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1. Úvod 
 
1.1 Formální rozvržení práce 
 
Nejvlastnějším tématem této práce je koncepce tří životních pohybů existence, jak ji ve svém 
díle vypracoval český filosof Jan Patočka. Klade si za cíl především ukázat postavení 
existence 1  jakožto ústředního tématu Patočkova díla a tím upozornit i na určitou 
privilegovanou nutnost zabývat se tímto tématem v rámci filosofie a společenských věd 
obecně. Snažím se klást důraz zejména na ty momenty, kde se dle mého mínění nejplastičtěji 
vystupuje svébytnost Patočkova přístupu oproti jeho moderním filosofickým současníkům. 
Cílem pak není sledovat nějaký jeden specifický problém, ale vykreslit obdivuhodně celistvý 
pohled, který Patočka na problematiku rozvíjí, a načrtnout některé obtíže, s nimiž se na cestě 
za poznáváním člověka můžeme setkat. Než se však dostanu k samotným analýzám existence, 
pojaté jako trojpohyb, je zapotřebí přijmout za své několik Patočkových základních 
nahlédnutí, ze kterých tato koncepce pramení, a bez nichž by problematika byla neúplná. 
 
Ve druhé kapitole (2) se proto nejprve zaměřuji na to, jaké místo koncepce tří životních 
pohybů zaujímá v rámci filosofova celoživotního díla. Patočka ji totiž nenabízí jako nějaký 
hotový „model“, který by uceleně prezentoval v některé ze svých prací. Je to spíš předmět 
jeho neutuchajícího zájmu, „projekt“, který se táhne jako Ariadnina nit skrz celé jeho dílo od 
nejranějších článků ze 30. let (např. poměrně nenápadná stať Několik poznámek k pojmu dějin 
a dějepisu z roku 1934) až po závěrečný opus magnum Kacířské eseje o filosofii dějin (1975). 
Ve své nejucelenější podobě se koncepce objevuje zejména v souboru přednášek pro 
posluchače UK v akademickém roce 1968-1969 Tělo, společenství, jazyk, svět. Většinu 
motivů zde nadnesených již Patočka načrtává v drobném textu K prehistorii vědy o pohybu: 
svět, země, nebe a pohyb lidského života z roku 1964. Tyto motivy pak reprízují v lehce 
odlišné podobě a z obměněné perspektivy v brilantním eseji Co je existence? (1969).  
 
Místo koncepce tří životních pohybů v rámci Patočkova díla však nechci sledovat co do 
formálního výčtu prací, kde se nějakým způsobem objevuje či odráží, kde nechává své stopy, 
ale zejména jako téma jeho filosofického výzkumu. Ukazuje se totiž jako téma podstatné a 
svého druhu nezastupitelné. Rád bych proto ve druhé kapitole zároveň alespoň zčásti přispěl 
do diskuze, kterou vedou někteří z Patočkových komentátorů a interpretů, a totiž do diskuze o 
těžišti filosofova kánonu. Zdá se, že i za velkou škálou témat, které Patočka ve svých pracích 
sledoval, se skrývá určitá jednota. Tuto jednotu vidím zejména v umístění člověka do centra 
filosofického zájmu, položení otázky co je člověk jakožto filosoficky význačné. Pokud si 
nezodpovíme, co je člověk, nepokročíme ve společenských vědách nikam dál – to je pozice, 
kterou Patočka často zastává a hájí. Jeho konkrétní odpovědí na otázku po člověku je pak 
koncepce tří základních životních pohybů. Vycházím proto od intenzity Patočkova 
filosofického nasazení (2.1) a přes stručné shrnutí diskuze nad těžištěm jeho díla se dostávám 
ke zkoumání existence jako jádru Patočkova díla a hrubému nastínění povahy a východisek 
tohoto výzkumu (2.2).   
 
Ve třetí (3) kapitole bych chtěl pojednat některé obtíže obecně-metodologického rázu, s nimiž 
se Patočka při zkoumání existence vyrovnává, a s nimiž se musí při fenomenologickém 
bádání koneckonců vypořádat každý. Patří sem zejména problém průkaznosti fenomenologie 

                                                 
1 Existence u Patočky myšlena nikoli v tradičním významu „jsoucnost“, „skutečnost“ atp., ale v návaznosti na 
myslitele jako Kierkegaard, Sartre, Heidegger ad., u kterých označuje výhradně „lidskou“ existenci. „V moderní 
filosofii přechází důraz na jednotlivou, konkrétní e.[xistenci], zejména člověka.“ Sokol, J.: Malá filosofie člověka 
a Slovník filosofických pojmů, Vyšehrad, Praha 2007, s. 302 (prol. D. Vik)  
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jako takové (3.1), nakolik ji přijmeme za svou. S ní pak velmi úzce souvisí problematická 
metoda reflexe, jejíž povaha nebyla dosud řádně projasněna, a kterou Patočka analyzuje ve 
svých přednáškách Tělo, společenství, jazyk, svět (zejména kapitoly X.-XIV.). Součástí otázky 
po tom, co je reflexe a co se nám v reflexi vlastně dává, je i polemika s Patočkovými učiteli 
Edmundem Husserlem a Martinem Heideggerem (3.2). A konečně sem patří i nahlédnutí, že 
existence, která je interesována na svém bytí, se nepoznává nikterak neproblematicky, nýbrž 
má charakter sebeskrývání. Nastíním zde problém člověka jako jsoucna, „které se se sebou 
setkává i eventuelně nerado“, a pokusím se ukázat, proč „existují motivy, které tomu 
překážejí“2 (3.3).  
 
V následující kapitole (4) pak navazuji tím, co pro Patočku znamená určení člověka jakožto 
existence. Zde se jako nejdůležitější jeví dva ohledy – za prvé musíme pochopit, že 
východiskem Patočkova rozumění existenci (jakkoli se od samotného Heideggera liší v 
konkrétních vypracováních) je heideggerovský sebevztah (4.1), a za druhé je nezbytné 
vyjasnit pojem pohybu, který Patočka přebírá od Aristotela, ale zároveň jej upravuje a 
radikalizuje.   
 
Pátá kapitola (5) tvoří páteř této práce. Zabývá se explicitně právě tím, co Patočka sám 
považoval za jádro vlastního rozumění existenci, tedy jejího určení jakožto bytostného 
trojpohybu. První pohyb (5.1) pojednávám převážně z analýz v přednáškách Tělo, 
společenství, jazyk, svět (kapitoly I.-X.). Věnoval jsem mu největší prostor, protože založení 
člověka z prvního, instinktivně-afektivního pohybu, představuje ve filosofii dle mého názoru 
poměrně nový a odvážný postřeh. Patří sem zejména uchopení fenoménu těla a tělesnosti, 
dále pak sledování toho, jak se v prvním pohybu vydělují základní „modality“, 
„formy“ subjektivního já jakožto „elánu do věcí“ (5.1.1), já ve spolubytí s druhými (5.1.2) a 
já ve sféře „neosobního jáství“ (5.1.3). První pohyb se nakonec pokusím deskriptivně vykázat 
na některých jeho momentech (5.1.4). U druhého pohybu (5.2) ukazuji, jak dialekticky 
zatlačuje pohyb první a jak se odehrává primárně jakožto práce (5.2.1). V jeho deskripci se 
zaměřuji zejména na to, jaká s sebou tento pohyb nese úskalí a nepravdivost (5.2.2). Konečně 
třetí pohyb transcendence (5.3) charakterizuji jako přijetí toho, co v ostatních pohybech 
přehlížíme, zejména pak konečnosti existence (5.3.1), a rozpoznávám jej jako pohyb 
význačný, podmiňující pohyby ostatní tak, že se výslovně vztahuje k celku bytí (5.3.2).  
 
Poslední kapitolu (6) ponechávám otevřenou některým postřehům a zhodnocením toho, co 
Patočkova koncepce tří životních pohybů přináší. Tato práce si přitom ani v nejmenším 
neosobuje nárok hledat nějaké „mezery“, logické či věcné nedostatky, ale snaží se s plným 
respektem k autorovi, ze kterého čerpá svou látku, podívat na problém v širším kontextu a 
zvážit některé jeho přesahy a implikace. 
 
 
1.2 Způsob zkoumání a vytýčení cíle 
 
Jedním z nejdůležitějších poznatků, který posloužil jako určité vodítko pro směřování této 
práce, je fakt, že Patočka se na člověka a jeho smysl ve světě, v univerzu, táže přímo. To dle 
mého mínění značí především to, že se přitom neobrací k vědomí, které je smysl 
propůjčujícím ovládáním jsoucen a jejich relací, jako Husserl, protože „vědomí, 
transcendentální subjekt (...) se liší celou svou základní strukturou od konečné bytosti, které 
říkáme člověk“.3 Nejde ale primárně ani cestou heideggerovského zkoumání struktur bytí, 
                                                 
2 Patočka, J.: Problém přirozeného světa, in: Tělo, společenství, jazyk, svět, OIKOYMENH, Praha 1995, s. 190  
3 Patočka, J.: Tělo, společenství, jazyk, svět, OIKOYMENH, Praha 1995, s. 52 (Dále jen Tělo) 
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protože Heideggerova filosofie4  je v tomto „příliš formální“, protože „nezdůrazňuje dost 
ontologický dosah tělesnosti“. 5  Patočkův hlavní přínos spařuji především v tom, že si 
uvědomuje nutnost tázat se přímo po člověku v jeho personální tělesnosti, která zároveň vždy 
znamená život ve světě a ve společenství s druhými. 
 
Toto základní přesvědčení pak určuje povahu celé této práce: koncepci tří životních pohybů 
nesleduji ani vyloženě „historicky“, jak se postupně utváří v jednotlivých textech, ani snad 
„komparativně“, že bych se snažil nalézt shody a kontradikce v tom, co je psáno. Ani v 
jednom z těchto přístupů nevězí smysl toho, co se chci pokusit vystihnout. Jak Patočka sám 
poznamenává, „filosofie, která má program, musí vidět něco podstatného, co svět nějak 
určuje“.6 Tomu konkrétně rozumím tak, že ačkoli se filosofovo dílo rozprostírá do let jeho 
života, během kterých dochází k různým závěrům, mění některé své postoje, názory atd., ono 
„vidění něčeho podstatného“ je vždy dříve než vyjádření v konkrétním textu, je dříve, než je 
filosof začíná artikulovat. Je tu vždy již nějaké vůdčí přesvědčení, „vidění“, „světonázor“, 
které konkrétním řešením v jistém smyslu předchází, a které ani sebepřísnější epoché nemůže 
vyřadit. Takové přesvědčení není pak nějakým metodickým „prohřeškem“, ale samou 
zárukou smysluplnosti.   
 
U Patočky spatřuji toto nahlédnutí zejména v tom, že člověk je bytost, „osoba“, „persóna“, 
která je vystavena dvojznačnosti těsného (protože tělesného) sepjetí se zemí i se světem: je 
bytím na světě, „pozemšťanem“, který má ovšem vztah i k tomu, co jej přesahuje. A že to vše 
dohromady zřejmě tvoří jakousi dynamickou jednotu, že to je nějak vzájemně specificky 
provázáno. To je na první pohled dost banální zjištění – dvojakou situaci člověka spatřuje již 
mýtus, umění, řecká filosofie atd. Ale artikulace této bytostné jednoty jakožto dialektického 
vztahu tří životních pohybů – to je původní vhled Patočkův. Z něj potom pramení např. jeho 
akceptace i kritika fenomenologie, z této pozice se dívá na dějiny filosofie, odtud až může 
vytrysknout jeho pojetí historie, filosofie dějin atd. Koncepci tří životních pohybů proto 
pojednávám jako celek – za mnohostí literárních odkazů stojí jednota myšlení. Snažím se 
chápat tuto koncepci jako určitý způsob rozumění lidské existenci, jako specifickou 
filosofickou tematizaci člověka, která klade důraz na jeho vnitřní dynamiku, proměnu, 
připoutanost ke světu i jeho transcendenci. Koncepci tří životních pohybů rozumím jako 
originálnímu příspěvku k porozumění jsoucnu člověk a jeho postavení ve světě. Život je 
mystérium, vystavenost do víceznačnosti – proto porozumění sobě samým musíme neustále 
přestavovat, přibližovat se mu, nějak se to snažit celé „obejmout“. Koncepce tří životních 
pohybů je právě snahou o takové „obemknutí“. Je, obrazně řečeno, Patočkovým vlastním 
způsobem „transcendence“.  
 
 
2. Koncepce tří životních pohybů v rámci Patočkova díla 
 
2.1 Filosofie jako „životní program“ 
 
Skrze všechnu formální roztříštěnost a zdánlivou neucelenost Patočkova díla prosvítá se 
zvláštní intenzitou zejména jeden zásadní rys – neutuchající zápal pro věc filosofie, která 
ovšem není jako onen „přesný, tradicí vybroušený formalismus, kterému chybí obsah“,7 ale v 

                                                 
4 Na všech místech, kde takto generalizuji, rozumím: Heidegger na pozici fundamentální ontologie, tj. především 
Heidegger z Bytí a času.  
5 Tělo, s. 64 
6 Tělo, s. 11  
7 Tamt. 
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celé své šíři a hloubce je naopak viděním něčeho „podstatného, co svět nějak určuje“.8 Jak 
Patočka sám píše ve svém raném eseji z roku 1934, filosofie v žádné době není „záležitost, s 
kterou se možno v životě potkat a minout“9 – toho, kdo se s ní setkává, totiž specificky 
proměňuje. Povolává jej k odpovědnosti. Filosof proto není a nemůže být „filosofem sem tam 
trochu mezi ostatními drobnými neřestmi a ctnostmi, nýbrž nadobro“.10 
 
Vedle požadavku vidění podstatného a názorové koherence, jednoty „myšlení, slov a skutků“, 
se však nutně přidává ještě něco: vyslovování toho, co takto „vidíme“. A toto vyslovování, 
legein, 11 je zejména vyslovováním pro druhé. Neexistuje v sobě uzavřené myšlení. Myšlení 
je sókratovským dialogem duše se sebou samou. Tím se chce říci, že jako takové je vždy již 
vyslovováním, vždy již předpokládá nějaké ty jako partnera rozmluvy. Málokdo si toto 
uvědomoval tak jako Patočka, jehož dílo, jak poukázal jeden z jeho předních komentátorů 
Josef Moural, obsahuje „příliš málo dokončených velkých děl, a příliš mnoho náčrtů, zlomků, 
přednášek pro různorodé publikum“.12  To však není snad nějaký nedostatek, ale živoucí 
doklad filosofova celoživotního nasazení. Kdysi jsme se s jedním známým pobavili nad 
myšlenkou, že Patočka by byl pravděpodobně schopen napsat pojednání o lidské existenci i 
do ženského časopisu o životním stylu, kdyby byl o to požádán. Až postupem času však nad 
jízlivostí té poznámky převládla úcta k hlubokému filosofovu přesvědčení, že neexistuje 
publikum, které by nebylo hodno jeho pedagogické snahy a pozornosti. 
 
Jak občas vzpomínal doc. PhDr. Zdeněk Pinc během svých přednášek, byla to zřejmě právě 
Patočkova víra, že existuje všem lidem společná smysluplná řeč, logos, která může být 
„probuzena“ po vzoru sókratovské maieutiky, jež se mu stala osudnou u výslechů Státní 
bezpečností. Pravý filosof tak následuje svou věc, své „vidění podstatného“, až na okraj 
samoty a nepochopení, protože jeho láska k pravdě převyšuje vazbu na to, co pomíjí. A 
následuje ji dokonce i na sám práh smrti, pakliže má volit mezi smrtí a životem v sebeklamu, 
zpronevěrou sobě samému.  
 
 
2.2 Tematizace člověka jako jádro Patočkovy filosofie 
 
Zamyšlení nad disparátní povahou Patočkova písemného odkazu se ve světle tohoto 
imperativu může jevit jako zcela malicherné. Přesto zde má do jisté míry své opodstatněné 
místo, má-li být tento odkaz tradován dál ve smysluplném celku a tvaru. Při uspořádávání 
filosofova díla tak vzniká otázka po tom, co je jeho hlavním těžištěm, co stálo v samém centru 
Patočkova filosofického zájmu. Respektive, co bylo jádrem jeho vidění toho „podstatného, co 
svět nějak určuje“.13 Toto jádro se přitom nemusí – a s největší pravděpodobností skutečně 
nebude – krýt s tím, čemu ve svých spisech tematicky věnoval největší prostor.  

                                                 
8 Tamt. 
9 Patočka, J.: Několik poznámek o světské a mimosvětské pozici filosofie, in: Péče o duši I, Sebrané spisy 1, 
OIKOYMENH, Praha 1996, s. 58 
10 Tamt. 
11 Řecký termín logos v sobě nerozlučně spojuje jak význam „myšlení“, tak význam „slovo“. „Proto existuje v 
klasické filosofii přesvědčení, že ,myšlení‘ je vázáno na ,řeč‘“, a tedy teoretický postoj je zároveň vždy vy-
slovováním toho, co věc je. „Chovat se ke světu ,teoreticky‘ (nechat-svět-být) znamená o něm ,pouze‘ hovořit 
(LEGEIN), říkat ho (LEGEIN)“. Benyovszky, L. a kol.: Filosofická propedeutika I., SOFIS, Praha 1999, s. 20 
12 Moural, J.: „The Question of the Core of Patocka´s Work: Phenomenology, History of Philosophy, and 
Philosophy of History“, Report of the Center for Theoretical Study, CTS-99-05, Praha 1999, s. 1, cit. in: Findlay, 
E. F.: Caring for the Soul in a Postmodern Age: Politics and Phenomenology in the Thought of Jan Patočka, 
State University of New York Press, Albany 2002, s. 4 (přel. D. Vik) 
13 Tělo, s. 11 
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Jako žák Husserlův a Heideggerův se Patočka celoživotně vypořádával s jejich dílem – ať je 
již interpretoval a zprostředkovával českému posluchačstvu, znovu (a často po svém) vykládal 
některé jimi užívané pojmy anebo se vůči nim kriticky vymezoval. Přesto ale nemůžeme 
uspokojivě říci, že hlavním Patočkovým zájmem byla fenomenologie (či snad fundamentální 
ontologie). Jak sám autor uvádí: „To, co jsme vymezili jako fenomenologii – učit se přesně 
myslet a vidět (jak přečíst, jak říci, co vidíme) – je obsaženo ve filosofii vždy“. 14 
Fenomenologie pro něj nemá eminentní význam jako téma – představuje spíš „metodu“,  
„způsob filosofování, který nevychází z hotových tezí jako premis, ale ke všem premisám 
zachovává distanci“,15 a tak vede k pravdě: je účinným a přesvědčivým způsobem myšlení. 
Obdobně – i přes nepřeberné množství textů napsaných na toto téma, včetně jednoho z mála 
velkých spisů Kacířské eseje o filosofii dějin – jen těžko může obstát tvrzení, že Patočka byl 
především filosofem dějin či snad dokonce historikem filosofie. Musíme proto hledat jinde. 
 
