsoucen ani přes zkušenost umírání druhých. Smrt je poznatelná jedině z hlediska vztahu
mého bytí k vlastní možnosti konce. Každý pobyt si již od začátku jistým způsobem se smrtí
rozumí a vztahuje se k ní.
Smrt je bytostnou možností každého jednoho bytí. Již ze skladby pobytu je důležité
smrt vyvodit a z toho vyplývá, že pochází z fenoménu starosti. Heidegger smrt vidí jako
možnost, která je „nejvlastnější, bezevztažná a nepředstižná“. Smrt je možnost naprosté
nemožnosti existence a zároveň je nejzazší možností pobytu. Nejzazší znamená, že sama
smrt vytváří rámec ostatním možnostem pro rozumění. Bezevztažností u tohoto fenoménu
pak rozumíme to, že je vyvázán ze vztahů s druhými a přebírá svůj vlastní pobyt. Díky této
deskripci můžeme pochopit, že smrt je něco, co definujeme jako způsob bytí pobytu. Nelze
ji chápat jako událost, která se nevyskytuje. „Smrt je způsob bytí, jejž na sebe pobyt bere,
jakmile jest.“ 38
Ovšem smrt nelze chápat jako okamžik, kdy bytí přichází o život a to z toho důvodu,
pokud pobyt není ani smrt. Smrt tedy lze uchopit pouze tak, že nikde jinde kromě bytí
neexistuje. Smrt je něco, co lze popsat jako možnost pobytu, nikoli jako konec života.
Heidegger rozlišuje od této popisované smrti ještě pojem „uhynutí“ a to tak, že
uhynutí se vztahuje na živočichy a jejich konec. Dalším důležitým pojmem je „dožití“ a to
je cosi, co se týká fyziologické stránky. Jde o jakýsi mezistupeň. Dožití nelze stavět na jednu
pozici se smrtí, jelikož se vztahuje k pobytu a tímto ovlivňuje naše rozumění a bytí samo
o sobě.
•
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•

Dožití je jistý okamžik, kde moment končí ze stránky biologické.
Pokud Heidegger hledá pravý pojem smrti, nejde na popis biologicky či

psychologicky, jelikož tyto dva pohledy mu dají ontologický výsledek. Biologie se zaměřuje
na dožití a psychologie pak pouze na bytí umírajícího nežli na samotný obsah smrti. Jelikož
Heidegger se chce dopracovat k existenciálnímu pochopení smrti, tyto dva aspekty míjí
a zabývá se o ontologickou strukturu pobytu. Existenciální bádání má být nadřezeno nad
ontickým.
Existenciální analýza smrti má za úkol vytyčit a popsat smrt z úhlu struktury pobytu,
jež je uznána jako starost. Rys existence je charakterizován jako „být v předstihu před sebou“
jakožto fundamentální rys. Fakticita je dána rysem „být vždy již ve“ a konečný rys, tedy rys
upadání je dán pomocí „být u“. Přes rys „být v předstihu“ se smrt dostane až ke svému „moci
být“, z čehož plyne, že právě smrt je stavebním kamenem starosti. Pobyt svou smrt má jako
bytostnou možnost, která se tyčí mezi ostatními. Smrt se nebere jako volba, kterou si pobyt
vytváří v průběhu svého bytí, ale tak, že pokud pobyt existuje, je do této možnosti vržen. To,
že je smrt do pobytu vržena, dokazuje fenomén úzkosti- Angst.
•

Úzkost dle Heideggera lze definovat jako náladu, kde lidská bytost řeší své

vlastní „moci být“, která plyne ze smrti a tak je nám úzko z vlastního „bytí vě světě“.
Je nutno podotknout, že úzkost se liší od strachu, a to významně, jelikož strach je
spojen s nitrosvětskými jsoucny (to, z čeho a o co máme strach) a tímto náleží do
ontické roviny.
Na stejné pozici je také strach z „dožití“ a stejně i jeho nelze rovnat s úzkostí.
Úzkost se nepojí s určitými jsoucny a není to pouze dočasná nálada, ale všechna bytí
ke konci jsou primárně úzkostí. Toto popsané je následek a odpovědí na to, proč
pobyt vždy sahá po vlastním bytí a proč je právě tím bytím starost.
Velké procento si však fakticky svou smrt neuvědomuje a právě takovýto fakt se pojí
s upadáním. Primárně se jeví tím způsobem, že pobyt svou smrt zakrývá či před ní
utíká, jelikož je pohlcen světem.
Smrt je součástí bytí, což je potvrzeno existencí, fakticitou a upadáním. Z toho
důvodu, že smrt a pobyt k sobě bytostně patří, je samozřejmé, že je obsažena v jeho
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každodennosti, samozřejmě s možností pozměnění. Bytí k smrti je možno rozdělit na dva
typy, a to na bytí k smrti autentické a bytí k smrti neautentické.