Ivan Chvatík a Pavel Kouba, pořadatelé filosofovy pozůstalosti a vydavatelé Sebraných spisů, 
považují za hlavní téma Patočkovy celoživotní práce péči o duši. Podtitul těchto spisů pak 
hovoří o souboru „statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách“. Péče o duši je 
totiž ústřední osou, která protíná jak Patočkovy úvahy historické (tím, že „zdůrazňuje nutnost 
radikálního sebeobjasnění, jež má být dosaženo skrze historický výzkum“,16 jak tvrdí Moural), 
tak například úvahy politického charakteru, jejichž názvuky v Patočkově díle zahlédá 
americký autor Edward F. Findlay17 (péče o duši je pak pojata do širšího rámci péče „o obec, 
nejlepší stát“).18 Péče o duši ovšem předpokládá již toho, kdo o duši pečuje – ať již o duši 
svou skrze dějinné sebepochopení a nebo o duše jiných skrze péči o polis. Odpovídáme tedy, 
že to, co se Patočkovi neustále vrací jako ústřední téma, to, co jej v otevřeně i skrytě orientuje 
v různorodých úvahách, je otázka po tom, co je člověk. A to nikoli snad nějaká jeho specifická 
část, nějaký podstatný rys, obor jeho činnosti, ale, lze-li to tak říci, jsoucno člověk vcelku.  
 
Nutnost zodpovědět otázku po člověku a jeho záležitostech přichází do zorného pole ze 
zjištění na první pohled banálního. Pakliže nějak nevyjasníme, co je člověk, nepohneme se ve 
společenských vědách ani o píď. Vědu nelze budovat bez ohledu na předmět.19 Budou-li 
duchovědné disciplíny postupovat podle schémat věd přírodních, matematicky 
konstruovaných objektivací, v nichž je vlastně vše již předem naplánováno a rozvrhnuto20 (jak 
se tomu dělo a namnohdy děje stále, jak Patočka upozorňuje například na začátku jednoho 
svého nevydaného eseje: „Jisté je, že s ním [vznikem mechanistické, newtonovské metafyziky] 
nesouvisí pouze vznik moderní přírodovědy, nýbrž i osudy toho, co nazýváme psychologií a 

                                                 
14 Tělo, s. 11 
15 Tamt. 
16 Moural, J.: „The Question of the Core of Patocka´s Work“, cit. in: Findlay, E. F.: Caring for the Soul in a 
Postmodern Age, s. 5 (přel. D. Vik) 
17 Viz Findlay, E. F.: Caring for the Soul in a Postmodern Age: Politics and Phenomenology in the Thought of 
Jan Patočka, State University of New York Press, Albany 2002 
18 Patočka, J.: Kacířské eseje o filosofii dějin, in: Péče o duši III, Sebrané spisy 3, OIKOYMENH, Praha 2002, s. 
105 
19  „Určovat vědu bez ohledu na předmět: může to vést k něčemu jinému než k naprostému obsahovému 
vyprázdnění a posléze k čistě formálním řešením, jež lidskost nepřekonávají, nýbrž pouze neutralizují?“ Patočka, 
J.: Několik poznámek k pojmu dějin a dějepisu, in: Péče o duši I, Sebrané spisy 1, OIKOYMENH, Praha 1996, s. 
35 
20 „Novověká věda je druh poznávání, který je řízen a veden ,předběžným přesvědčením o povaze univerza‘. 
Nemá jako teoretický postoj povahu hledání předpokladů pozorovatelného jsoucího, nýbrž povahu budování a 
ověřování ,předběžných přesvědčení o povaze univerza‘, povahu ,výzkumu‘.“ Benyovszky, L. a kol.: Filosofická 
propedeutika I, s.37 
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na ní založených duchovědných a společenskovědných zkoumání“),21 nemohou nám o povaze 
lidské existence říci nic podstatného. To, co bychom na ní takto vydobyli, by připomínalo 
svou neohrabaností spíše násilné vloupání: vracíme se nazpět s několika polámanými 
ozubenými kolečky a na jejich základě se snažíme vybudovat představu celého orloje. 
Nezbytná fixace předmětu ve strnulý pojem jej vytrhuje z jeho přirozených souvislostí. A 
možná amputuje právě to, co je na něm podstatné. 
 
Je to poněkud prekérní situace. „Obtíž existence je v tom, že nám chybí její objektivní pojem. 
Ale potom, jak o ní myslet, jak se o ní vyjadřovat, vždyť podstata pojmu je přece právě v 
objektivitě, v tom, že myšlenka je fixována tak, že v ní myslíme všichni stejně nejen stejné, 
nýbrž totéž,“ píše Patočka.22 Tuto jistotu tedy o existenci nemáme – nemůžeme ji pojmově 
fixovat a preparovat po vzoru přírodních věd. Odemykání jsoucna člověk ve třetí osobě, 
předmětným dotazováním, může přinést nějaká jeho dílčí určení, jako například aristotelské 
animal rationale.23 Je ale otázkou, jestli člověk opravdu je jen „jsoucno mezi jsoucny“, jestli 
„leží“, „jest“ takto neproblematicky mezi ostatními jsoucny.24 A my víme přece, že to tak v 
nám daném smyslu není a nemůže být – protože v centru každého filosofického systému stojí 
zejména sám ten, kdo filosofuje, osou každého života je ten, kdo tento život žije, prožívá, cítí 
atd. Člověk není snad nějaký „nositel“, který by jaksi „sám o sobě“ mohl být 
„něčím“ „bez“ tohoto života – on žije tento život a potud jím je: personálně, nezastupitelně. 
 
Jistý náběh k personálnímu pojetí, učinil již Descartes – výpověď, jíž se započal novověk, 
cogito-sum,  nemá smysl jinak než v první osobě. Objev personálního momentu je však 
vzápětí zcela puštěn z ruky a jak víme, ústí do zvláštní duality čistého vědomí a čisté 
rozprostraněnosti, kde veškerá rozprostraněnost (a tedy i personální tělesnost) je opět určena 
výhradně k „ovládnutí“, tj. je o ní vybudován metafyzický systém. Tělo se pak stává strojem, 
jehož smyslem je úživnost „ducha“.25 Patočka (a samozřejmě nejen on) však upozorňuje na to, 
že chceme-li tematizovat člověka v jeho prožívání, musíme kráčet v jistém smyslu mimo 
subjekt-objektovou formu (ta představuje jen určitý „výsek“ z celku naší zkušenosti), což 
mimo jiné znamená i vzdát se představy duality „duše“ a „těla“ jako nějakých dvou k sobě 
přistupujících „prvků“. Člověk je především dynamickým prožíváním sebe sama, světa, 
druhých atd.: je třeba zaměřit se na ráz tohoto prožívání. A tím se již ocitáme na půdě 
fenomenologie.  

                                                 
21 Patočka, J.: Přirozený svět a fenomenologie, in: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 1, Vyd. I., Chvatík, 
Praha (Archivní soubor) 1980, s. 1 (prol. D. Vik) 
22 Patočka, J.: Co je existence?, in: Přirozený svět a pohyb lidské existence, sv. 1, Vyd. I. Chvatík, Praha 
(Archivní soubor) 1980, s. 1 (dále jen Co je existence?) 
23 To je určení, které v různých provedeních do jisté míry vévodí našemu vágnímu porozumění (i porozumění 
přírodních věd) až dosud. „Toto určení je významné také v jiném ohledu. Sice v tom, že mnohá (filosofická, 
vědecká i každodenní) určení člověka jsou jím zajata (či předpokládají je) v jistém metodologickém smyslu. Totiž v 
tom a tím, že otázce po člověku (jakkoli uvádějí jako to specifikující nakonec třeba něco jiného než LOGOS) 
rozumějí jako otázce, na kterou lze odpovědět v horizontu představ o ,rodech‘ a ,druzích‘.“ Benyovszky, L. a kol.: 
Filosofická propedeutika II., SOFIS, Praha 2001, s. 12  
24 Tento postoj drží celá antika, jak Patočka obratně ukazuje ve svém historicko-filosofickém exkurzu na začátku 
Těla. Antický filosof je v ideálním případě nezúčastněným pozorovatelem, který nahlíží panoramatickou hru 
vyjevujícího se bytí (vzpomeňme exemplárně barvitého líčení mýtu o duši obzírající ideje z Platónova Faidra) – 
aniž by se zde významnějším způsobem problematizovaly možnosti a meze tohoto nahlížení vzhledem k tomu, 
že je rovněž člověkem ve smyslu: konkrétní osobou umístěnou v konkrétním těle, která o sobě může významně 
vypovídat v první osobě. Viz Tělo, s. 12-13   
25 Descartes s tělem tvrdě účtuje zejména ve druhé meditaci, kde vyřazuje veškerou „přirozenost těla“ svou 
metodickou skepsí: „...tělo, tvar rozlehlost a místo jsou chiméry.“ Descartes, R.: Meditace o první filosofii. 
Meditationes de prima philosophia, OIKOYMENH, Praha 2001, s. 39. Argument deceptora a souvislého snu 
však pro Patočku není dost pádný: „Je škoda, že Descartes nešel dál, že přehlédl, že i snící má tělo, třebaže 
vysněné, není bez těla, že tělo je nezbytné i pro snový svět.“ Tělo, s. 16 
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Jak uvidíme zejména v další kapitole, tematizace člověka představuje význačný problém – s 
každou výpovědí, kterou učiníme, se ocitáme na poli nejrůznějších kontradikcí. Nemůžeme s 
tím být rychle hotovi. Přesto je však zapotřebí tento nelehký úkol převzít, osobujeme-li si 
právo na nějaké „společenské vědy“. To je více než zřejmé, neboť „vlastní problém vzniká v 
duchovních disciplínách tím, že pronikáme k jisté stránce sebe sama, která v jistém smyslu 
nám jasná je a v jistém smyslu nám jasná není“. 26   A proto také „pro takřka všechny 
společenské vědy je tím bodem, kdy se stávají skutečnými vědami, toto proniknutí 
sebeiluzemi, sebezákryty, našimi idoly o sobě“.27 Hlubokou pravdu této skutečnosti přiznávají 
zejména v poslední době navíc nejen „duchovědci“, ale i mnohé kapacity z oborů 
přírodovědných.28 Je třeba výslovně formulovat otázku po člověku. 
 
 
3. Problémy zkoumání existence 
 
3.1 Průkaznost fenomenologie 
 
Pronikání do mnohoznačnosti lidské existence a jejích struktur se – jak jsme viděli – nemůže 
dít nějakou fixací a následně neproblematickou deskripcí po vzoru přírodních věd. Nemáme 
před sebou hotové pojmy, s nimiž bychom mohli operovat, ale „pouhé“ fenomény. A 
„fenomén přirozeně není to, co se nazývá vědecký fakt. Vědecký fakt musí být objektivně 
zjistitelný, každému stejně přístupný, každý má stejné předznamenání něčeho existujícího v 
souvislosti jiných fakt, s nimiž tvoří nerozlučnou jednotu, jednotu objektivní reality. Fenomén 
na tuto podmínku začlenění do jiné reality není vázán“, ale „má svůj smysl sám v sobě“.29 
Zkoumat fenomén ve vztahu k němu samému má pak dokonce přednost před jeho zkoumáním 
vzhledem k objektivní realitě, protože „objektivní realita také není dána sama o sobě, nýbrž 
skrze fenomény“.30 
 
Co to znamená? Že musíme zvolit jiný přístup. Nemůžeme požadovat, aby zde bylo něco 
„dokázáno“, ale „pouze“ „ukázáno“.31 Není to však málo? Můžeme se vůbec takto dobrat 
nějaké obecné pravdy, nemáme-li k pojmu existence nic víc než soubor několika prchavých 
fenoménů, které nemůžeme vykázat jako pojmy, jež by se daly fixovat tak, že bychom v nich 
všichni mysleli „stejně nejen stejné, nýbrž totéž“?32 Bude tedy třeba poopravit naše představy 
o pravdě jakožto adekvaci objektivních myšlenkových útvarů, jak je nám dána v soudech, v 
teorii33 – pravda je v Patočkově pojetí především „určité porozumění, které nás již prvotně 
orientuje v žití a v bytí“.34  
 

                                                 
26 Tělo, s. 71 
27 Tamt.  
28 „V minulosti nám unikla řada vědních oborů. Jedním z nich je studium duševna. Myslím, že studiem duševna 
se zrodí ne jedna, ale celá řada nových věd. Pokud s tyto vědy nezrodí, nemůžeme prohlašovat, že žijeme plně 
doopravdy vědecky,“ tvrdí například známý vědec J. Robert Oppenheimer, ředitel atomových laboratoří v Los 
Alamos. Cit. in: Tomáš, E.: Umění klidu mysli, Avatar, Praha 1997, s. 8 
29 Co je existence?, s. 3 
30 Tamt. 
31 Tamt., s. 2 
32 Tamt., s. 1 
33 „Pravda tedy zřejmě není jen triviální konstatování, něco, co se dá vyjádřit jedničkou a nulou v logické 
formuli. Je to nejspíš sama možnost, že něco platí a něco neplatí, možnost a naděje, že se spor jednou rozhodne a 
nejasnosti rozptýlí. Tuhle možnost většinou sami nemáme v ruce - to bychom o žádné pravdě nepotřebovali 
mluvit - a přece s ní docela samozřejmě počítáme, kdykoli něco říkáme.“ Sokol, J.: Malá filosofie člověka a 
Slovník filosofických pojmů, s. 124 
34 Co je existence?, s. 3. 
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Existence je sebevztahem, který ve své nelhostejnosti ke svému vlastnímu bytí tomuto bytí 
vždy již rozumí, nějakým způsobem se mu vyjevuje pravda tohoto bytí (jak, to uvidíme dále v 
konkrétních analýzách). Toto sebeporozumění je pak prvotním myšlením, které se odehrává 
dávno před vědeckými teoriemi. Pregnantně vyjádřeno, „lidé mysleli od prvopočátku, dokud 
neměli ani filosofii, ani vědu v soustavném smyslu“.35 Jak však Patočka ukazuje, je toto 
sebeporozumění, tento „ontologický cit“36 v něčem přesvědčivější než vědecké teorie, které 
konstruují „objektivní“ realitu – „dotýká se nás možná po určité stránce hloub než to [myšlení] 
předmětné“.37  
 
V převzetí tohoto heideggerovského motivu tkví Patočkův ostrý rozpor s Husserlovou 
fenomenologií, která je filosofií čisté theoreía, čistého nazírání. Husserl si stanovil za cíl 
apodiktický ideál filosofie,38 která je v každém svém okamžiku jasně vykazatelná. V tom se 
dle Patočky kromě nesporné odvahy přihlásit se k absolutní odpovědnosti skrývá ovšem i 
nemožnost ustoupit od tohoto předpokladu, který se za jistých okolností může stát dogmatem, 
znemožňujícím hlubší nahlédnutí. Protože lidská zkušenost, jak uvidíme dále, není „v celém 
svém rozsahu vykazováním“: „Každá jasnost nemusí být předmětná, vykazatelná, každé 
vědomí nemusí být doprovázeno sebeuvědoměním, každá jasnost nemusí být zřetelnou 
daností“.39 
 
Když se chápu jsoucen denní potřeby a s jejich pomocí se zařizuji ve světě, jen málokdy tento 
vztah nabude rysu „předmětného uvědomění“.40 Patočka v tomto klade důraz na Heideggerův 
„primát praxe“,41 na takový život, který není nazíráním jakožto teoretickou objektivací, ale 
který má praktickou jasnost ve své situaci, které rozumí tím způsobem, že koná. Fakt, že 
člověk je na světě, se odehrává před veškerou teorií, proto „člověk“ a „svět“ nestojí nějak 
„proti sobě“, ale ve zprvu „nerozlišené“ jednotě. Jak se ale dále ukáže zejména v tematizaci 
prvního životního pohybu (5.1), Patočka ustavuje toto „pouto“ ještě hlouběji než Heidegger – 
jde za rovinu praktického rozumějícího zacházení s věcmi, které jejich smysl odhaluje jako 
„služebnost“, „vhodnost“, a skrze interpretaci fenoménu tělesnosti poukazuje na původnější, 
instinktivně-afektivní oblast našeho ukotvení ve světě. 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Tamt. 
36 „Jako Heidegger mluví o tom, že vždy již jako existující máme určité porozumění bytí, díky němuž jsme vůbec 
s to se na bytí tázat, mluví Marcel o tom, že člověk má vždy cosi takového jako ,ontologický cit‘, jakousi potřebu 
bytí.“ Petříček, M.: Úvod do (současné) filosofie, Hermann a synové, Praha 1997, s. 86-87 
37 Co je existence?, s. 1 (prol. D. Vik) 
38 „...dospíváme k poznání, že Descartova idea vědy a konečně idea univerzální vědy z absolutního odůvodnění a 
ospravedlnění není nic jiného než ona idea, která neustále řídí všechny vědy a jejich úsilí o univerzálnost – ať už 
je tomu s jejich faktickým uskutečněním jakkoliv.“ Husserl, E.: Karteziánské meditace, Svoboda-Libertas, Praha 
1993, s. 16 
39 Tělo, s. 63 
40 U Heideggera je tato souvislost vždy původně skryta, charakterizuje ji „hladké fungování“. „Může se však stát, 
že se hladkost fungování poruší“, a tak se určitá souvislost vyjevuje, vystupuje z celku jako fenomén. Tělo, s. 83 
Heidegger navíc rozlišuje různé mody této „deficience“ jejichž funkcí je „zjevovat na příručním jsoucnu 
charakter výskytovosti“, a to: (1) „Jsoucno (...) může být při obstarávání shledáno nepoužitelným, 
neuzpůsobeným k určitému použití“, nebo (2) jsoucno „nejen není ,vhodně po ruce‘, nýbrž vůbec není ,na dosah 
ruky‘“, a konečně (3) jsoucno „nechybí a není nepoužitelné, ale ,stojí‘ obstarávání ,v cestě‘.“ Heidegger, M.: Bytí 
a čas, s. 96-97   
41 Tělo, s. 64 
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3.2 Co se nám dává v reflexi? Polemika s Husserlovým a Heideggerovým pojetím              
reflexe   
 
Problém fenomenologie a její průkaznosti, který jsem v obecných rysech nastínil, může být 
formulován také v ostřejších konturách jako otázka po smyslu a platnosti reflexe jako 
eminentní fenomenologické metody zkoumání. Ta, jakožto privilegovaná Husserlova metoda 
odkrývání zkušenostních struktur, nebyla co do své povahy nikdy projasněna. Je tedy „nutno 
položit otázku, kterou Husserl neklade, otázku po povaze reflexe“.42 Položení této otázky je 
důležité i pro rámec této práce – máme-li spolu s Patočkou zkoumat existenci v její personální 
povaze, je nezbytné vidět jasně to, co nám reflexe jako nástroj tohoto zkoumání může 
poskytnout – jaký typ „faktů“ nám zprostředkovává? Jaké jsou (jsou-li) její limity? Jako půda 
pro zodpovězení této otázky může přitom poměrně dobře posloužit to, co již bylo naznačeno 
výše.  
 