5.3.3.1 Bytí k smrti autentické
Lidské bytí je v pojetí Martina Heideggera či Jana Patočky definováno jako jakýsi
otevřený pobyt, jenž je jistým způsobem nastaven na bytí-ve-světě. Na toto nastavení
nesmíme nazírat jako na náladu, která se může v okamžiku změnit, ovšem pohlížet na ni
máme jako na něco, co se variuje v závislosti na tom, jak umí pobyt definovat a jak rozumí
a umí aplikovat své životní možnosti.
Autentické bytí je zjednodušeně takové, které má vědomí o tom, že skončí. Martin
Heidegger poukazuje na to, že pobyt je ve své každodennosti také bytím k smrti. To
znamená, že pobyt se k smrti vždy nějakým způsobem vztahuje. Možnost je něco, co umí
pobyt motivovat, ale je třeba si ho k lidské existenci přiblížit. Pobyt usiluje o bytí samo
neboli o to, aby byl sám sebou. To vše je určeno tím, jak pobyt svobodně volí a drží své
možnosti, které mu jsou vlastní, nebo je v krátké době za své pojme. „Tato antropologie
možnosti chová i předpoklady pro porozumění takové skladbě existence, kterou lze nazvat
nezdravou. Klíčovým kritériem je zde přitom určení „vlastní“ ve smyslu „pravý, autentický“
v protikladu k charakteristice „nevlastní, nepravý, neautentický“.39
Heidegger nás dovedl k myšlence, že pobyt ve své každodennosti je pokaždé zároveň
bytím k smrti, tedy že se ke své možnosti smrti vždy nějak vztahuje, a tímto rozborem
zároveň dospěl k plnému existenciálnímu pojmu smrti (jež bude rozveden později). Přitom
se došlo k myšlence, jak bude třeba vést řešení otázky po možnosti pobytu být celý: Předstih,
jakožto stěžejní moment starosti, v němž se pobyt vztahuje k jakémusi ‚ještě ne‘, nejenže
není zábranou úplnosti pobytu, ale naopak jeho celost právě dovoluje, a to tak, že jedním
z ‚ještě ne‘, k němž se pobyt vztahuje, je nevyhnutelně také jeho smrt, takže pobyt v sobě
vždy pojímá také svůj konec. Půjde-li potvrdit, že je pobyt vždy bytím k smrti, vyplyne z
toho, že jeho nepředstižná eventualita, jeho nejvzdálenější ‚ještě ne‘ je již v pobytu zahrnuto,
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a není tudíž něčím, co „odněkud přichází“ až v momentu dožití. Pobyt by za takové situace
nebyl neuzavřený a mohl by být celý.
Aby však bylo reálné toto prohlašovat s úspěchem, musí nyní Heidegger zvažovat,
jak se to má s pobytem a jeho poměrem k vlastnímu konci v autentickém modu bytí, protože
veškerý pobyt sice zpočátku a většinou zůstává v každodenním couvání před smrtí jakožto
neautentické formy bytí, nemusí v něm ale zůstávat pokaždé, jelikož své bytí si může
nezávisle zvolit.
Neautentické bytí navíc není základním způsobem, ale naopak je samo postaveno v
možné autenticitě, jak nám dávají klíč slova jako „překrucující uhýbání“, případně „útěk
před smrtí“ v jejím vystižení. Přemýšlením o autenticitě bude zároveň splněna i druhá
podmínka prvotní ontologické interpretace, totiž že jejím předmětem bude učiněn nejen
pobyt ve svém celku, ale též v jednotě svých strukturních momentů.
K samotnému rozboru přistupuje Heidegger v § 53, a to jednak skrze získaný plný
existenciální koncept smrti, jednak skrze zkoumání neautenticity, jež autenticitu určují
negativně. Zpočátku společně s Heideggerem využijeme toto prohibitivní stanovení,
abychom si ukázali, jak vypadá skutečný vztah pobytu k možnosti jeho vlastní smrti a také
naopak jak vypadat nemůže, poté s ním z tohoto hlediska popořadě projdeme oněch pět
určení smrti, která společně dávají její celý pojem, a poté upozorníme na pár problémů, jež
se k takovému pojetí vztahují.
Neautentické bytí k smrti bylo popsáno jako stálý překrucující útěk a uhýbání před
možností smrti, neblíží se k jejímu zrealizování, nýbrž je mu opravdu dosti vzdálen. Možnost
smrti se v předběhu jeví jako možnost nemožnosti celého vztahování i rozumění, tedy jako
možnost „nemožnosti existence vůbec.“ Tím, že pobyt takto odhaleně rozumí svému ‚moci
být‘, též také autenticky existuje, jelikož porozumět své možnosti znamená tuto možnost
být a vice versa. Jakožto možnost byla smrt stanovena jako pobytu nejvlastnější,
nepředstižná, bezevztažná, jistá a neurčitá.
O jistotě a neurčitosti smrti jsme doposud poznamenali pouze to, že realita, že pobyt
si je běžně usilovně zakrývá nebo je dokonce popírá. Pro Heideggera je naopak odvědčením
toho, že veškerý pobyt vždy již smrti jako jistě a neurčitě rozumí. Tomu se však Heidegger
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nevěnuje. Otevřenost smrti, tj. vztah pobytu k vlastní smrti tvořený rozuměním a
rozpoložením, je podle něho původnější než vztahy, ke kterýmkoli nepobytovým existencím
i k ostatním pobytům, jež mají v této původní otevřenosti pouze svůj základ.
To znamená, že nepochybnost o smrti nemůžeme nabýt takovým stylem, jakým se
přesvědčujeme o charakterech výskytových jsoucen, takže zkoumáním opakujících se jevů
(v tomto případě jednotlivých případů úmrtí) a dedukováním zákonitostí. K jistotě o vlastní
smrti nelze dospět logicky: Všichni lidé jsou smrtelní. Já jsem člověk. Já jsem smrtelný/á.
Tato jistota je původní jistotou, jistotou o bytí ve světě. Ostatní jistoty jsou v porovnání k ní
vždy až druhotné.
Nejdříve, než můžeme pochopit nitrosvětská jsoucna, matematické objekty, ostatní
pobyty, ale i své další možnosti, musíme vždy nejprve rozumět tomu, že ‚jsme tady‘. A
pochopit své ‚bytí ve světě‘ zase můžeme jen tehdy, kdy rozumíme tomu, že ‚tu‘ být
nemusíme. Váha, kterou má pro bytí pobytu jistota o smrti, si můžeme ukázat na
Heideggerově srovnání s Descartovým cogito sum, jež předkládá ve svých marburských
přednáškách: „Tato jistota, že ve svém umírání jsem to já sám, je základní jistotou pobytu
samého a pravou výpovědí o mém bytí, zatímco cogito sum je pouhým jejím zdáním. Pokud
takovéto vyhrocené fráze vůbec mají něco říkat, musela by přiměřená a pobyt v jeho bytí
zasahující výpověď znít: sum moribundus, a sice nikoliv moribundus jako těžce nemocný či
raněný, nýbrž nakolik jsem, jsem moribundus – moribundus teprve vůbec dává sum jeho
smysl.“ 40
5.3.3.2 Bytí k smrti neautentické
Neautentické bytí je takové bytí, které je anonymní. Takovýto pobyt se nechává
unášet masou a nechává sebou manipulovat. Neuatentický pobyt je zbaven odpovědnosti za
život. Můžeme říct, že neautentické pobyty jsou výdobytkem moderní vědy a konzumním
způsobem