„U Husserla je reflexe privilegována, protože nám domněle dává vědomí v originále, jenom 
reflexivně zachycené“.43 V tom je ovšem nevýslovně skryto, že vědomí se nám samo v reflexi 
dává po způsobu danosti předmětu. Můžeme na něj pak reflektovat, klást jej a dále analyzovat, 
ale nikdy se tímto způsobem nedostaneme „za“ toto vědomí: smysl tohoto aktu – to, co 
znamená v „celkovém životním procesu“44 – nám zůstane skryt. Intencionalita vědomí nás 
jakoby vodí v kruhu. Patočka je spolu s Heideggerem toho názoru, že vědomí, jak jej Husserl 
popsal, tedy sebe sama kladoucí za svůj předmět, nastává v celkovém životním rázu jen jako 
„speciální případ a za určitých předpokladů“,45 například při vědeckém posuzování tezí z 
hlediska jejich platnosti. Ale život, jak jej prožíváme, nemá stálý charakter tohoto 
zpředmětňujícího kladení.  
 
Řekli jsme, že existence je k sobě samé vztažena po způsobu nelhostejnosti. Husserlovo pojetí 
reflexe, která je „bez bližšího odůvodnění“ „čirá kontemplace“, která „je schopna zachycovat 
svůj předmět, aniž k němu má jakýkoli vztah, praktický, ovlivňující“,46 je tedy do značné 
míry konstrukt – ve skutečnosti představuje jen jeden z „modů“ či jednu z možností existence, 
kterou však teprve bytostný sebevztah umožňuje. Ve svém životě člověk ale převážně nehraje 
roli „nezaujatého diváka, který je produkován fenomenologickou redukcí“. 47  V redukci 
suspendujeme víru ve svět, generální tezi světa, a získáme tak očištěné, kontemplující já.48 To 
je ovšem u Husserla premisa, která visí ve vzduchoprázdnu. Odkud bereme jistotu, že v 
prvotní zkušenosti stojí „já“ a „svět“ proti sobě, takže můžeme neproblematicky 
„škrtnout“ svět, aniž bychom „ztratili“ i něco z nás samých, z „já“?49 Patočka se v této své 
kritice do značné míry opírá o Heideggerův pojem světa, který je, narozdíl od Husserlova 
světa jako horizontu explikovatelného kontemplujícím pohledem, ontologickou strukturou, 
existenciálem, který „nepatří takříkajíc na stranu objektu, ale patří k nám“.50 Svět se ve své 
                                                 
42 Tělo, s. 79 
43 Tamt., s. 63 
44 Tamt. 
45 Tamt.  
46 Tamt., s. 79 
47 Tamt. 
48 „...nestačí zbavit platnosti všechny vědy, jež jsou předem dány, nakládat s nimi jako s předsudky, jež jsou pro 
nás nepřípustné. Musíme oloupit o naivní platnost také jejich univerzální půdu, půdu zkušenostního světa. Bytí  
světa na základě přirozené zkušenostní evidence nesmí už pro nás být samozřejmým faktem, nýbrž rovněž, a to 
jedině fenoménem platnosti.“ Husserl, E.: Karteziánské meditace, s. 21 
49 Husserlův nevyjasněný předpoklad: svět stojí „proti mně“, je ode mně do značné míry „oddělen“. „Máme 
přece kontinuální zkušenost, v níž nám tento svět stojí neustále před očima jako neproblematická existence“. 
Husserl, E.: Karteziánské meditace, tamt. 
50 Tělo, s. 82 
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světskosti nestaví jako něco „proti nám, a v tomto smyslu věřit ve svět není něco odlišného od 
toho věřit v sebe“.51  
 
Další otázka musí směřovat po hlubším smyslu husserlovského typu reflexe – neboť se zdá, 
že k epoché, která jí předchází, chybí člověku v jeho každodennosti pádný motiv.52 Husserl ji 
vysvětluje jako objev oblasti absolutní svobody, jako vyvázání se ze světských interesů. Je 
ovšem na místě se ptát, zda tomu není právě naopak, zda bytostný interes není právě tím, co 
možnost reflexe zakládá, a zda tedy ve skutečnosti „nereflektujeme proto, že se celou svou 
povahou vztahujeme k sobě“?53 Existence není hotová v tom smyslu, že by se mohla stát 
svým neproblematickým sebe-kladením, v němž by mohla na sebe čistě shlížet jako na 
objekt – je vždy na cestě k sebeuskutečnění, stále se „hledá“. A právě v tom tkví dle Patočky 
smysl toho, že na sebe reflektuje.  
 
Husserlova reflexe směřuje k odhalení posledního základu, a v tom smyslu si činí nárok na 
absolutní vědění, „usiluje o absolutní očištění subjektu poznání, o jeho absolutizaci“. 54 
Můžeme však mít – jakožto existující – přístup k takovému vědění? Pakliže se ukázalo, že 
reflexe je aktem bytostným, že je umožněna vztahem člověka ke svému bytí, pak to, co se 
nám v reflexi ukazuje, bude vždy záviset na určité „míře“ naší „odemčenosti“ světu. 
Chápeme-li tedy reflexi jako nástroj zjevování pravdy, pak tak nemůžeme činit v absolutním 
slova smyslu, neboť „můj vztah k pravdě ve smyslu podmínky možnosti vší verifikace není 
původně objektivující, kontemplativní, konstatující, teoretický, nýbrž eminentně praktický. 
Být v pravdě znamená původně: zajímat se, být zaujat nějakou svou podstatnou možností, tj. 
nebýt indiferentní k tomu, čím a jak jsem“.55  
 
Reflexe se tak stává pro Patočku význačným prvkem „vnitřního jednání“56  – sám pohyb 
existence se v zásadní míře odehrává v reflexi. Není to ovšem nějaký univerzální princip 
zjevování, který bychom jednoduše aplikovali tak, že bychom obraceli pohled na sebe samé – 
člověk existuje v určitých „vrstvách“, v životních pohybech, které jsou zároveň různými 
„úrovněmi“ vztahu k pravdě „nikoli teoretické, vědecké, nýbrž životní, s jejími modalitami 
nezjevnosti, uzamčenosti, iluze, lži a jejích protikladů“. 57  A jak také uvidíme v dalším 
výkladu, v každém z těchto pohybů reflexe nachází „něco jiného“, má jinou povahu, každý z 
těchto pohybů ji „umožňuje“ „jinak“. Patočka ji obecně charakterizuje nikoli jako „pouhé 
přemítání“, „představování“ či „zádumčivost“ – ale jako „jednání“, „kterým se z uzamčenosti, 
která se vyhýbá sobě, své pravdě, vidění sebe takovým, jakým jsem, odemykám pro sebe i 
jiné“,58 akcentuje v ní aktivitu, přejímání a přijímání jistých životních skutečností atd.59 Tento 
bytostný smysl reflexe spatříme nejlépe v analýze třetího životního pohybu (5.3).  

                                                 
51 Tamt. 
52  „Člověk takovou reflexi k ničemu nepotřebuje, nemá k ní žádný životní, praktický důvod“ Tělo, s. 85. 
„Epoché je akt naprosto celkový, v něm zaujímáme postoj ke světu v celku, zaujímáme absolutní distanci, tedy 
běží tu o průlom čehosi zcela nevšedního do každodenního světa. Přitom se ukazuje, že v každodenním světě 
nelze objevit žádnou každodenní motivaci k tomuto aktu, což znamená, že tento absolutní odstup od světa 
poukazuje na jistou základní možnost či schopnost člověka, na schopnost absolutní distance, na zápornost, 
která je spojena s lidskou existencí a která není jen negací, nýbrž je objevem jiného světa...“ Petříček, M.: Úvod do 
(současné) filosofie, s. 31 
53 Tělo, s. 79 
54 Patočka, J.: Problém přirozeného světa, in: Tělo, s. 186 
55 Co je existence?, s. 9 
56 Tamt., s. 4  
57 Tamt.  
58 Tamt. 
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Konečně – reflexe není čistým nazíráním, ale mění povahu reflektovaného.60 Pokud je reflexe 
aktem zpředmětnění, jsoucno se mi v ní dává právě touto svou předmětnou stránkou. 
Husserlovská reflexe zjevuje jsoucno jako „předmět“: její povaha je taková, že je vždy již 
předem rozhodnuto o tom, „co a jako co“ se mi v ní (vz-)dává.61 Podobnou námitku formuluje 
například i Lévinas, když tvrdí, že redukce, která reflexi předchází, vyřazuje nezávislý smysl 
jsoucna a místo něj mu imputuje smysl vlastní, daný vědomím.62 Oproti tomu v praktickém 
každodenním konání, v zařizování se na světě, se nám jsoucna nedávají po způsobu předmětů, 
v subjekt-objektovém schématu (to nám může dát jen „vněmové“ „aspekty“ té věci), ale 
jakožto služby. Ale tuto jejich služebnou stránku, vhodnost, „jsem neodhalil z dívání, ale z 
fungující praktické souvislosti, která zapadá do mého praktického života“.63  
 
Husserl si nikdy nepoložil otázku po povaze reflexe. Patočka v ní převážně za pomoci 
heideggerovských motivů nalézá mnoho neprojasněného, co bylo vzato jen jako nevyslovený 
předpoklad a dále ponecháno stranou. Ke zkoumání existence v jejích bytostných strukturách 
je reflexe, jak ji Husserl provádí, příliš „hrubá“, hraje svou roli pouze ve speciálních 
případech, to bytostné se v ní „ztrácí“.64 Je tedy, vyvozuje Patočka, „nutno jít dál, rozšířit 
pojem reflexe i na filosofický postup, který nezachycuje jen to, co je dáno, ale i vnitřní 
implikace smyslu toho, co je dáno“.65 Reflexe v radikálním pojetí by pak mířila k tomu, co je 
původně dáno, ale překračovala tuto danost „směrem k tomu, nač tato danost sama 
poukazuje“.66 Tyto poukazy, které mě odkazují „dál“, k vlastnímu smyslu danosti předmětů, 
„musím odpoutat od toho zpředmětňujícího smyslu, musím to zpředmětnění odvolat. Tak 
vyrůstá nový způsob reflexe“.67 Tím ze sebe fenomenologie nechce setřást požadavek určité 
závaznosti, tato závaznost však již nevyplývá z apodiktické nutnosti, ale ze samé povahy bytí 
existence, která je sobě samé povinována nějak rozvíjet původní jasnost o své situaci. 

                                                                                                                                                         
59 U Patočky „vstupní branou vedoucí k bytí ve světě jako půdě smyslu není kontemplativní sebe-reflexe vědomí, 
nýbrž reflexe jako zvrat v existenci, jako výkon životního pohybu“. Kouba, P.: Problém třetího pohybu – Na 
okraj Patočkova pojetí existence, Center For Theoretical Study, CTS-03-07, Praha 2003, s. 2 
60 „Hegelův skvělý postřeh (...) reflexe mění povahu reflektovaného, reflektovanou skutečnost“. Tělo, s. 79  
61 „Absolutní reflexe obsahuje jisté rozhodnutí předem o způsobu bytí toho, co bude v reflexi dáno, co bude 
obsaženo v jejím pohledu.“ Tělo, s. 86 To Husserl koneckonců vyjadřuje naprosto otevřeně: „Svět pro mne není 
vůbec nic jiného než svět, který je v takovém cogito vědomě jsoucí a mající pro mě platnost. Celý svůj smysl, to 
znamená svůj univerzální a speciální smysl a veškerou platnost svého bytí má výlučně z takových 
cogitationes.“ Husserl, E.: Karteziánské meditace, s. 24  
62 Husserl dle Lévinase především ustavil vztah vědomí a předmětu tak, že „předmět vědomí, jenž je od vědomí 
odlišný, je jakoby výtvorem vědomí jakožto ,smysl‘, jejž mu toto vědomí propůjčuje“. Z toho dále dovozuje, že 
„v jasnosti se vnější bytí prezentuje jako dílo toho myšlení, které je přejímá. Inteligibilita, jak ji charakterizuje 
tato jasnost, je totální adekvací myšlení a myšleného, a to ve velice přesném smyslu ovládání myšleného 
myslícím, ovládání, v němž se v předmětu rozplývá jeho rezistence vnějšího bytí. Tato vláda je totální a jakoby 
tvůrčí; děje se jako dávání smyslu: předmět představování se redukuje na noemata.“ Lévinas, E.: Totalita a 
nekonečno, OIKOYMENH, Praha 1997, s. 105-106  
63 Tělo, s. 75 
64 To ovšem nesmíme chápat tak, že by tím Patočka snad odmítal Husserla jako myslitele. Jak sám píše, Husserl 
si na sklonku své filosofické dráhy tento nevyjasněný předpoklad sám uvědomil a naznačil cesty k jeho nápravě, 
kterou ovšem provést již nestihl. Další věc je ta, že Husserlovi a Heideggerovi, ačkoli jejich motivy zde klademe 
nějak vedle sebe, šlo principiálně o něco docela jiného: Husserl s descartovskou odvahou usiluje o ideál filosofie 
jakožto apodiktické vědy, která by v každém svém kroku dokázala vydat počet z toho, co dělá, a v tomto 
přísném vykazování se mohla stát plně odpovědnou sobě samé. Heidegger se tento domněle nejpůvodnější 
způsob danosti předmětu, danosti v originále, snaží „překročit směrem ke způsobu danosti bytí“. Tělo, s. 77  
65 Tělo, s. 74 
66 Tamt., s. 76 
67 Tamt., s. 76-77 
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Jak již bylo řečeno, v Heideggerově pojetí se nám věci nedávají „díváním“, které je 
zpředmětňující explikací horizontu, ale svou praktickou souvislostí. 68  Existence, která je 
rozumějícím vztahem ke svému bytí, v tomto bytí rozumí i bytí jsoucen, jejich smysl se 
odemyká v jejích možnostech. Kdybychom formulovali problém reflexe z druhé strany, z 
husserlovské pozice, museli bychom se ovšem spolu s Patočkou ptát: „Jak je možné 
reflexivně zachytit existenci? Je-li to možné, jak se tento způsob filosofování liší od reflexivní 
fenomenologie, která v obrácení mysli na sebe zachycuje to, co vidí?“69  Fenomenologie 
zkoumá fenomény, to, co se ukazuje: pakliže existence je fenomén, musí se nějak ukazovat a 
tím pádem být přístupná v reflexi, pakliže se ovšem neukazuje, není fenoménem a nemůžeme 
o ní takto vypovídat. Heidegger na tuto námitku přímou odpověď nedává, Patočka se nicméně 
pokouší interpretovat možné vysvětlení opět ze sebe-vztaženosti existence. Tu totiž dle 
Patočky nevýslovně předpokládá i Husserl, když hovoří o reflexi jako aktu, kterým zároveň 
přebíráme absolutní odpovědnost za to, co v ní zříme. Tato radikální odpovědnost již značí 
„určitý poměr života k sobě samému“, ve kterém „tkví možnost vůle k zodpovídání“.70 
Existenci, jež je vztažena ke svému bytí, musí toto bytí být vždy již nějak odemčeno, a právě 
v tom spočívá její možnost reflexe. Je ale na první pohled zřejmé, že taková „reflexe“ bude 
svou povahou odlišná od reflexe, jíž měl na mysli Husserl, a proto „musíme jistým způsobem 
překročit Husserlovu ideu evidence, ideu reflexe, prožitkového proudu, který sám sebe 
zachycuje v originále“.71   
 
I Heideggerovo pojetí má dle Patočky nicméně své limity. Husserlova reflexe chce 
zachycovat absolutní vědění, ale Heideggerova „pozice, která říká jednou provždy, že reflexe 
je součást existence, a že existence znamená vnášení jasnosti do jsoucen apod., je také 
dogmatická. Obě pozice chtějí být definitivní a obě překračují meze reflexe, hranice 
fenomenologie“.72 Stejně jako je totiž zpochybnitelná originální rovina vědomí u Husserla, je 
také možné se ptát, zda se nám svět skutečně nejpůvodněji otevírá ve své služebnosti.73 Žití v 
poukazech kvůli... je totiž především žitím ve světě lidské práce. A není takový svět již 
odvozený, druhotný vzhledem k jinému světu, jinému prožívání? Heidegger charakterizuje 
naše bytí jako trojstrukturu starosti, 74  Patočka se však ptá, zda „starost jako taková je 
autonomní“, a zda „nepředpokládá před sebou něco jiného“.75  
 
Tuto otázku můžeme položit zejména v souvislosti s problematikou afektivity (cítění, 
vnímání). Možnost „mít počitek“, „nechat se afikovat“, spočívá u Heideggera v odemčenosti 

                                                 
68 „I sebebystřejší pouhé pohlížení konstatující takový či onaký ,vzhled‘ věcí není nikdy s to odkrýt příruční 
jsoucno. Pouhý ,teoreticky‘ nazírající pohled na věci postrádá porozumění příručnosti“. Heidegger, M.: Bytí a 
čas, s. 92 
69 Tělo, s. 73 
70 Tamt. 
71 Tamt. 
72 Tamt., s. 84 
7373 Analýza služebnosti, prostředečnosti nitrosvětského jsoucna viz zejm. Heidegger, M.: Bytí a čas, § 15. 
74 Tuto strukturu Heidegger odhaluje ve fenoménu úzkosti. Starost posléze charakterizuje jako „‚být v předstihu 
před sebou vždy již ve světě‘“ jakožto zároveň „upadající bytí u obstarávaného nitrosvětského příručního 
jsoucna“. V tom jsou naznačeny tři momenty - (1) sebepředstih: „Pobyt je vždy již „před sebou“, nikoli jako 
vztahování k jinému jsoucnu, jímž není, nýbrž jako bytí k onomu ‚moci být‘, jímž sám je“, (2) bytí vždy již ve 
světě: „K ‚bytí ve světě‘ však patří, že – sobě samému vydáno [v sebepředstihu] – je vždy již vrženo do určitého 
světa“, (3) upadající bytí u: „...faktické existování pobytu je nejen povšechně a indiferentně vržené ‚moci být ve 
světě‘, nýbrž je vždy již také rozptýleno v obstarávaném světě“. Heidegger, M.: Bytí a čas, OIKOYMENH, 
Praha 2002, s. 226-227 (prol. D. Vik)  
75 Tělo, s. 91 
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světu, jež vždy odvisí od situace, ve které se nacházíme, v naladěnosti,76  náladě, a tedy 
„afekce našich smyslů patří do souvislosti toho, jak se máme, jak se nacházíme, do situace 
tohoto již“.77 Z toho anticipujeme: „Jen jsoucno, kterému jeho smysl umožňuje mít se, které 
existuje v modu minulosti, může být „předmětem“ afekce“.78  Možnost afekce má pouze 
jsoucno „situované, a tedy minule existující“. 79  Afektivita  přichází až s rozlišením 
naladěnosti. Jak je však na tom, ptá se Patočka, například zvíře nebo dítě, které existuje před 
tímto rozlišením, a přesto má nepochybně také niterný vztah ke světu? Zdá se, že tady 
Heidegger „něco vynechává, nechává stranou“.80 Je jasné, že lidská možnost afektivity musí 
být jiná než u zvířete a dítěte co do své bohatosti, vnitřní členitosti, projekce do předmětných 
vztahů atd., dle Patočky ale „elementární prafakt souznění se světem je stejný u člověka, dítěte, 
zvířete.“ Zvíře a dítě přece rovněž odpovídají na afektivní podněty, aniž by existovaly v 
nějaké prakticky-odhalující souvislosti se jsoucny. Fenomén afektivity tedy poukazuje na to, 
že existuje „ještě elementárnější půda – svět svého druhu souznění, sympatie“.81 Zvíře a dítě 
jsou v předjazykovém způsobu bytí: na porozumění tohoto bytí neapelují, ale jsou „celkově 
ponořeny do soucítícího vztahu ke světu“.82 A ačkoli je tento vztah niterný („nezvnějšňuje 
se“ rozumějící manipulací se jsoucnem), předpokládá také vždy již nějaký vztah k sobě, 
nějakou „úroveň“ sebeporozumění.  
 