života.

Tento pobyt nežije ze svého nejvlastnějšího pramene a nenachází se v ohňovém
středu. Takový pobyt si nenašel své místo sám, ze svého nejvlastnějšího pramene a ze svých
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kořenů, ovšem spokojil se s tím, co mu bylo uděleno. Toto je velká chyba, která se v dnešní
době vyskytuje čím dál častěji.
Bytí pobytu, které je každodenní, je popsáno takovým způsobem, že pobyt je
v existenci jako nejasné „ono se“. Právě das Man bere smrt jako nitrosvětskou událost, jenž
je každodenní rutinou. Tento pobyt, který má nastaven mód das Man, má úhel pohledu
takový, že umřít se stejně jednou musí, ale pro tentokrát se nás to zatím netýká.
Nyní si dovolím citovat Martina Heideggera, který vykládal každodenní rozumění
das Man: „Smrt je … pochopena jako něco neurčitého, co jednou odněkud přijde, co však
pro nás ještě není v dohledu, a tudíž nás neohrožuje. Toto „umřít se musí“ vyvolává dojem,
jako by smrt postihovala neurčité ‚ono se‘. Veřejný výklad pobytu praví: „umře každý“,
protože tak si každý druhý i člověk sám může říkat: já zrovna ne; neboť každý není vlastně
nikdo. „Umírání“ je nivelizováno na něco, co sice pobyt potkává, ale nepatří přímo
nikomu.“41
Tento pohled na smrt, který předvádí a prezentuje Heidegger, tedy nazírání na ni jako
na veřejnou událost, která se běžně vyskytuje a neděje se bytostně pokaždé mé osobě, ale
das Man, způsobuje to, že bere smrti jeji možnostní charakter a apeluje pobyt k tomu, aby
jeho smrt zakrýval nebo dokonce před ní utíkal. To, co pobyt apeluje pro smrt, tudíž ono
skrývání se, se jeví jako fenomén v řečích, ve kterých se prezentuje, že jen pomyslet na smrt
je slabostí a strachem o to, co je povoleno k smrti, je snad pouze lhostejnost.
Uvědomme si, že právě tyto řeči jsou mnohdy prosazovány ještě také na smrtelné
lóži, kdy blízcí umírajícímu říkají, že před smrtí uteče a brzy bude opět v pořádku a navrátí
se zpět do denního chodu bytí. Toto utíkání a utěšování od smrti je zakrývání nejvlastnějšího
„moci být“ pobytu. Díky těmto unikajícím řečem si tak všichni zabezpečují lehkost bytí,
která bude pro ně snesitelnější.
Neautentické bytí k smrti je takto nazváno proto, že vlastní bytí plně nechápe. Tak
stejně nerozumí spolubytí a světu, ovšem chápe samo sebe a ostatní pobyty. Smrti rozumí
jakožto primárně vycházející z věcí obstarávaných neboli vyskytujících se. Způsob popsání
bytí k smrti vyobrazuje další dvě bytostná určení smrti, a to jsou „jistota“ a „neurčistost“.
41
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Pokud mluvíme o určitosti smrti, nelze o ní mít pochyby. Ovšem, pokud hovoříme o „ono
se o smrti - je míněno dožití, protože na smrti nazírá jako na událost, která se občasně
vyskytuje a nastane den, kdy přijde, ovšem nyní se našeho pobytu netýká. „Ono se“ smrt
získává z pozorování úmrtí ostatních a to se v konečném ohledu jeví jak irelevantní a z toho
vyplývá, že pozorování je čistě empirickou záležitostí.
Ovšem pobyt si je svou smrtí vědom nejen empiricky, ale zcela fakticky, i když si ji
většinou plně neuvědomuje v daný moment či obecně, a to je potvrzeno tím, že si v
každodenním životě pobyt až úzkostně obstarává vyrovnanost a lhostejnost a pomoci těchto
dvou vlastností onu smrt zakrývá a vyhýbá se vědomí o ní.

5.4 Hermeneutická metoda
Hned v úvodu je nutno říci, že hermeneutika neobsahuje žádnou takovou metodu,
která by byla definována krok po kroku. Je zde kladen především důraz na intuici a tvořivost,
nežli na exaktnost a verifikovanost. Je to metoda spočívající ve výkladu.
Hermeneutika sama o sobě je věda, která zkoumá a popisuje metody správného
chápání a správné interpretace textů jak filosofických, tak také textů náboženských
a právních. Pokud hermeneutiku dáme do vztahu s daseinsanalýzou, můžeme příkladově
uvést existenci člověka, který se slovy Heideggera popisuje jako rozumějící vztah
k možnostem a ke světu, které se lidským bytostem nabízejí. Nedílnou součástí onoho
porozumění je řeč.
Heidegger zmiňuje tzv. „hermeneutický kruh“ a to z toho důvodu, že nejde pouze
o jednorázovou činnost, ale o proces, který je neustále v pohybu. V očích Martina
Heideggera je hermeneutika kromě poznání textu také o poznání, jelikož poznání jsou
fixovaná na interpretaci a porozumění. V neposlední řadě je hermeneutický přístup prováděn
s ohledem na to, že člověk jako bytost je takový, jenž v základu chápe své bytí a také bytí
obecně.
Hermeneutický výklad se tedy odráží od toho, že rozumění je lidem tím
nejvlastnějším rysem.

Rezultátem hermeneutické metody je souvislý text literárního
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charakteru, který není strukturovaný a replikovaný. Hermeneutickou metodu můžeme
rozčlenit do dvou samotných oddílů a to:
•

Studie textů, jež jsou aktuální a pojmenovávají životní zkušenosti všech
dotazovaných.

•

Studie, které se zaměřují na umělecká díla nebo texty.
Pro tento popisovaný přístup je typické, že k deskripci fenoménů lidské zkušenosti

používá mimo aktuální popisy to, z jakého úhlu pohledu na fenomény nahlíží autoři
literárních děl.
Hermeneutická metoda a sama hermeneutika výslovně bere lidskou zkušenost jako
cosi textualizovaného a to tedy, že jejím výsledkem nemá být analýza a strukturace, ale je to
jistá kontextualizace, neboli vztahování se k jiným textům a odhaluje skryté významy.
Na slova, jež dotazování používají, je možno nahlížet extenzivě. To znamené, že tazatelé
jdou za text a nahlíží na něj jinak, hlouběji, ne jen předkládáním. Koná se tak kvůli tomu, že
fenomény jsou skryty za slovy, které je možno odhalit slovy odlišnými.
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Pobyt a časovost
Ohnisko bádání Martina Heideggera, jež korigovalo jeho myšlení, je otázka po

smyslu bytí. Tázání se po bytí se zprvu zdá jako něco hluboce abstraktního a můžeme si
myslet, že je to pouze a jen věc spekulace. Hlavním důvodem této abstraktnosti je to, že
pouze samotné „bytí“ je abstraktní.
Co teprve celá otázka, která zkoumá smysl bytí vůbec? Taková otázka přeci samotné
bytí zcela překračuje. Pokud ovšem pohlédneme více do hloubky a nebudeme bádat a nazírat
na tento problém pouze povrchně, zjistíme, že je to naopak, a nikoliv tak, jak se na první
pohled zdá. Tedy ve skutečnosti je tato otázka, zabývající se smyslem bytí, snad vůbec ta
nejkonkrétnější, jak může být. Jelikož vyvěrá ze samé existence člověka a zpět se pak do ní
navrací.
Lidé své bytí nejenže uskutečňují, ale také se k němu vztahují takovým způsobem,
že si v něm rozličnými styly rozumí. Takovým prostředkem může být třeba samotný fakt, že
si nerozumí. Při tomto porozumění vlastnímu bytí, kde Heidegger navazuje na Kierkegaarda,
a jenž nazývá pojmem „existence“, vždy leží porozumění lidskému bytí vůbec. Konečnou
věcí je posléze to, že zde leží samotné a vlastní porozumění bytí.
„Je-li tedy pobyt určen existencí, potřebuje ontologická analytika tohoto jsoucna
vždy již nějaké předběžné pojetí existenciality. Tou ale rozumíme skladbu bytí tohoto
jsoucna, které existuje. V ideji takové bytostné skladby spočívá však již idea bytí vůbec.
A tak i možnost provedení analytiky pobytu závisí na předchůdném rozpracování otázky po
smyslu bytí vůbec.“