Patočka polemizuje s Heideggerovým pojetím existence tak, že si všímá určitých 
marginálních fenoménů,83 a na jejich základě, jak se dále ukáže, postuluje dosud prakticky 
neprobádanou rovinu existence, jíž je první, instinktivně-afektivní pohyb. Ten již nějakému 
reflexivnímu pohledu musí teprve vzdorovat, unikat, tam narážíme na zásadní obtíž – „jak 
sledovat, jak ontologicky definovat afektivitu a emocionalitu v něčem pouze živém, co nemá 
existenci“?84 Patočka ovšem chápe, že „je třeba se tím zabývat, protože naše lidská existence 
ve světě (...) předpokládá existenci dítěte a animálního v nás“.85 Smysl bytí heideggerovského 
pobytu je proto třeba chápat ve vztahu k nějakému jinému způsobu bytí, ke kterému pobyt 
poukazuje – k takovému způsobu bytí, které toto bytí neklade „tematicky ani netematicky“, 
které si „samo uniká, „nekontroluje se“ a „je podstatně necelé“.86  
 
Vidíme tedy, že otázka po tom, co je reflexe, co se nám v ní dává a jaký je její smysl, nás od 
Husserlovy myšlenky, dávající sebe samu v originále, vedla k pojmu Heideggerova 
sebevztahu a jeho strukturách, svému bytí rozumějící existenci. Dospěli jsme tak od deskripce 
povahy reflexe, která si sama vyžádala mnohých námitek, až k samé podmínce její možnosti. 
Tam se odhalilo, že existence koření z nějaké ještě hlubší vrstvy, než je síť 
„utilitárních“ poukazů, vrstvy afektivně-instinktivní, která se odehrává „před vlastním prahem 
zjevnosti bytí“. 87  Vyplynulo, že je potřeba ustavit nový pojem reflexe, která není ani 
principem univerzálního nazírání, ani bytí-kladoucím tematickým rozuměním existence své 

                                                 
76 „Něco takového jako afekce by nevzniklo ani při sebesilnějším tlaku a odporu a odpor by bytostně vůbec 
nebyl odkryt, kdyby naladěné ‚bytí ve světě‘ nebylo již odkázáno na náladami předznamenanou dotknutelnost 
nitrosvětským jsoucnem“. Heidegger, M.: Bytí a čas, s. 168-169 
77 Tělo, s. 92 
78 Tamt., s. 94 
79 Tamt. 
80 Tamt. 
81 Tamt., s. 95 
82 Tamt., s. 98 
83 Jejich stručný výčet viz Tělo, s. 100, ale dalo by se určitě pokračovat dál v souvislosti s tím, čím nás vybavují 
nejnovější vědecké výzkumy např. mimo-smyslového vnímání atd.  
84 Tělo, s. 98 
85 Tamt.  
86 Tamt., s. 100 
87 Tamt. 
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situaci. Taková reflexe musí respektovat všechny tři „úrovně“ existence v jejich svérázu, 
nereduktivním způsobem, musí na to, co se jejímu pohledu dává, shlížet pokaždé „nově“. 
Reflexe neposkytuje žádnou definitivu, ale v každém svém provedení nám prostředkuje „něco 
jiného“. A na to je třeba především brát ohled, to je třeba „nechat být“ v silném slova smyslu. 
Reflexe je u Patočky aktem bytostným, což bude naplno rozvinuto ve třetím pohybu existence 
(5.3).  
 
 
3.3 Existence jako sebe-zakrývání 
 
V této třetí kapitole se snažím nastínit některé problémy „metodického“ rázu, které vyvstávají 
při zkoumání člověka jakožto existence. Ukázal jsem problematiku fenomenologie jako určité 
cesty či způsobu tohoto zkoumání obecně (3.1), dál se nám tato problematika zúžila na 
vyjasnění pojmu reflexe (3.2). Konečně se chci v krátkosti zmínit také o tom, že reflexe, jak ji 
Patočka chápe, není nějakým neproblematickým aktem poznání (jak se koneckonců ukázalo 
již v tom, co bylo řečeno dříve), ale že naráží ve svém výkonu na určité překážky. 
 
Existence, které v jejím bytí o toto bytí samo běží, není takto interesovanou existencí pro 
vnější pohled. Být jí, prožívat ji v první osobě – to je podmínka toho, abychom ji nějak 
„viděli“. Právě z této základní sebevztaženosti „se vysvětluje, že v naší jasnosti je tolik 
temného, nejasného“. 88  Existence nevidí výkony svého života před sebou v předmětné 
jasnosti, ona sama je těmito výkony. V tom však dle Patočky ještě není obzvláštní problém: 
mohu tyto výkony přece tematizovat a tím je nechat vstoupit do zjevnosti. Existence jako 
sebe-vztah s sebou však nese ještě něco jiného. „Takové jsoucno, kterému běží o jeho bytí, je 
ustavičně vydáno základnímu charakteru takového bytí, totiž že to bytí, které musí vykonávat, 
na něm nezávisí plně – ono může také přestat či nerealizovat své možnosti, s nimiž se 
ztotožňuje“.89 A tedy: inklinuje k tomu nevidět, zastírat si neustále svou vlastní situaci. Je již 
ve svém samém bytostném určení sebe-zakrýváním.  
 
Husserl, narozdíl od Heideggera, si dle Patočky neuvědomuje tento základní problém 
sebeskrytosti člověka, „nevidí, že moje subjektivní jsoucno není absolutní danost, že je něco 
takového, co musím hledat, a to nejen v prezenci, ale v celém jeho bytí, které se nikdy na 
prezenci uvést nedá“.90 Právě v tom tkví velký Heideggerův přínos, že připouští, že člověk je 
„jsoucno, které se se sebou setkává i eventuelně nerado, že existují motivy, které tomu 
překážejí“.91 A to nejen tak, že je jednoduše nevidí – on je často ani nechce vidět, on se jim – 
zahlédaje je jaksi „koutkem oka“ – brání. Člověk je existence, je neustále na cestě k 
sebeuskutečnění. Nestačí proto jít reflexí teoretického pohledu, která nám dovoluje 
deskriptivně vykazovat podmínky zkušenosti. Neboť tam, kde naráží na nějaké své možnosti, 
které nechce přijmout, se existence zpěčuje reflexi, tato reflexe se nejrůzněji „láme“, 
nezískává to, co intenduje, takříkajíc „vrací se zpět s prázdnou“ atd. 
 
Objev této bytostné sféry sebeskrytosti vystoupil markantně zejména ve freudovské 
psychoanalýze – jako objev cenzury nevědomého. Často se s ním setkáváme i v moderní 
literatuře, která obzvláště ráda odhaluje závoje našich klamných představ o sobě samých,92 a 

                                                 
88 Tamt., s. 70 
89 Tamt., s. 70-71 
90 Patočka, J.: Problém přirozeného světa, in: Tělo, s. 190 
91 Tamt. 
92 Literatura zná spoustu velikánů, kteří to odhalování dovádějí k jisté dokonalosti. Na tomto místě nemohu 
nepodlehnout své jisté slabosti a nejmenovat alespoň pár příkladů za všechny: Goldingova Pána much, který 
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samozřejmě ve filosofii, kde nás jako první napadne i Patočkou jmenovaný „geniální 
demaskátor“ Nietzsche. Filosofie, věda, umění začínají být nejzajímavější (a zároveň též 
nejnaléhavější) právě v tom bodě, kdy se dotýkají těchto „ožehavých“ oblastí a témat, kdy 
ukazují tuto podstatnou vlastnost člověka. Ovšem, přiznává Patočka, „ontologická 
fundamentace, objasnění toho, jak je něco takového vcelku a ontologicky možné – to je 
Heidegger“.93 A právě to jej také činí způsobilým k tomu, že se jeho chápání existence může 
stát základem věd o člověku. Neboť „pro takřka všechny společenské vědy je tím bodem, kdy 
se stávají skutečnými vědami, toto proniknutí sebeiluzemi, sebezákryty, našimi idoly o 
sobě“.94 Budeme-li tuto oblast ignorovat, bude každé vědecké zkoumání neúplné. 
 
To, že se existence sobě samé skrývá, že se sobě samé vyhýbá, má ontologický základ – je to 
dáno přímo v jejím bytostném určení. Má sice porozumění pro sebe samu, ale „jakmile by 
došlo k odhalení jistých závojů, tak od toho předem odejde, předem to zastře“.95  To ale 
zároveň znamená, že – jak Patočka dovozuje – musí v té bytosti být „něco, co pro ni samu, 
pro určitou její podstatnou složku je nebezpečné“. 96  V pohádkách se obrazně hovoří o 
„třinácté komnatě“, kterou uzamykáme a které se co možná nejpečlivěji vyhýbáme. V eseji 
Co je existence? charakterizuje Patočka tuto uzamčenost člověka jako „těžkou mysl“, která se 
ve svém zoufalství – např. pro nepřijetí nějaké své úlohy – snaží žít od sebe, zamlčuje se, a to 
ponejvíce „tam, kde si dává vzhled rozptýlenosti, kde se vědomě nejvíc zaplétá do světa, do 
věcí, do práce, do zábavy, do okamžitosti požitku a rozmělnění času“.97 
 
Je tedy patrné, že u existence toto „nevidět“ sebe samu, nějakou svou možnost, součást, není 
jen problém intencionálního zaměření, které můžeme na toto neviděné kdykoli obrátit a tím je 
explikovat, tak jako můžeme obejít předmět, abychom jej spatřili z druhé strany. U existence 
ono „nevidět“ znamená také „zastírat“, „nechtít vidět“, což vlastně může znamenat také „vidět, 
ale nechtít přijmout“. To je právě také problém husserlovské reflexe jakožto „kontemplace“, 
„představování“ – můžeme v ní sice nějak zahlédnout to sebeskryté, ale opět nám to může 
snadno uniknout, proklouznout mezi prsty, opět si to skryjeme. Sebeporozumění v tom, co si 
zakrýváme, je tedy možné jen jako určité „přijetí za své“, jako praxis. Protože „člověk je 
skutečně, nikoli pouze v představě: koná svůj život“.98 Když reflektuji, nezastavuji tím běh 
svého života – ten přece plyne dál. A nepřejde-li to, co jsem v kontemplaci vyzískal, do mého 
aktivního života, do mého prožívání, zase to ztrácím. Neboť „existence si je jasná nikoli 
uvažováním, nýbrž tím, že v okamžiku postřehnutí toho, co vyžaduje situace, vybavuje tu 
možnost, kterou již jest, tváří v tvář tomu, co nevyhnutelně přichází, čemu se nezbytně 
odevzdává“.99 
 
V konkrétních analýzách tří životních pohybů dále uvidíme, že tato určitá sebeskrytost, 
nepravda existence o sobě samé, je bytostnou součástí prvního a druhého pohybu. Třetí pohyb 
se potom ukáže jako takový, který se tuto nepravdu pokouší překonat a tím existenci 

                                                                                                                                                         
zdařile odhazuje nánosy viktoriánské idealizace člověka „západního typu“ z Ballantyneova Korálového ostrova, 
dále například Orwellův román 1984, jenž od kritiky ideologie nakonec proniká až k možnosti jejího vzniku – 
strachu, ve kterém se veškeré domnělé hodnoty hroutí. Je zde i brilantní dramatik Samuel Beckett, který již 
nenechává ani špetku nějakého ospravedlnění pro lidské jednání a jen předvádí jeho pohyb v bludných kruzích 
(Konec hry) atd.  
93 Patočka, J.: Problém přirozeného světa, in: Tělo, s. 192 
94 Tělo, s. 71 
95 Patočka, J.: Problém přirozeného světa, in: Tělo, s. 191 
96 Tamt.  
97 Co je existence?, s. 5 
98 Co je existence?, s. 3 
99 Tamt., s. 5 
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„odemknout“ pro její základní možnost. V tom již slyšíme jednak ozvuky Heideggerova 
motivu autenticity100 a jednak problematizovanou, do nesporně větší hloubky prokreslenou 
tezi Sartrovy „radikální“ volby sebe sama.101 
 
 
4. Existence jako sebevztah. Pojem pohybu 
 
Dříve než přistoupíme k samotné koncepci tří životních pohybů, je třeba ještě připravit půdu 
ve dvou ohledech. Za prvé (4.1) pochopit sebevztah jako jádro Patočkova porozumění 
člověku a v rámci toho ukázat, jak v jistém směru prohlubuje tento pojem, který přebírá od 
Heideggera, a za druhé (4.2) ukázat východiska, ze nichž Patočka rozumí existenci jakožto 
pohybu (zejména pak tento pojem u Aristotela), a jak tato východiska transformuje. 
 
 
4.1 Heideggerův sebevztah jako základ Patočkova chápání existence 
 
Pojem existence ve smyslu určení „bytnosti“ člověka je filosoficky poměrně mladý a velmi 
úzce se pojí s diagnostikou krize tradiční metafyziky, se kterou se vyrovnává prakticky celé 
moderní myšlení. Patočka sám načrtává základní linii myslitelů existence od Kierkegaarda 
přes Jasperse, Heideggera a Sartra. 102  V jejich centru stojí nahlédnutí, že člověk je 
komplexem určitých význačných a filosoficky obtížně zvládnutelných fenoménů, a 
nemůžeme jej tedy subsumovat pod jednoduchý pojem. Jak již bylo naznačeno, Patočka z 
těchto myslitelů čerpá některé náhledy, ale snaží se vidět problém z ještě širších souvislostí a 
začlenit do svého vlastního pojmu existence i to, co bylo dosud jako výslovné téma 
marginalizováno či zcela opomíjeno.  
 
Jádrem Patočkova chápání existence je Heideggerova figura sebe-vztahu, jíž fixuje pojem 
pobytu, který později nazve existencí. A totiž: „Pobyt je jsoucno, o kterém nelze říci, že se 
mezi jiným jsoucnem jen vyskytuje“, ale vyznačuje se „spíše tím, že mu v jeho bytí o toto bytí 
samo jde. K této bytostné skladbě pobytu pak ale patří, že má ve svém bytí k tomuto bytí 
bytostný vztah“.103 Existence se od ostatních jsoucen odlišuje tím, že není lhostejná ke svému 
bytí, že jí o toto bytí nějak jde, usiluje o něj. A jakožto takto usilující je v každém svém 
životním okamžiku existencí interesovanou. Tuto myšlenku Patočka s úspěchem na mnoha 
místech reprízuje a interpretuje. Ve svém výkladu se však snaží udržet úzkou souvislost 
existence s žitou tělesností, kterou Heidegger sice nastiňuje, ale výslovně neproblematizuje – 
Heideggerova fundamentální ontologie v tomto „je příliš formální, nezdůrazňuje dost 
ontologický dosah tělesnosti“.104  
 

                                                 
100 Viz Heidegger, M.: Bytí a čas, §§ 46-53 
101 Jak je jednoduše vyjádřena v programové proklamaci existencialismu: „...zpočátku není člověk ničím. Bude 
až později a bude takovým, jakým se učiní. (...) Člověk pouze je, a to nejen takový, za jakého se považuje, ale je 
takový, jakým být chce a za jakého se považuje poté, co už existuje, jakým se chce stát po onom vzepjetí k 
existenci; člověk je jen takovým, jakým se učiní“. Sartre, J.-P.: Existencialismus je humanismus, Vyšehrad, 
Praha 2004, s. 16 
102 Viz Co je existence?, s. 5-9 
103 Heidegger, M.: Bytí a čas, s. 28 
104 Tělo, s. 64. Heidegger nevychází z otázky po existenci, ale dochází k existenci jako k takovému jsoucnu, 
kterého se lze dotazovat na bytí. Bytí a jeho struktury je to, o co mu běží v první řadě. Viz Heideggerovo 
filosofické nasazení v Bytí a času, §1.     
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Tělesnost je dle Patočky jednou z podmínek možnosti existence jako sebe-vztahu. A totiž: aby 
mohla tento vztah uskutečňovat, „musí jít oklikou přes cizí jsoucno“.105  Vztah k sobě je 
možný jen skrze vztah k jinému: k věcem ve světě. A právě tímto vztahováním se ke světu se 
do tohoto světa umisťujeme, jsme vždy již situovaní a to též znamená tělesní. Patočka tvrdí, 
že „vztahování k sobě implikuje subjektivní tělo tím, že jedna z jeho základních funkcí je 
udávat, že někde jsme a kde jsme“.106 Já, které by bylo nějaké čistě duchovní podstaty, by se 
takto situovat nemohlo. Mohlo by se sice k sobě vztahovat v reflexi, ale v této reflexi by 
objevovalo pouze sebe sama, byla by to myšlenka sebe samou potvrzující. A proto 
„angažování do věcí je jen moment našeho sebe-umisťování do světa. Umisťujeme sebe, tj. 
tento pohyb má sebe přece jenom na zřeteli, čili při pohybu ven, k věcem dochází k obratu, 
přes svět se vracíme k sobě“.107 V tom je již naznačena určitá představa „pohybu“ – pohybu 
od sebe ven, ke světu a k jeho záležitostem, kde člověk nějak zakotvuje, aby se zase vrátil k 
sobě.  
 