42

Jelikož vlastní porozumění bytí je určujícím faktorem pro obecné

porozumění lidského bytí obecně, a to je pak následkem pochopení bytí vůbec, v člověku
vykvétá tendence, díky níž si umí vyjasnit své vlastní existence spolupochopení bytí člověka
a finálně pak porozumění spolupochopeného bytí vůbec.
Jen toto výše zmíněné dovede člověku vyjasnit jeho vlastní bytí a existenci. Uvnitř
každé lidské bytosti je tzv. „bytostná tendence k bytí“. Taková tendence vysvětluje bytí
vůbec. Jemu pak konečně vždy v každém porozumění lidé rozumí. Dokonalé vyjádření by
mohlo proběhnout jen tehdy, pokud by pochopené bytí bylo vyjasněno tak, že by bylo
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srozumitelné, tím pádem by byl znám jeho smysl. Toto je tedy důkaz, že otázka, která se
zabývá právě smyslem bytí, není abstraktní, nýbrž, jak již bylo uvedeno, vyvěrá z existence
člověka.
Heideggerův pohled na autentickou časovost avokuje to, jak Augustin nazíral na
eschatologickou budoucnost. Pro oba je charakteristické zapletení se do věcí, které povolují
měření času a rozumět mu v takovém úhlu pohledu, jako je čas míjejicích věcí. To, co
znamená „čas“, je úzce spojováno s postavou Aurelia Augustina.
V analýze Augustinově se čas jeví jako něco osobně zakusitelné. To ve výsledku
znamená, že onen popisovaný čas je takový, jak jej pociťuje individuální duch. Dle
Augustina je čas srozumitelný, jako něco, co v sobě dokáže udržet kontinuitu a míru pohybu.
Čas je v jeho očích cosi, co se napíná k tomu, co nás čeká a odprošťuje se od něčeho, s čím
jsme se již střetli. Analýzou pobytu jsme dospěli a nalezli tak základní strukturu jsoucna
zkoumaného, jeho strukturu a bytí ve světě. Jako „starost“ můžeme definovat celost jeho
strukturního celku a v něm je pak obsaženo bytí pobytu. Analýze, kterou zmiňuji, posluhuje
jako směrnice to, že bylo předčasně dáno jako bytnost pobytu, tedy jinak řečeno „existence“.
„Hledáme odpověď na otázku po smyslu bytí vůbec a ještě předtím možnost, jak tuto
základní otázku veškeré ontologie radikálně vypracovat. Ale zmapovat horizont, v němž je
něco takového, jako bytí vůbec zprvu srozumitelné, znamená vyjasnit možnost, porozumění
bytí vůbec, tedy porozumění, které patří ke skladbě jsoucna, jež nazýváme pobyt.“ Ovšem
abychom, správně pochopili moment pobytu, musíme umět správně interpretovat jsoucno
jeho bytí.
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Závěr
V závěru bych ráda podotkla, že daseinsanalýza jako taková je v neustálém rozvoji

a čeká ji ještě mnoho nového. V daseinsanalýze jde o to, aby byla srozumitelná pro širokou,
lidovou veřejnost, tedy i zde se musí neustále rozvíjet. Proto si myslím, že je nezbytné, aby
se daseinsanalýza dostávala pomocí rozličných děl a článků či přednášek do podvědomí
publika. Také i myslím, že je nutné si připomínat, že smysl života si musí každá lidská bytost
umět najít sama. S tímto je spjata také starost o duši, pro kterou jsem v této práci našla
nemalé místo. Pro život v době dnešní, tedy postmoderní, je primární si uvědomit, že žijeme
v tom, co tak nadčasově předpověděl Nietzsche. Ti, kteří nejsou lhostejní a uvědomují si to,
si často kladou otázku, „Jak v tom přežít?“
Na toto existuje pár odpovědí a jednou z nich je, uvědomit si to, vědět o das Gestell
a die Machenschaft. Toto je první krok k tomu, jak přežít a žít v dnešní době. Dalším krokem
je uvědomění si tzv. výkonové doby a naučit se krok po kroku pracovat s ní a v ní.
Nejdůležitější pro zdravý život v této výkonové době je, nenechat se smést virem Gestellu
a Machenschaftu, a nestát se naprogramovanými jedinci, ženoucími se k výkonu.
Další odpovědí je vzdělanost. Ale ne vzdělanost, která je v dnešním slova smyslu
chápána jako snad co největší množina vědomostí pěchována do hlavy člověka. Avšak pravé
vzdělání, jaké je nám poskytováno například na univerzitě, která má být svobodným místem,
či vzdělání, které k nám dýchá skrz umění. Stačí se světu otevřít a toto přijímat.
V práci se věnuji také smrti, která je nedílnou části bytí. Snaží se přiblížit smrt jako
jistou potencí, kterou v sobě nosí každá lidská bytost. Smrt je také brána jako jediná jistota,
kterou lidské bytí má. S fenoménem smrti je rovněž spjatá důstojnost, kterou by každá lidská
bytost měla znát a v nejlepším případě by měla být její součástí.
V postmoderní době je problém důstojnosti velmi aktuální a z mého úhlu pohledu by
mu měl být přikládán velký důraz. Protože, kam se bez důstojnosti dostaneme? Kam se svět,
který nemá důstojných lidských jedinců, dostane?
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