 
4.2 Existence jako pohyb 
 
Řekli jsme, že Patočka hovoří o existenci jako o pohybu, pojímá ji nějak z hlediska jejího 
pohybu. Za její základní kámen bere heideggerovský sebevztah, ale tento pojem rozšiřuje: 
nerozumí mu jako „trojjedinosti nerozdílných momentů“, jak je naznačena ve struktuře bytí 
pobytu jakožto starosti (sebepředstih – bytí vždy již ve světě – jakožto upadající bytí u),108 ale 
jako trojjedinosti „pohybů, v nichž se náš život rozvíjí, které jsou zvláštním způsobem na sebe 
odkázány a napojeny“.109 
 
Co má Patočka na mysli, když hovoří o pohybu? Co míní tímto pohybem? Rozhodně ne to, co 
za pohyb stanovila mechanistická fyzika, tj. pohyb jako geometrickou strukturu, z níž lze 
neproblematicky vydělovat její jednotlivé parametry, jejichž vztahy podléhají matematickým 
vzorcům. Takto chápaný pohyb je redukován na „strukturu, která co do formy je statická“.110 
Není uchopen jako změna, skutečnost, že se něco děje, ale jako stav, „stav tělesa v pohybu“, 
což se koneckonců dočteme v jakékoli učebnici fyziky pro základní školy. Patočka naráží na 
hlubší pojetí pohybu, které můžeme čerpat již z výrazů běžné mluvy: „hnutí mysli“, „hluboké 
pohnutí“, potřeba „pohnout se“ „z místa“, motivy jednání jsou „pohnutkami“ atd., ale 
naznačeno je i v rozličných literárních metaforách „jako o životě-cestě, putování; je velká 
poezie, Odyssea, Dante, která bez tohoto „obrazu“ není možná, a není vyloučeno, že jde o 
více než obraz“.111 Tento bytostný pohyb, náš tělesný pohyb na světě, je také tím, co vůbec 
umožňuje chápat pohyb objektivistický – „vychází totiž z nejpůvodnějšího pojmu pohybu, 
bez něhož bychom neměli žádný speciální pojem pohybu, bez něhož bychom nemohli 
porozumět ani fyzikálnímu pohybu, jako je pád kamene“.112 Nicméně pohyb pro Patočku není 
ani tím, za co jej měl například Bergson, který se proti pojetí přírodních věd sám ostře 
vymezoval – pohyb jako prožitek pohybu, který má charakter určité prožívané jednoty 
(uchopím předmět, přečtu knihu, zazpívám melodii atd.). Tato vnitřní syntetická jednota je 

                                                 
105 Tělo, s. 27 
106 Tamt. 
107 Tamt., s. 38 
108 Viz pozn. 74 
109 Tělo, s. 101 
110 Tamt.  
111 Patočka, J.: K prehistorii vědy o pohybu: svět, země, nebe a pohyb lidského života, in: Přirozený svět a pohyb 
lidské existence, sv. 1, Vyd. I., Chvatík, Praha (Archivní soubor) 1980, s. 2 (dále jen K prehistorii vědy o pohybu) 
112 Tělo, s. 101 
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totiž u Bergsona možná jen na základě vzpomínky, na určité akumulaci zkušenosti a na 
pasivním přežívání této zkušenosti jako minulé.113   
 
Své pojetí pohybu odvozuje Patočka od pojmu pohybu u Aristotela. 114  „Mnohem hlubší 
pojem pohybu máme v Aristotelově pojetí pohybu jako změny, jako uskutečňující se 
možnosti“,115 které v něčem připomíná Heideggerovo pojetí existence jako realizace možností, 
které si nepředstavujeme, ale které bytostně máme a překračujeme v nich svou aktuální danost. 
Aristotelský pohyb je „skutek bytosti, která má jisté své možnosti, pokud tyto možnosti 
má“. 116  Pokud se staví dům, je ono „stavění“ „pohyb“, která vykonává dovedná bytost 
(stavitel) se jsoucny (cihly, malta, dřevo). Počátek pohybu je přitom v dovedné bytosti, tj. 
mimo ty věci samé. Aristotelés to však chápe i v organickém smyslu, jako proces probíhající 
ve fysis a u živých bytostí: zde se ona „neživá“ jsoucna, původně lhostejná ke svému účelu, 
„dostanou do procesu charakterizujícího živou bytost“.117 Její pohyb, vývoj, růst, organický 
proces, je pak realizací možností tohoto života. Těmto možnostem nemůžeme však u 
Aristotela ještě rozumět jako nějaké volbě – jde vždy o určitou, danou možnost a její 
uskutečnění. 
 
Aristotelův pohyb je ovšem jasně determinován tím, že má nějakého nositele, který v tomto 
pohybu trvá, je vázán na jsoucno a je pouze určitou „stránkou“ tohoto jsoucna. Ale „pohyb 
naší existence není možno uchopit tímto způsobem, to není zrudnutí, uvadnutí listu, ani pád 
kamene, přesun věci z místa na místo“, protože takové pojetí pohybu předpokládá věc, jejíž 
jednota „je základem a předpokladem změny, která se s ní odehrává“.118 Aristotelský pohyb 
vyžaduje tedy nositele, který teprve umožňuje jsoucnu rozvinout tu jeho dynamickou stránku, 
a je ontologicky zakotven v tomto nepohyblivém, pevném referentu. Ale člověk je tělesná 
existence, která bytostně je pohybem – nemá charakter nějakého pevného referentu, substrátu, 
k níž by „pohyb“ „přistupoval“ jako její „rys“, její dílčí určení. K tomu, abychom pochopili 
pohyb, který vykonává lidská existence, bytostný pohyb, „k tomu je třeba Aristotelův pojem 
pohybu radikalizovat“.119 Pohyb lidské existence nemá předem existujícího, předem daného a 
určeného nositele. Vnitřní sjednocování, syntézu tohoto pohybu, je proto zapotřebí uchopit 
jako v něm samotném se odehrávající, tímto pohybem samým se dějící.120 Možnosti, které 
existence má, nejsou možnosti již nějak jsoucí, které bychom pak jen „vyplnili“, ale možnosti 
„něčeho, co zde dosud není a co může dané do sebe pojmout a vytvořit z něho jednotný 
smysl“.121 
 
I u Aristotela Patočka nachází myšlenku pohybu jsoucen organické „přírody“ jakožto 
„životního pohybu“ – určité souvislé linie od narození do smrti, od vzniku k zániku – k němuž 
se jako ke svému smyslu vztahují veškeré dílčí vykonávané pohyby. „Životní pohyb jako 
celek je tím, co se uskutečňuje v jednotlivých pohybech, chováních“.122 Pokud tedy chceme 
                                                 
113 Viz Tělo, s. 102 Blíže k Bergsonově pojetí pohybu viz též např. Bergson, H.: Vnímání změny, in: Myšlení a 
pohyb, Mladá fronta, Praha 2003 (zejm. Druhá přednáška, s. 153-171). 
114 Není to náhoda, na aristotelské pojetí významně ukazuje prstem Heidegger ve své interpretaci Aristotelovy 
Metafyziky IX, 1-3. 
115 Tělo, s. 102 
116 Tamt. „Mohutnost [DYNAMIS] nazývá se původ pohybu nebo změny, pokud tkví v čemsi jiném nebo 
zjinačujícím.“ Aristotelés: Metafyzika V, 12, Česká akademie věd a umění, Praha 1927, s. 92 (prol.D. Vik) 
117 Tělo, s. 103 
118 Tamt. 
119 Tamt. 
120 Jak si ovšem všímá P. Kouba, Patočka bohužel hlouběji neartikuluje, jak se tato vnitřní jednota pohybem 
konstituuje. Viz Kouba, P.: Problém třetího pohybu – Na okraj Patočkova pojetí existence, s. 4  
121 Tělo, s. 104 
122 Tamt., s. 109 
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pochopit existenci jako pohyb, musíme ji umístit „konkrétně do světa“.123 Jak uvidíme v 
analýze prvního životního pohybu, toto umístění je možné jen na základě pochopení 
personálně prožívané tělesnosti, která člověka bytostně určuje v jeho prožívání světa a 
druhých i sebe sama v rámci tohoto světa. Ukáže se, že člověk je bytost, která „nejen je na 
světě, jak říká Heidegger (v tom smyslu, že světu rozumí), nýbrž která je sama složkou 
světového procesu“.124  
 
 
5. Tři pohyby lidské existence 
 
V eseji Co je existence? se Patočka rozborem postav z několika literárních děl snaží ukázat, 
že člověk je bytost, jejíž bytí se současně odehrává „na několika úrovních“. Tyto „úrovně“ či 
„životní linie“ se posléze ukazují být jistými etapami „našeho vztahu k sobě, ke způsobu, 
kterým jsme“.125 Podle toho, jak se existence vztahuje k sobě samé, jak si v tomto vztahování 
se „odpovídá“, jak se rozevírá, odemyká světu, bytostné časovosti, lidskému společenství a 
sobě samé, pak Patočka nachází tři základní „mody“ tohoto sebevztahování, které určí jako tři 
pohyby lidské existence.  
 
Tyto pohyby se přitom dějí „současně“, „naráz“, jsou to určitá „patra“ lidské bytosti, do nichž 
se rozprostírá její život. V různých fázích života mohou být tyto pohyby různě na vzestupu či 
ústupu, ve vzmachu či úpadku, potlačení, ale plnost existence je vždy ve všech zároveň. Jsou 
k sobě v dialektickém vztahu – navzájem se podmiňují a doplňují, potlačují a podporují. To 
ale neznamená, že mohou být kladeny vedle sebe jako rovnomocné, uvidíme, že je mezi nimi 
určitá asymetrie, protože první a druhý pohyb dává pevnou „základnu“, bez níž by lidský 
život nebyl možný – tělesnost a práci – ale až třetí pohyb je nadán mocí tyto dva předchozí 
osmyslovat, zajišťovat jim kontakt s bytím, přivádět je do plného zjevu. 
 
Tři pohyby lidské existence popisuje Patočka ve svých přednáškách Tělo, společenství, jazyk, 
svět, jako 
 
    (1) „pohyb zakořenění, zakotvení – instinktivně-afektivní pohyb lidské existence; 

(2) pohyb sebeporodlužování, sebeprojekce – pohyb našeho vyrovnávání se s realitou,  
     kterou zpracováváme, pohyb odehrávající se v oblasti lidské práce; 
(3) pohyb existence v užším smyslu slova, který vůči prvnímu a druhému pohybu je  
     charakterizován tím, že těmto předcházejícím oblastem, rytmům se snaží dát celkové  
     uzavření a celkový smysl“.126 

 
V následujících kapitolách se pokusím vyložit každý z těchto pohybů zvlášť (nakolik to bude 
možné) a nakonec ukázat třetí životní pohyb právě jako určité „zastřešení“ těch dvou 
předchozích.   
 
 
5.1 První pohyb existence 
 
První pohyb existence oproti ostatním zřejmě nejvýrazněji představuje to, co Patočka do 
filosofie jako výslovné téma výzkumu vnáší nového, svébytného a originálního. Ačkoli určité 

                                                 
123 Tamt. 
124 Tamt. 
125 Co je existence?, s. 1 
126 Tělo, s. 104 
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analýzy již byly v tomto směru vykonány (Merleau-Ponty, Sartre, Gabriel Marcel127  aj.), 
Patočka tyto motivy bezprecedentně shrnuje v celkový ráz a poukazuje na ně jako na něco, co 
je hodno naší pozornosti a co podstatně patří k člověku. Jak již bylo lze vyrozumět v kapitole 
o reflexi (3.2), je první pohyb také tím, čím se Patočka vědomě odděluje od heideggerovského 
korpusu chápání existence.128  
 
 
5.1.1 Tělesnost. Konstituce originálně-singulárního já 
 
Nejpodstatnější a nejobsáhlejší analýzu prvního životního pohybu Patočka provedl v 
přednáškách Tělo, společenství, jazyk, svět, zejména v kapitolách I.-X. Svůj výklad odvíjí od 
interpretace fenoménu  nám nejbližšího, a proto zároveň nejvzdálenějšího, protože temného a 
neuvědomovaného – z fenoménu žitého těla, který filosofická tradice po dlouhou dobu 
prakticky přehlížela, a pokud jej zahlédla, nedokázala jej pozitivně zužitkovat. Musíme tělo 
uchopit „nikoli jak je zkoumá anatomie, fyziologie, nýbrž tělo jako subjektivní fenomén, 
lidské tělo tak, jak je žijeme, prožíváme“.129 Právě tak se dostaneme k prastruktuře situace, ve 
které vždy již žijeme, k nejhlubší vrstvě existence.  
 
Ústředním jádrem výzkumu je tedy „prožitek“ naší tělesnosti. To ovšem není tak banální, jak 
by se mohlo zdát. Protože to, jak jsme tělesně – to není pouze tělo jako takové, ale zároveň i 
způsob našeho sebeprožívání, prostorová orientace, vztah k nitrosvětským jsoucnům, k 
druhým bytostem, a konečně i jistý vztah ke světu jako celku. To vše je totiž v prožitku 
tělesnosti nějak dohromady zahrnuto, naše tělesnost tyto vztahy určuje, a umožňuje. V tom 
spočívá Patočkovo základní nahlédnutí. Obraz o tom, co vlastně znamená tělo, tělesnost, se 
zpočátku vynořuje z temnoty jako několik dílčích vhledů do problematiky. Jedním z nich je 
naše původní chápání prostoru, prostorovosti, a totiž poznatek, že směry nahoře-dole, vpravo-
vlevo atd. „jsou relace, které ryze objektivně nemají žádný smysl“,130 a tento smysl čerpají 
pouze ze subjektivního pohledu, z personální tělesnosti, která je vždy již situovaná a jako 
taková je centrem mé orientace ve světě. To se vyjevuje i v řečové situaci, která předpokládá 
základní strukturu já-ty-ono, tělesné já, proti kterému stojí nějaké ty, situované ve světě (ono), 
a kde „zájmena nejsou obrazem nějaké objektivně dané soustavy věcí (toho, o čem se mluví), 
nejsou náhradou, nestojí za jména, nýbrž jsou výrazem základní struktury řeči“.131 Ukázalo se 
také, že určení existence jako sebevztahu již předpokládá tuto existenci jako tělesnou, 
situovanou (4.1). To, že každý máme své tělo, není něco nahodilého, nýbrž nutného. Spojení s 
tělem, proč máme každý své tělo, nedokáže přesvědčivě vyložit např. Descartes, u nějž je 
„existence těla v jistém smyslu pochybná“132 a ve svém konkrétním provedení pak z tohoto 
hlediska vede k neřešitelným paradoxům.133 Fenomén tělesnosti, který je živoucí upomínkou 

                                                 
127 Zejména v článku z roku 1939 Vtělené bytí jako ústřední opěrný bod metafyzické reflexe, in: Marcel, G.: Od 
názoru k víře, Vyšehrad, Praha 2004 
128 „Analýza pohybu přivádí Patočku k dvěma aspektům existence, které přišly v Sein und Zeit očividně zkrátka 
(...) tělesnost a intersubjektivita“. Kouba, P.: Problém třetího pohybu – Na okraj Patočkova pojetí existence, s. 2  
129 Tělo, s. 11 
130 Tamt., s. 26 
131 Tamt., s. 14 
132 Tamt., s. 18 
133  Mám zde na mysli zejména první kapitoly spisku Vášně duše, kde Descartes rozpracovává svou verzi 
psychosomatické diference, která ústí (1) v takovou deskripci těla, která úzkostlivě dbá na jeho naprostou 
„samostatnost“ na „duši“, ve výklad jeho funkcí čistě z jeho mechanického ustrojení, (2) k paradoxu lokalizace 
jinak „nehmotné“ duše do mozkové šišinky. Nejprve se dozvídáme, že „duše je vskutku spojena s celým tělem a 
nemůžeme popravdě říci, že by se nacházela v některé z jeho částí...“, protože „nemá žádný vztah k (...) 
vlastnostem hmoty“, což je zcela ve shodě s Descartovým filosofickým nasazením, vzápětí však autor konstatuje, 
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našeho „pozemšťanství“, navíc figuruje i ve stavech, které bychom mohli považovat za ryze 
duchovní“ – ve snu, neboť „i snící má tělo, třebaže vysněné“, 134  v imaginaci, kde 
vykonáváme určité „pohyby“, atd.135 
 
Pakliže se tážeme po prožívané, subjektivní tělesnosti, budeme postupovat nikoli ve smyslu 
deskripce této tělesnosti „pro pohled“, ale od první osoby, od já, které je tento prožitek vlastní. 
Musíme tedy konkrétně položit otázku, čím je toto původní tělesné já? Maine de Biran, jejž 
Patočka pro tyto účely interpretuje,136 chápe toto původní já jako projev jistého „chci“, které 
implikuje nějaké „mohu“ – to jsou předpoklady nutné k tomu, aby se bytost mohla vydělit ze 
světa a říkat o sobě „já“. Mám bezprostřední vědomí o tom, že jsem centrem vykonávaného 
úsilí, vlády tělem, a toto úsilí není podřízeno žádným vnějším stimulům, jsem v tomto úsilí, v 
této aktivitě, autonomní. Dá se tedy říci, že toto původní já je ve dvojí vztaženosti – na jedné 
straně je podmíněno biologickým tělem, organismem, na druhé straně je samo „reálné“ v tom 
směru, že sebe sama pociťuje i jako „něco jiného“, a totiž původní úsilí a tedy vládu tímto 
tělem. 
 
Tělesně, personálně prožívanému já, se otevírá nějaký prostor. Tento prostor se mu však dává 
jinak než „objektivní prostorovost naší smyslovosti, která umisťuje věci ve vnějším prostoru 
partes extra partes tak, že mají hranice, sousedství, vztahy mezi apod.“.137 Ta už je totiž v 
jistém smyslu odvozená. Těmto vztahům mohu rozumět jen díky tomu, že mám původnější 
rozumění prostoru, ve kterém jsem jako aktivní, působící síla určitým centrem, v němž se 
všechny perspektivy sbíhají, protínají. To již není prostor, ve kterém bych se nějak náhodně 
vyskytoval, ale je to žitá prostorovost – vím, že jsem v prostoru a k tomuto prostoru se 
specificky vztahuji. Primární já je „vidoucí silou“, která se vrhá do prostoru, uskutečňuje 
určitý nápor do světa a skrze tuto angažovanost se samo do světa umisťuje.  
 
„Povědomí“ tohoto já o sobě samém má nevýslovný charakter. Původní zkušenost sebe sama 
je taková, „že cítíme svoji existenci jakožto aktivní pohybující se bytosti“,138 že prožíváme 
jistou dynamiku. Tato dynamika je navíc zvláštní v tom ohledu, že se objevuje spolu s tím, co 
vstupuje do našeho smyslového pole, co nás v této dynamice orientuje, s tím, k čemu upínáme 
své úsilí. Jsme tak mocně angažováni do věcí, že všechno ostatní, co probíhá pod tímto 
zaměřením na předmět, prakticky ignorujeme. Původní dynamika já má tedy charakter 
určitého polofenoménu, je „také svého druhu horizont“ 139  – neboť se nám nejeví, ale 
netematicky o ní víme. „Sami sebe jsme si vědomi jako něčeho, co je zde (...), co způsobuje, 
že se nám věci objevují“.140 Opět je ovšem třeba upozornit, že tento dynamismus, energie, 

                                                                                                                                                         
že je přesto v těle „jistá část, v níž duše provádí své funkce přednostněji než ve všech ostatních“. Descartes, R.: 
Vášně duše, Mladá Fronta, Praha 2002, s. 51-52  
134 Tělo, s. 16 
135 Za povšimnutí v tomto stojí například paměti buddhistického mnicha Lobsanga Rampy, který popisuje, že 
dokonce i „duše“, která se odděluje od těla a putuje po astrálních sférách (v meditaci či po smrti), má nějaké 
astrální „tělo“. Ačkoli je tato tělesnost „jiné“ povahy a otevírá svět zcela odlišným způsobem, opět je to jistá 
forma „tělesnosti“ a s ní spojeným prožíváním prostoru, perspektivnosti atd. Viz Rampa, L. Dr. T.: Kapitoly 
života, Trigon, Praha 2003, kap. 8.  
Koneckonců i východní učení, která pracují s tak „duchovními“ pojmy jako „stav mysli“, „pohroužení“ atd., 
pokládají tělo v tomto procesu za nezbytné – jisté „duchovní“ techniky nelze ovládnout bez konkrétních 
„tělesných“ atitud a konečného „osvícení“ nelze dosáhnout, je-li tělo slabé či nefunguje-li správně. Viz např. 
Tomáš, E.: Milarepa, Avatar, Praha 1999 
136 Tělo, s. 23-24 
137 Tamt., s. 24 
138 Tamt., s. 33 
139 Tamt., s. 32 
140 Tamt., s. 33 
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není přitom žádnou fyzikální, fyziologicky danou silou, kterou bychom mohli nějak 
objektivně popsat, rozložit na jednotlivé části atd., ale výhradně náš prožitek iniciativy při 
konání pohybů.  
Patočka dále poukazuje na další specifikum této „iniciativy“: to, k čemu se naše síla upíná v 
rozmanitosti svých aktivit, její „předmět“, je „svého druhu jednota“.141 To ale také znamená, 
že „elán“ do věcí, „světlo, které nás vede“,142  má již nějaké ponětí o této jednotě, může se k 
ní nějak vztahovat. Původní tělesné já je tedy předpokladem toho, že se můžeme vztahovat ke 
světu, že mámě pojem světa jako určité jednoty. Tento pojem, jak Patočka v obšírných 
analýzách předvádí,143 přitom nevznikl úhrnem jsoucen, daných v naší zkušenosti – svět je 
„horizont horizontů“, poslední smysl všech horizontů, z nichž zase čerpají svůj smysl 
jednotlivá jsoucna. Je to podmínka zjevování, sama nezjevná, temná a nevyčerpatelná, 
podobně jako působící síla tělesného já, které je samo podmínkou zjevnosti jsoucna, ale na 
sebe nemůže nikdy reflektovat, a takto netematicky si rozumí pouze tak, že spatřuje určitá 
„rezidua“ své aktivity na jí se jevících „věcech“ (např. personální charakter prostorovosti s 
jejími určeními nahoře-dole, vpřed-vzad, ale také blízké-vzdálené, domov-cizota atd. připisuje 
na „objektivní“ jsoucno). 144 
 
Dalším z momentů tělesné existence je pociťování bolesti a slasti, které tvoří význačný rys 
sebeprožívání jakožto něčeho, co význačně upoutává naši dynamiku. Tyto určité 
„stavy“ existence, nálady, jsou pak význačné pro naše chápání celku, celkovosti, díky němuž 
můžeme „mít“ i pojem světa. Neboť nálada se netýká jen mé tělesnosti, ale i světa vůbec. „V 
dimenzi toho „jak se máme“ se otevírá faktická situace, do které jsme postaveni, jako 
východisko k dalšímu konání, jako předchozí naladění“, a právě „tato stránka naší tělesnosti 
nám původně říká „kde jsme“. Jsme vždy už někde ve světovém celku“.145  
 
Původní já je dynamismus, kterým se vrháme do světa. Tento dynamismus nicméně není 
zcela nerozlišenou, slepou silou, ale v jeho rámci jsme vysledovali určité momenty. Tělesné já 
samo sebe prožívá, tj. nějak netematicky, vágně o sobě ví, není však výslovnou „reflexí“, ale 
žije v sebezapomnění, protože je vždy již u věcí, s věcmi jako konající. Shledává tedy sebe 
sama jako „to něco“, co není pasivně mezi ostatními jsoucny, ale čemu se věci ukazují. 
Personální já rýsuje též původní pojem prostorovosti, která se orientuje kolem něj jakožto 
centra  jistého „mohu“. Já se ve své aktivitě samo nezpředmětňuje, jeho vztah k sobě samému 
leží hlouběji, než kam dosáhne reflexivní akt. Já je tímto dynamismem, neučí se mu, ale 
„vrůstá do něj“. Tělesné já je vždy již na světě, a to znamená: je nějak naladěno a v této 
naladěnosti má jistou nerozlišenou jasnost o své situaci, která je buď uzavírá nebo otevírá, a v 
ní se také odehrává realizace jeho možností – ne ovšem formou výslovné volby nějakých 
předmětných cílů, ale plným, konajícím ztotožněním s těmito možnostmi.  
 
Heidegger charakterizuje tento elán do věcí jako upadání, jako „pád do světa“, 146 kterým se 
oddáváme věcem, „zvěcňujeme“, a tím se zároveň zpronevěřujeme svému prvotnímu 
„úkolu“ – vztahu k sobě, ke svému bytí. Existence je proto u něj zápasem o sebe samu, o své 
očištění a vyproštění ze světa. Patočka naopak ukazuje, že „vztah člověka ke světu není takto 

                                                 
141 Tamt. 
142 Tamt., s. 32 
143 Pojem „přirozeného světa“ představuje širokou a poměrně obtížnou látku, jíž v této práci musím nechat 
stranou. Patočka jej vykládá zejména ve svém habilitačním spisu Přirozený svět jako filosofický problém (1936) 
a dále v druhé části přednášek Těla – Problém přirozeného světa, na níž v této práci občas odkazuji.  
144 Viz. Tělo, s. 34 
145 Tělo, s. 35 
146 Tamt., s. 39 
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negativní, nýbrž je pozitivní, není to sebe-ztracení, ale podmínka možnosti sebe-nalezení“.147 
Sebevztah je možný jen oklikou přes cizí jsoucno – prvním pohybem existence se 
objektivujeme, stáváme se v něm něčím, čím původně nejsme, co původně bylo „mimo“ nás. 
Tím však zároveň překračujeme sebe sama a rozšiřujeme pole svých možností.  
 
 
5.1.2 Spolubytí. Konstituce neoriginálně-plurálního já a interpersonálních struktur 
 
Primární já Patočka popsal jako dynamismus, „proud centrifugální energie“, 148  který se 
angažuje do věcí a jako takový o sobě neví v plném slova smyslu. „Nikdy nežijeme v sobě, 
vždy žijeme u věcí“.149 Tento elán je neutuchající, nevyčerpatelný, ale při svém vstupování do 
světa naráží na moment, „z něhož pokračování dál je návratem zpátky k sobě. Toto místo je 
druhá bytost – ty“.150 Já jako působící síla je vždy necelé, nekompletní, vyžaduje ty jako svůj 
korelát. Patočka tedy rozlišuje dvě základní roviny, na kterých se konstituuje pojem já – (1) já 
absolutně a originálně sama sebe prožívající, neschopné plurálu a (2) já pro druhé, ve 
dvojsituaci zrcadlení.  
 
Musíme si ovšem uvědomit, že ačkoli tyto základní „momenty“ já, jak se utváří v prvním 
životním pohybu, můžeme formálně a deskriptivně rozlišit, každé já, které o sobě vědomě ví, 
je vždy již korelátem nějakého ty, a tedy vždy již ve společenství. „Fenomén sebe sama jako 
něčeho objektivního je vždy jen parciální, nikdy nedostaneme sebe do fenomenálního pole 
tak jako předměty, jako druhé já“. 151  Můžu na sebe plně reflektovat, stát se „totálním 
objektem“, až když se vidím v očích druhého. Druhý, nějaké ty, se pro já stává zvláštním 
objektem: neulpívám totiž na jeho smyslovém zjevu, ale svůj zrak směřuji do jeho nitra, k 
tomu, co druhý jest. A v tomto nitru jako jeho součást nalézá já i sebe sama jakožto objekt. 
„Tento návrat k sobě skrze druhého,“ píše Patočka, „je první druh výslovné reflexe“.152  
 
Vždy, když narážíme na nějaké ty, objevujeme sebe sama. 153  Ale objevujeme také svět 
jakožto společný svět, jehož základní strukturou je „centrum – vlastní já; dvůr, v němž se 
odehrává angažování mého já – ono; centrum tohoto dvora je ty“.154 Hlavním fenomenálním 
vodítkem při určování struktury společného světa je pro Patočku jazyk – rozumění jazyku 
totiž vždy již předpokládá základní rozumění této struktuře světa. Společné pojetí a členění 
prostoru koření v situaci setkání já s ty. Ukazatelem ovšem nemusí být nutně jen jazyk: 
„společenství s druhými spoluurčuje strukturu našeho okolí, jak je dáno ve vizuálním 
vjemu“.155 Tak se konstituuje něco jako povaha „normálnosti“ společného světa, společná 
perspektiva vnímání vzdáleného a blízkého, velikosti, protože druhý je mi vždy v jistém 
smyslu měřítkem atd. A konečně se vedle já, stojícího proti nějakému ty, konstituují i další 
původní formy já: já ve vztahu já-my, kde je posílena vzájemná solidarita a sounáležitost, já 

                                                 
147 Tamt., s. 40 
148 Tamt., s. 31 
149 Tamt.  
150 Tamt. 
151 Tamt., s. 40-41 
152 Tamt., s. 41 
153 Patočkovo ty se více podobá husserlovskému alter-egu než ty v radikálním smyslu, jak je vykládá např. 
chasidský myslitel Martin Buber (Buber, M.: Já a ty, KALICH, Praha 2005). Přesto je setkání s ty u Patočky 
nezbytnou a nezastupitelnou komponentou sebepoznání – ty je to, co z já činí teprve já. Rozlišení „primárního“ a 
„sekundárního“ já bychom neměli chápat nijak „geneticky“, ve skutečnosti jde o momenty, které od sebe nejde 
oddělit; setkání s ty se děje v jistém smyslu již v okamžiku narození.    
154 Tělo, s. 42 
155 Tamt., s. 43 
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ve vztahu já-ono, kam pro mne může odcházet druhý jakožto do modu pouhého spolubytí, 
spoluvýskytu, určité lhostejnosti, anebo ve vztahu já-vy, kde bude určující jistý antagonismus, 
protivné pnutí. To vše jsou dle Patočky „ty nejbanálnější struktury naší zkušenosti, ovšem 
velmi nesnadno přístupné pro reflexi“ a pro fenomenologii znamenají „sotva načatý 
problém“.156 Pro výklad v rámci této práce však není určující tyto struktury dále detailně 
zkoumat – koneckonců i Patočkovo dílo vyniká spíše tím, že předestírá velké množství 
postřehů, jimiž otevírá možná pole působnosti pro další analýzy, aniž by se však do těchto 
analýz významně angažoval. Spolubytí ve společném prostoru, který je zcela odlišný od 
prostoru „geometrického“, „homogenního“, protože má svůj „rytmus“, své určité „fráze“, 
jako vztah spolupráce, boje, lásky, hry a stýkání živých a mrtvých učinil výslovným námětem 
tematizace například Patočkův spolužák Eugen Fink.157  
 
Chceme-li sledovat linii prvního životního pohybu, je důležité se zmínit zejména o procesu, 
kterým já vyzískává takto reflexivně, z očí druhého, sebe sama – není to totiž proces zcela 
neproblematický, ale svého druhu boj, „zápas“ já o sebe sama. Tento zápas ovšem Patočka 
nechápe ve smyslu, jak jej vypracoval například Sartre (jako boj „subjektivit, kdy se každá 
snaží přivtělit si druhou subjektivitu k sobě, aniž by se tím sama zobjektivizovala“).158 
Patočkovo já, narozdíl od sartrovského já, není neproblematickou sebekonstitucí, absolutní 
možností volby. A není ani cele oním sebepřesahem, bytím mimo sebe sama jen ve svých 
obsazích, nýbrž má svou identitu.159  Tato identita pak ovšem není něco jednou provždy 
daného, a proto „návrat k sobě není analogický proces jako odraz v zrcadle, nýbrž je to proces, 
v němž se sami hledáme, utváříme, ztrácíme a znovu nacházíme. Je to proces sebezískávání 
ze světa, jedna z podstatných zápletek našeho životního dramatu“.160 
 
Tělesné já jako sebe sama prožívající, cítící atd. o sobě neví ve výslovném smyslu slova. Ve 
svém náporu do věcí však naráží na ty, v jehož očích se já vrací k sobě samému. Ve vztahu k 
ty vzniká možnost reflexe (v očích druhého se stávám sám sobě objektem). Základní situace 
já-ty specificky polarizuje prostor společného světa, který má však u Patočky (narozdíl od 
Heideggera) kořen ve vněmové (afektivní) sféře. Druhého aprezentuji, tj. neprojektuji do něj 
cele sebe sama – jdu za tu vněmovou složku, která se mi dává v originále, a objevuji dimenzi 
něčeho, co mě „zajímá“, protože to mně samotnému „chybí“.161 V reflexi však nenacházím 
sebe sama jako čistý objekt, ale „reflexe očišťuje moje já od ostatních, vybírá mě ze 
subjektivní sféry ve světě a činí mě sebou samým“.162 Zde opět vidíme, že takto pojatá reflexe 
nemůže být pouhým intelektuálním aktem, protože zahrnuje hlubinnou afektivní zkušenost.   
 
 
 

                                                 
156 Tamt., s. 47 
157 Viz např. Fink, E.: Oáza štěstí, Mladá fronta, Praha 1992 
158 Tělo, s. 46 
159 „Jestliže ovšem vědomí nemůže v tomto smyslu nic vlastnit (nemůže mít žádné věcné obsahy), znamená to, 
že je naprosto čiré, transparentní, čili dokonale průhledné, že vněm, jinak vyjádřeno, není nic než tento ustavičný 
pohyb ven ze sebe. Pak ovšem nelze ani říci, že vědomí má nějaký ,vnitřek‘, neboť toto husserlovsko-sartrovské 
vědomí je stále vně – stále, protože vědomí je ustavičně intencionální, jest jakožto intencionální, není nic než 
intencionalita (mínění něčeho, co není vědomí).“ Petříček, M.: Úvod do (současné) filosofie, s. 105 K tomu též 
výmluvná citace ze Sartrovy svébytné interpretace Husserlova pojmu vědomí: „...vědomí si uvědomuje sebe, pokud 
je vědomím transcendentního předmětu. (...) Vědomí je čistě a jednoduše vědomí toho, že si je vědomé předmětu, 
to je zákon jeho existence“. Sartre, J.-P.: Transcendence ega, in: Vědomí a existence, OIKOYMENH, Praha 2006, s. 
15 
160 Tělo, s. 44 
161 Podrobná analýza tohoto procesu viz Husserl, E.: Karteziánské meditace, §§ 50.-54. 
162 Tamt., s. 46 
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5.1.3 Neosobní jáství 
 
V prvním pohybu, ve kterém já jakožto elán do věcí naráží na ty a ve své vzájemnosti 
spoluutvářejí společný prostor, se však skrývá ještě jeden zvláštní rys, specifický modus já, 
který však plně přináleží k původní situaci já-ty, a tím je fenomén neosobního jáství. 
Heidegger tento modus „neurčitého“ „ono se“ klade jako původní formu spolubytí,163 Patočka 
však zdůrazňuje odlišnost svého pojetí zejména přes Husserlův pojem aprezentace, která je 
zdrojem mé zkušenosti s druhým, a která není pouhou projekcí vlastních obsahů, ale odhaluje 
mne vždy jako necelého, potřebného, volajícího po doplnění – a v tom smyslu mě vždy 
zároveň obohacuje. Aprezentace otevírá určité nové pole zkušenosti, zaměřenost k objektu, 
takže „smysl praktických předmětů je dán jako korelát našeho chování: židle k sezení, křída 
ke psaní. Smysl, který je ze subjektu vkládán do objektu – to je subjekt v objektu“. 164 A z 
tohoto hlediska tudíž i „chování kteréhokoli jiného organismu, jak se prezentuje v mém 
zorném poli, je pro mne také prováděním stejného smyslu“.165  
 
Tato subjektivita, která „ulpívá“ na objektech jako mnou chápaný smysl – to je právě ta část 
já, kterou se dáváme druhým a naopak. Subjekty, kladoucí smysl do objektů, tak vytvářejí 
určité objektivní „pole“, pole objektivované subjektivity, která je základem „toho společného“. 
Tuto objektivovanou subjektivitu můžeme navíc dále „promítnout zpět na své vlastní 
prožívání“,166 a právě takto – přes objekty – se otevíráme pro druhé. Heidegger vnímá tento 
modus neosobnosti sice jako nutnou „etapu vývoje“ existence, nicméně v jeho deskripcích má 
vždy spíš negativní zabarvení: je to základ jejího upadání, zvěcňování a cílem je naopak se z 
těchto věcných vztahů vyprostit, osvobodit.167 Jelikož však Patočka, jak jsme řekli, chápe tuto 
sféru neosobního jáství přes pojem aprezentace, jejíž vstupní branou je afektivita, je pro něj 
spolubytí otevřené prostorem objektivované subjektivity konstitutivní právě pro takové já, 
které máme na mysli vždy, když říkáme „já“ – „to není můj originální život, ani tvůj, ale to, 
co je nám společné“.168  
 
Patočka tedy nepřebírá onen negativní nádech a snaží se situaci člověka v prvním životním 
pohybu vidět komplexněji, nikoli jako nějakého „svobodného“ „individua“, které se vyčleňuje 
svou osobitostí a které je snad nějak nepostradatelné „pro chod dějin“. V prvním životním 
pohybu naopak nějak stojíme v obrovské mase toho, co již bylo, a z této masy čerpáme 
drtivou část toho, čím se stáváme. „Většina našeho duchovního obsahu pochází z tradice, tj. 
od druhých; co k němu sami přidáváme, je nepatrné“. Ale „to je právě to, co opět můžeme 
odevzdat do druhých životních proudů“.169 Veškerý duchovní majetek, materiální vlastnictví, 
technický pokrok atd. jsou možné jen na základě spolubytí, které je zároveň určitou formou 
„neosobního jáství“ – to jest to, čím já, ty, druzí, nikdo z nás nejsme, ale vždy již z toho 

                                                 
163 Existence jakožto spolubytí „má charakter odstupu. (...) V tomto odstupu, jenž patří ke spolubytí, je však 
obsaženo: pobyt jakožto každodenní ,bytí spolu‘ je v podřízenosti druhým. Jest nikoliv on sám, druzí mu bytí 
odňali. S každodenními bytostnými možnostmi pobytu nakládají po libosti druzí. Tito druzí přitom nejsou určití 
druzí. Naopak, každý druhý je může zastoupit. (...) Tento „kdo“ je neutrum, neurčité ,ono se‘.“ Heidegger, M.: 
Bytí a čas, s. 156-157 
164 Tělo, s. 51 
165 Tamt. 
166 Tamt. 
167 „Jsa sebou v modu neurčitého ,ono se‘, je každý pobyt do něho rozptýlen a musí sám sebe teprve najít“. 
Heidegger, M.: Bytí a čas, s. 159 
168 Tělo, s. 52 
169 Tamt., s. 50 
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vycházíme. A tak „originální já (...) přes objektivitu přichází k sobě, ale ne v podobě pouhé 
syntézy naturálnosti, nýbrž v diferencovanější podobě ducha“.170 
 
 
5.1.4 První pohyb jako přijetí odkázanosti 
 
Jak jsem již naznačil v úvodu této kapitoly, každý z pohybů lidské existence se dá v jistém 
smyslu popsat podle toho, jak se v něm vztahujeme k význačným „veličinám“, které 
spoluurčují náš život. Každý pohyb s sebou tedy nese určitou „typiku“ vztahování se ke světu, 
k druhým v tomto světě, k času. Každý z pohybů má také svůj pevný referent, patří k němu 
nějaká mezní situace, tj. určitá hranice, kterou nemůže sám ze sebe překonat, změnit či 
přizpůsobit, a konečně každý pohyb má též svůj zvláštní druh nepravdivosti, moment 
sebezakrývání, odmítání přijmout nějakou životní skutečnost. 
 
První pohyb má vůči druhému a třetímu z konstitutivního hlediska „význam fundamentu v 
tom smyslu, že instinktivně-afektivní život je možný (ovšem v rudimentární formě) bez těch 
dvou dalších pohybů, které se na něm budují“.171  Přesto však ani v této základní formě 
přimknutí se ke světu není životem čistě animálním – láme se, protože se záhy začíná odbývat 
v „prostředí, které je lidským výtvorem“.172 Jak bylo lze vyčíst z analýzy neosobního jáství, 
smyslem prvního pohybu není „přetváření toho, co je již zde, co shledáváme před sebou, 
nýbrž přijetí, ale zároveň a přede vším ostatním – přijetí nás samých, do čeho jsme 
postaveni“.173 První pohyb je tak pohybem akceptace toho, co jsme nevytvořili, ale co je spolu 
„s námi stejně původní“.174  
 
V eseji Co je existence? využívá Patočka k popisu prvního pohybu příkladu dětství175  – 
neznamená to však, jak už bylo řečeno, že by tento pohyb s dospělostí „mizel“: „dítě v 
nás“ nějakým způsobem přežívá dál a další život se již staví na tom, jak jsme se s tímto  
pohybem „vyrovnali“. V prvním pohybu jsme především odkázáni – jak na svět, tak na druhé. 
A jakožto pociťující tuto odkázanost, potřebnost, se ke světu a k druhým bytostem v něm 
přimykáme ve slasti, v extatickém spojení. To je jistá „daň“ za individuaci, která proběhla v 
okamžiku našeho narození – tělesné oddělení s sebou nese „materiální“ odkázanost. Protože 
má ale přimknutí ke zdroji životního tepla vždy charakter slasti176, já se v tomto přimknutí 
potvrzuje, nachází moment své samostatnosti na jsoucnu. První pohyb je právě takovou 
„nesamostatnou samostatností“ a „blažené přimknutí, jež si přivtěluje ten vnějšek, bez něhož 
je život nemožný, je jakýmsi vítězstvím nad necelostí individuace, nad pociťovanou 
potřebností“.177 Ačkoli já prvního pohybu ulpívá na jednotlivém jsoucnu, ve slasti se jeho 
jednotlivost „rozpouští“ a já pociťuje splynutí s určitou jednotou – a právě tím způsobem 
kompenzuje svou odkázanost a bezmocnost. Já se v prvním pohybu vztahuje ke jsoucnu jako 
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k jednotlivině, skrze slast však zakouší pojem určitého celku světa, který je kořenem a 
podmínkou dalšího vztahování se ke světu. 
 
Z hlediska času je první pohyb zejména vztahem k jeho minulostnímu charakteru. Je 
akceptací situace, která je „starší“ než já sám, podmínek, do kterých již přicházím jako do 
hotových – vztahujeme se tak k tomu, „co ve světě jest bez nás a pro nás připraveno a 
hotovo“.178 Nabýváme zde vztah k naší „původní minulosti – k té stránce naší existence, 
kterou je naše situace (že jsme vždy již postaveni do světa)“.179 V průběhu a charakteru tohoto 
pohybu je však mezi řádky naznačen ještě jiný vztah k času – času jako cyklickému 
opakování, jak je prožíván v archaických společnostech.180  Neboť první životní pohyb je 
„uzavřená křivka“ – „vše, co konáme, každá naše funkce ústí zpátky do života: každé 
vycházení ze sebe je zároveň cestou zpátky“.181 První pohyb podstatně nepřekračuje sebe 
sama, jeho smyslem je uchování života v jeho elementární formě, a tak se k sobě vždy navrací. 
Konečně třetí časový prožitek, který se může poutat s prvním pohybem, je jistá časová 
roztříštěnost – neboť jsem odkázán na jsoucno a druhé jako na zdroj své slasti a tyto mé 
potřeby jsou ukájeny, vyplněny, anebo opomíjeny, nevyplněny, je tak čas rozbit do okamžiků 
štěstí a neštěstí, které přicházejí v nepravidelném a nevypočitatelném sledu. V eseji Co je 
existence? Patočka poukazuje navíc ještě na jeden časový rozměr, a totiž i v této připoutanosti 
k vždy-již-bylému určitou otevřenost budoucímu. Tato možnost není v prvním pohybu ještě 
plně realizována, ale jen naznačena – a to v jazyce. „V jazyce a jeho získávání se ukazuje 
nalomenost naší instinktivní vybavenosti, to, že člověka instinktivní struktury neuzavírají 
člověka úplně do rytmu přísného opakování, nýbrž, že jsou zařazovány do souvislosti smyslu, 
do světa, z něhož artikulují svůj vlastní smysl a přestávají proto postupně být tou anonymně 
určující mocí, která chování pouze ovládá a nemůže být sama ovládnuta“.182 
 
Referentem prvního pohybu je země. „Jako pohybující se bytosti jsme vztaženi k něčemu, co 
je nehybné, co je navěky neotřesitelná podložka“.183 Jako taková pro nás ale nemá význam jen 
z „fyzikálního“ hlediska, abychom mohli vzhledem k ní pohyb konstatovat jakožto vůči 
měřítku pohybu či klidu – ona se projevuje jako moc, jako vláda nad námi. „Moc je více než 
síla, která se projevuje příležitostně, kdežto moc je něco působícího stále, co má svou říši, v 
níž ‚vládne‘“.184 Tato vláda vyvstává v odkázanosti na ni jako na to, co je podmínkou našeho 
života – země nese život, jsme ji prodchnuti, neboť jsme její „tělesnou“ součástí. „Tělesnost 
našich životních cílů je projev moci země v nás“.185 V této odkázanosti se nám země zároveň 
otevírá jako jistý celek, je to první stavební kámen našeho pojmu světa jako horizontu všech 
horizontů, protože tento celek neskládám „z dojmových prvků, jejich představovaných odlik a 
kombinací obou“,186 nýbrž mě vždy již předchází. Mezní situaci prvního pohybu, to, s čím 
existence nepohne, co nezmění a musí se s tím vypořádat, nějak to „zvládat“, určuje Patočka 
jako nahodilost. Ta může mít různé podoby – biologická danost, „životní podmínky“, 
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společenské zvyky, osobní „vlohy“ a dovednosti atd. To jsou komponenty oné bezprostřední 
odkázanosti na zemi, které volají po uznání její vlády.187 
 
Bylo řečeno, že život, existence, je vždy zároveň sebe-zakrýváním, falšováním sebe sama ve 
své vlastní podstatě (3.3). Proto i první pohyb je „určen zvláštním druhem sobě-neporozumění, 
sebezakrytosti, druhem původní nepravdivosti“. 188  Původní nepravdivost prvního pohybu 
spočívá v nepřijetí nahodilosti jako faktu, ve snaze ji zlomit – tím, že ji odmítáme vůbec 
spatřit, anebo tím, že se ji toužíme překonat, vetknout v ní nějakou pravidelnost, nějakou 
„jistotu“, jíž bychom si „zabezpečili“ prožitek slasti. Tento tisíc a jeden rafinovaných způsobů 
však poukazuje na nepochopení základního smyslu prvního pohybu, jímž je akceptace 
odkázanosti, která je hlubokou skutečností existence na světě. „V tom [„vypočítavém“ hledání 
slasti] není žádná svoboda, neboť cíl, zaměření, je instinktivně dáno“.189 Jiný sebeklam, jemuž 
existence v souvislosti s prvním pohybem podléhá, se vyjevuje, jak uvidíme, v setkání s 
druhým životním pohybem práce, kde instinktivně-afektivní oblast vytlačujeme z vědomého 
života, „ignorujeme ji, odsunujeme in marginem“.190 První pohyb, který jsme charakterizovali 
jako výhradní a pouze mnou pociťovaný prožitek tělesnosti, projevující se ve své tělesné 
individuaci jako zakořenění do věcí a extatické přimknutí ke světu, se tak stává sférou 
podléhající nejrůznějším společenským restrikcím, veřejnému odmítání, podléhá obecně 
uznávaným normám a postojům, které ani zdaleka nevyplývají jen z nějakého 
„dějinného“ „tmářství“, ale jsou to jisté falešné idoly, které existenci bytostně provázejí. 
 
 
5.2 Druhý pohyb existence 
 
Ve druhém životním pohybu člověk vykračuje z důvěrné blízkosti tepla domácího krbu a 
ocitá se v „ostrém varu reality, práce a boje“.191 V tomto pohybu pak žijeme ponejvíce v tom 
smyslu, že „ukrajuje“ největší část našeho života. Přesto jde o pohyb, kterému Patočka ve 
svých textech věnuje relativně nejméně pozornosti. Proč? Protože – dle jeho přesvědčení – za 
něj většinu analýz provedl již Heidegger. Druhý pohyb je heideggerovská oblast smyslu: 
„Podle Heideggera (...) je náš svět světem služebností, které na sebe navzájem poukazují a tím 
poukazují na naše možnosti práce a tvorby“.192 Pakliže v prvním pohybu Patočka postuluje 
takovou rovinu lidské existence, která tuto oblast smyslu předchází, neboť je bezděčným, 
instinktivním rozuměním světu, druhý pohyb již buduje výslovné porozumění vlastním cílům 
a zájmům, ve kterém se mi nitrosvětská jsoucna odemykají po způsobu pří-ručnosti, „služby“. 
Je to proto též právě druhý pohyb, který s sebou nese úskalí vlastní radikalizace a přeměny 
světa na jakousi „síť zájmů“, která nevidí než sebe sama a eliminuje vše, co se jí vymyká.  
 
 
5.2.1 Obrat smyslu prvního pohybu. Druhý pohyb jako práce 
 
Druhý pohyb existence bytostně navazuje na pohyb první. Jsou ve vzájemném dialektickém 
vztahu, jak ovšem uvidíme, není to vztah neproblematický. První pohyb do jisté míry 
vynucuje pohyb druhý, ale zároveň v něm sám sebe popírá. Pudově-intuitivní rovina existence 
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volá po svém pokračování a rozvinutí, čímž se ale zároveň vzdává nároku na bezprostřednost. 
V prvním pohybu Patočka odhaluje „sféru společného“, „neosobního jáství“ (5.1.3), kterou 
ukazuje jako nezbytnou, a v níž se já dává druhému na základě své objektivace ve věcech, v 
níž dává svou subjektivitu všanc pohledu druhého. Právě tato sféra rozevírá interval pro 
předmětná uchopování, v němž se nám jsoucna zpřístupňují poukazem kvůli.... Druhý pohyb 
je proto „takovým navázáním na zakotvení, které je zároveň obratem jeho smyslu“.193 
 
 V čem spočívá tento obrat? V tom, že „odpovědnost“ za uspokojení, které já v prvním 
pohybu nárokuje „na jsoucnu“, případně na druhých, přebírá nyní na sebe – „tíha 
uspokojování spočívá nyní na bedrech toho, kdo vykonává tento pohyb“.194 Z vývojového 
hlediska můžeme proto druhý pohyb popsat jako přechod do světa „dospělých“, kde teplo již 
pouze neakceptuji, ale vytvářím, stávám se jeho zdrojem. Uvědomuji si a začínám realizovat 
tuto svou bytostnou možnost. To ovšem neznamená, „že by zakotvení bylo anulováno – 
sebepromítání je možné jen na jeho základě – ale je to uspokojení diferencované“.195 To také 
znamená, že ten „bezprostřední, instinktivní úkoj je zde oddálen“,196 ruší se bezprostřednost 
akceptace a uspokojení prvního pohybu a namísto něj se dere prostředečnost neboli práce. 
Druhým pohybem vstupujeme do světa „prostředků, v němž místo instinktu nastupuje zájem, 
reflektované instinktivní cíle, instinktivní cíle uvědoměné, habitualizované“.197 
 
V prvním pohybu je existence vydána napospas nahodilosti, kterou musí přijmou jako holé 
faktum. Druhý pohyb však tuto nahodilost jistým způsobem nivelizuje, můžeme jej 
interpretovat i jako určitý pokus o setřesení její tíhy. Děje se tak skrze práci, jíž Patočka 
popisuje jako „vytváření našeho neorganického těla, prodloužení naší existence do věcí, 
vytváření věcí, formování života skrze formování věcí“.198 Smysl práce již vyplývá z pohybu 
prvního – člověk je odkázán na svět v principu slasti. V práci se pak uspokojování potřeb 
stává z jednostranného vzájemným, „navzájem si zprostředkujeme vnějšek, jehož užíváme, 
navzájem se používáme“.199 Práce jakožto formování věcí je přitom možná jen na základě 
výslovného porozumění, kterým nás vybavuje druhý pohyb. Tady si již nevystačíme s 
instinktivně-afektivním netematickým rozuměním sobě a světu – vstupujeme do světa, kde se 
nám věci odemykají svou předmětnou stránkou, a v této jejich předmětnosti je můžeme 
uchopovat, využívat a přetvářet je – protože víme jak (a proč). Vystupují pro nás jakožto 
„služby“ svým poukazem kvůli.... Je zřejmé, že Patočka zde plně navazuje na takovou 
strukturu světa, která se otevírá heideggerovskému pobytu: „Podle Heideggera v této oblasti 
smyslu je náš svět světem služebností, které na sebe navzájem poukazují a tím poukazují na 
naše možnosti práce a tvorby“.200 Protože já je existencí interesovanou na svém vlastním bytí, 
rozumí smyslu bytí nitrosvětských jsoucen nikoli jako „lhostejných“ „věcí“, ale jako toho, co 
je jí k ruce, co se jí k něčemu „hodí“. Takže „účastníci tohoto pohybu jsou citliví především 
pro to porozumění bytí, které odhaluje předmětnost věcí v její manipulovatelnosti, v silách, 
které mohou být dány k dispozici, v transformačních možnostech reality, a to jak předmětné, 
tak lidské“.201  
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5.2.2 Druhý pohyb jako odklad odkázanosti ve „sféře věcného“ 
 
Uchopení jsoucen v jejich služebnosti umožňuje práci jakožto „prodlužování“ existence do 
věcí, která rozevírá do netušené šíře paletu možností našeho zařizování se ve světě. Smysl 
prvního pohybu jakožto akceptace se tím obrací, nikoli však láme – mezní situace odkázanosti 
není něco, co můžeme ve druhém pohybu s konečnou platností překonat, práce však nabízí 
pro tuto odkázanost určitý „odklad“. Pohled na jsoucno v jeho služebnosti však výrazně mění 
i povahu našeho bytí na světě spolu s druhými bytostmi – na tom, kdo vykonává druhý pohyb, 
již „nespočívá láskyplný pohled akceptace, nýbrž chladný odhad způsobu, jak nás lze 
použít“.202 Tak jako věci se nám dávají ve své služebnosti, tak druzí pro mě – a já pro ně – 
vystupujeme ve své použitelnosti. „Člověk je v tomto pohybu sám od počátku zvěcněn tím, že 
je nyní hole postaven do soustavy obstarávání potřeb. Jakožto potřebný člověk je vždy již 
zvěcněn: věci obsahuje životně v podobě toho, co mu podstatně chybí, co musí obstarávat“.203 
To je dle Patočky na jednu stranu zásadní předpoklad pro to, abychom si mohli vzájemně 
zprostředkovat svět a navzájem tak vyplňovat svá uspokojení, budovat „soustavné a trvalé 
vynaložení života a jeho sil na zásah do vnějšku tak, aby byl upraven k lidským potřebám“,204 
na druhou stranu se v něm skrývá jisté nebezpečí. 
 
Čas práce a tvorby se odehrává v dimenzi přítomnosti, „celá jeho charakteristika se vyrovnává 
s tím, co je dáno v podobě věcné, co je přítomné“.205 Na druhou stranu zde, ve druhém 
pohybu, cítíme ještě další možnosti časového prožitku nebo alespoň jejich náznaky. V této 
souvislosti mám na mysli zejména situaci, v níž se předmětná sféra stává objektem jisté 
idolatrie, za níž oko propadlé cele jejímu smyslu mylně zahlédá prožitek určité formy 
věčnosti. Oblast práce se pak stává nástrojem jakési „šťastné budoucnosti“, které přítomnost 
uplývá mezi prsty a existence žije cele v zajetí touto budoucí představou. Tak jako první 
pohyb akceptace, i druhý pohyb práce má zemi jako svůj pevný referent, podléhá vládě toho, 
z čeho jsme se vyčlenili. Neděje se tak však již „v podobě bezprostřední instinktivní moci“,206 
protože prostředí kolem člověka je „zlidštěno“, existence mu aktivně vtiskává svůj ráz, 
přetváří je a přivlastňuje si je.  
 
Mezní situací druhého pohybu, který je pohybem práce ve společenství budujícím sféru 
věcného, je trojjediný moment boje, utrpení a provinilosti, viny. Tuto problematiku analýzy z 
Těla jen letmo načrtávají tak, že vztah já s druhými je ve druhém pohybu bytostně 
charakterizován jako boj, který můžeme nějakým způsobem zmírňovat (například prací pro 
společný cíl), nikdy však plně neutralizovat. 207  Základní situaci druhého spolu-pohybu 
jakožto boje nastavuje přitom již určitým způsobem povaha toho, jak nazíráme druhé – 
optikou jejich použitelnosti. Již v článku K prehistorii pohybu Patočka píše, že spoluúčastník 
sféry druhého pohybu, „partner“, „směřuje k onomu sebezbavujícímu sebeprodloužení sám 
pro sebe“ a „sledujeme-li jej, může pro nás znamenat jen společného těžitele, újmu, 
povzbuzení k běhu, vnější znamení toho, co bych mohl a co mi chybí“.208 Jsem tak s ním vždy 
již v modu proti sobě. Práce v sobě nese vždy vnitřní pnutí, kterým je boj: „organizace 
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člověka k práci je výsledkem boje a je sama boj“.209 Jak s touto základní situací boje souvisí 
provinilost, je pak nasnadě. „Provinilost neznamená zde nezbytně vinu v morálním smyslu, 
nýbrž předpoklad – život ve světě zabraném, zaplněném, kde každé sebeuplatnění nezbytně 
tanguje a znamená virtuální újmu pro druhé“.210 Koncepce lidského spolubytí jako boje není 
nikterak nová – slyšíme v ní názvuky hegelovského konceptu panství a rabství, které do 
dramatických zápletek boje o výrobní prostředky, o onen první článek v řetězci, rozvedl Marx. 
Pro Patočku však situace boje přirozeně není něčím, co by mohlo zvrátit či anulovat sebelepší 
společenské uspořádání – chápe ji jako bytostně vyplývající z povahy druhého pohybu, jako 
nevyhnutelnou. V kontextu prvního a třetího pohybu je však zřejmé, že to není jediný a 
„modelový“ typ vztahu já ve společenství s druhými. 
 
Pakliže první pohyb má svou nepravdivostní složku, v níž existence sama sebe popírá, 
zakrývá, především v určitém nezvládnutí akceptace své vlastní pozice ve světě jakožto 
nahodilé, zdrojem nepravdivosti ve druhém pohybu je opět určitý náraz existence na svou 
mezní situaci. A totiž: „K tomuto pohybu patří také zvláštní druh nepravdivosti, 
neporozumění sobě, zaslepení druhých a sebezaslepení, které souvisí se situací boje, utrpení, 
provinilosti – zaslepení nezbytně druhým i sobě ukládané, které nechce tyto věci vidět“.211 
Existence je na sobě interesovaná a tento interes ji ve druhém pohybu do jisté míry činí 
„slepou“ k sobě i k druhým, neboť demaskování základní situace jako boje by ukázalo, že 
druhý pohyb práce nemá smysl jen v sobě samém (jak uvidíme dále v analýzách pohybu 
třetího). Toto sebezakrývání souvisí možná i se situací určitého strachu, který interesovanost 
implikuje, a který velí převzít bez reptání svou společenskou úlohu a takříkajíc „nedívat se 
napravo ani nalevo“.  
Zvláštní neupřímnost k druhým a k sobě samým pak plodí „nazírání, kterým povzbuzujeme 
sebe a své partnery v sociální roli a odzbrojujeme své protivníky skutečné i virtuální 
ideologickými klamy, jejichž nepřeberná variabilita přetrvá všechno odhalování a 
demaskování“.212 Právě toto vzájemné „povzbuzování“ nese své ústřední nebezpečí v tom, že 
nemá hranice, nedokáže se samo vymezit. Absolutizace druhého pohybu pak potlačuje vše, 
čím tento pohyb není, což vede k rozpadu plnosti života a jeho redukci na pouhou „funkci“. V 
dějinách se tento rys nejlépe a zároveň nejzrůdněji vyjevuje na příkladě velkých 
ideologických systémech, které se vždy snažily nejdříve eliminovat rodovou příslušnost a 
zakořenění, rodinné vazby prvního pohybu, a dále pak především veškeré funkční 
„alternativy“ (např. církve), které by mohly odhalit mašinérii politicko-technického povrchu 
jako nesmyslnou (třetí pohyb). Bylo by ovšem krajně neprozíravé připisovat tyto rysy pouze 
ideologiím, které dnes máme tendenci vidět jako překonané a do značné míry 
„nepochopitelné“. Jak Patočka ukazuje, nebezpečí rozrůstání „sféry věcnosti“ bytostně náleží 
k druhému pohybu, je zde dnes stejně, jako bylo včera. Smyslem druhého pohybu, způsob, jak 
jej přivést k pravdě, je proto odhalit jeho vnitřní povahu jako boj a takto ji přijmout, neboť tak 
ji vlastně „oslabujeme“, snímáme z ní nebezpečí, riziko. V této sebe-upřímnosti pak můžeme 
pochopit i jeho místo v rámci životních pohybů ostatních.   
 
 
5.3 Třetí pohyb existence 
 
Třetí pohyb představuje v rámci zkoumání existence zcela zvláštní kapitolu. Zatímco první 
dva pohyby jí dávají jakýsi pevný „základ“, jsou faktem nahodilosti a boje plodícího vinu a 
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utrpení věčnou upomínkou jejího „pozemšťanství“, třetí pohyb má zcela jiný ráz: není 
„životní podmínkou“ ve smyslu prodlužování života a jeho uchování, ale až v něm můžeme v 
souvislosti s člověkem užívat oprávněně pojem existence. „Pohyb průlomu či vlastního 
sebepochopení je ze všech tří pohybů nejdůležitější, lidsky nejvýznamnější, je zároveň ten, 
který první dva vyvažuje a udržuje ve vznosu jako pouhou možnost a nikoli plnou realitu 
lidské existence“.213 Teprve ve třetím pohybu završujeme plnost svého lidství, protože se zde 
dostává smyslu pohybům předchozím. „Existence ve smyslu třetího pohybu není ani 
zakořenění do světa, ani prodlužování bytí, nýbrž úloha pro celý život jakožto celistvý“.214 
 
 
5.3.1 Třetí pohyb jako otřesení vlády země a přijetí konečnosti 
 
Dosahování této celistvosti Patočka rozumí tak, že ve třetím pohybu se snažíme integrovat, co 
dva předchozí pohyby opomíjely, co leželo mimo jejich funkci – chce rozkrýt jejich 
nepravdivost, přivést ji do zjevnosti a tím přijmout zpět do života. „To, co se existence snaží 
integrovat, je to, co předchozí pohyby zanedbávají, protože na to nemají „čas“, energii“.215 V 
prvních dvou pohybech se setkávám s cizím jsoucnem, sebevztahování jde onou oklikou přes 
cizí jsoucno a zde se určitým způsobem „rozptyluje“, „rozmělňuje“ do světa v mnohosti 
svých možností, čímž sama sebe vždy nějak ztrácí. „V prvních životních pohybech jsem 
povahou života, jeho universalitou, jeho vztahem k bytí upoután k jednotlivé činnosti, ke 
konání životních funkcí, ke vztahu k jsoucímu, tj. jednotlivému“.216  Ve třetím pohybu jde 
naopak o setkání existence se sebou samou, o pochopení její nejvnitřnější a nejvlastnější 
možnosti – jejího „pozemšťanství, které je zároveň vztah k bytí a k univerzu“.217 Pochopení, 
že ztratit sebe sama v jednotlivém jsoucnu není nevyhnutelnou nutností, ale jen jednou z 
jejích „možností“.  
 
První dva pohyby jsou charakterizovány vládou země, odkázaností, poutem s tím, čím jsem 
za(u)jat ve svém interesu. „Třetí pohyb je pokusem o otřesení vlády země v nás, otřesení toho, 
co nás v oddělenosti poutá“.218 V prvních dvou pohybech přijímáme vládu země – jsme v 
jistém smyslu oddělená individua, ale visíme na zemi jako na zdroji své obživy, místě svých 
aktivit atd., jsme jí ovládáni „a tím jsme udržování v oddělenosti, sledujeme předem dané 
cíle“.219 To nejhlubší, čím se nás tato vláda týká, je skutečnost, že jako pozemské bytosti jsme 
smrtelní – naše konečnost. Zásadní otřesení vlády země proto přichází právě s tím, co v 
prvních dvou pohybech odmítáme a nechceme vidět (dokonce ani vidět nemůžeme, protože 
konečnost máme „pořád před sebou, víme o ní, ale nedíváme se na ni“, jako by existence byla 
tou konečností „příliš zaměstnána, zabrána“), 220  s přijetím existence sebe samou jakožto 
konečné.  
 
Co míní Patočka oním přijetím vlastní konečnosti, musíme správně chápat zejména ze dvou 
hledisek: (1) nejedná se o nějakou formu čisté reflexe či kontemplace – jejím smyslem totiž 
není vzdát se života ve prospěch „čistého nazírání“. I proměna vlastní situace ve třetím 
životním pohybu spočívá v „možnosti uchopením“, je  „realizací této možnosti“ a jako taková 
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„modalitou praxe“.221 Třetí pohyb nás nezbavuje života, nevytrhává z aktivity, ale sám je 
potvrzením tohoto života a této aktivity, děje se vždy jejím kontextu. Jak by se ovšem mohlo 
nyní zdát, vyrovnání se s vlastní konečností není ani snad (2) shromažďováním a manifestací 
vlastní moci, není povoláním člověka k tomu stát se nadčlověkem: „Pokus o průlom si 
nepředstavujeme jako pokus o ovládnutí, zmocnění se, není to vůle k vládě, nýbrž snaha o 
jasnost o své situaci, o přijetí té situace a s touto jasností proměna té situace“.222 Jak Patočka 
píše, historie zná mnoho pokusů o otřesení vlády země a proměny základní životní situace. 
Sám ji v přednáškách Těla ilustruje dvěma příklady: buddhistickým uhašením „žízně“, tj. toho, 
na co se náš život intencionálně poutá a co jej vnitřně ovládá, a křesťanskou naukou 
nesobeckosti jako překonání sebeuzavřenosti jednotlivého já.223  
 
Přijetí vlastní konečnosti jako „poslední pravdy“ existence není ve filosofii zdaleka 
neznámé – nalézáme je již ve filosofii antické, nejvýrazněji v postavě Sókratově, jíž Patočka 
sám věnoval zvýšenou pozornost. Jako velké téma se pak pojí zejména s existencialismem 
(Camusův člověk revoltuje proti absurditě života, kterou spatřuje v jeho marnosti, tj. 
smrtelnosti, 224  u Heideggera je přijetí konečnosti podmínkou autenticity, naplněním 
lidského ,moci být celý‘).225 Nutnost zbavit se strachu ze smrti konečně zahlédá i např. Ernest 
Jünger ve své Chůzi lesem.226 Proč je ale třetí pohyb u Patočky charakterizován potřebou 
„otřesení vlády země“? Tento výklad nalézáme v drobném, leč vydatném eseji K prehistorii 
pohybu: ve třetím pohybu člověk odhaluje svou existenci nikoli jako hotovou, přijatou a 
„zabydlenou“, ale jako nahou a holou, osamělou a bez jistot. A zjišťuje, že země (a nebesa), 
která mu vládne, má „své trans, své zámezí. To znamená zároveň, že není v nich nic, co by 
mohlo existenci dát poslední oporu, poslední zakotvení, cíl, proč“. 227  V prvních dvou 
pohybech mám vždy již předem daný smysl, který vyplňuji. Třetí pohyb tento smysl ruší, 
ocitáme se na zcela neznámé půdě – země je ve své smyslodajské vládě otřesena.  
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5.3.2 Vztah k celku jako transcendence 
 
Přijetí mezní situace smrti, vlastní konečnosti, nemá pointu v zatvrzelosti – v novém 
připoutání k tomu, k čemu jsme vztaženi. To by se pak mohla stát jen „extrémním 
výběžkem“ oboru sebezbavujícího sebeprodlužování, výběžkem „bojového života, 
dobrodružství, zejména však vlády a panství“, potřebou, „která dělá horolezce, potápěče, 
kosmonauty, akrobaty a v níž svoboda tluče na dveře, aniž ještě uvede v pohyb lavinu“.228 V 
prvním a druhém pohybu běží vždy o jistou manipulaci: v prvním o manipulaci instinktivní, 
směřující k okamžitému úkoji, v druhém o manipulaci vědomou, rozumějící, takže všemožně 
rozvětvenou a sofistikovanou v rozmanitých možnostech zprostředkování. Smyslem této 
manipulace je upřednostňování já: snaha o jeho uchování a prodlužování v jednotlivostech. Já 
je sama sebou ovšem v této manipulaci zaslepeno, „nevidí se“. Dialektika třetího pohybu 
spočívá v tom, že já se nachází ve své plnosti až tam, kde čelí vlastní konečnosti a sebe sama 
se vzdává, odevzdává se. 
 
V tomto sebevzdání pak nastává zvláštní situace – já se odemyká plnosti své existence: „Mé 
jsoucno už není definováno jako bytí pro mne, nýbrž jako jsoucno v odevzdání, jsoucno, jež 
se otevírá bytí, jež žije proto, aby věci byly, ukázaly se tím, čím jsou – a rovněž tak i já a 
druzí“.229 Otevřením se mezní situaci konečnosti se tedy existence otevírá ve své úplnosti, 
otevírá se časovému prožitku budoucnosti, která přichází. To s sebou ale zároveň nese další 
rys: ona se otevírá pro druhé. Její dosavadní život v prvním a druhém pohybu „byl obrácen do 
sebe v okruhu sebezbavení a sebezapomenutosti“, nyní se „obrací mimo sebe tam, kde 
získává sebe“,230 což znamená: obrací se k druhému životu. Člověk, který získal ve třetím 
pohybu svůj život sebeodevzdáním, jej dle Patočkova hlubokého přesvědčení získal „jen 
proto, aby se věnoval“,231 aby zde byl pro druhé, dostal onu sókratovskou možnost pečovat o 
vlastní duši péčí o duše jiných. Přístup k sobě, přiblížení dvou bytostí je v rámci prvního a 
druhého pohybu neúplné, jsou k sobě připoutány, ale zároveň odděleny, protože každá z nich 
je sebe-ztracena – v rámci prvního a druhého pohybu mohou tuto sebeztracenost jen určitým 
způsobem prodlužovat. Ale „zemětřesení“ třetího pohybu „zničilo také to, co odděluje, co nás 
činí navzájem cizí“, a to „pro nalezení společné ryzí niternosti, pro vzájemnou prostoupenost, 
pro div vnitřního přístupu k druhým“.232 
 
Třetí pohyb je tím, co nás činí plně lidmi, zde se hlásíme ke svému lidství. Tato skutečnost na 
sebe může brát různé podoby. Narážky na třetí pohyb transcendence nacházíme již v 
Patočkově raném článku Několik poznámek k pojmu dějin a dějepisu, kde jí vykazuje na 
specifickém vztahu člověka k dějinám, bytostně časovému fenoménu. Existence je vždy 
interesovaná, vztahuje se k dějinám kvůli sobě samé, hledá v nich jisté sebe-pochopení: dějiny 
chápeme právě tak, že máme původní vztah ke své svobodě. Dějiny se tak stávají určitou 
realizací této svobody – a měřítkem, které jsme na ně uplatnili, je právě náš osobní postoj, 
naše rozhodnutí, naše aktuální skutečnost. A tedy: „Smysl dějin není nic pevně hotového nebo 
všeobecného, idea, uskutečněná snad v dějinách určitého národa, nýbrž je dějící se a bojující 
opakovatelná možnost svobodného bytí, která se nás nějak podstatně týká“.233 Transcendence 
je zde chápána jako záležitost svobodného jednání, které zaujímá postoj k vlastním dějinám, 
bere si z nich to pro sebe smysluplné a aktuální a zároveň je překračuje. Proto, vyjádřeno 
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spolu s Patočkou, „určují-li dějiny nás, lze říci naopak, že určujeme my dějiny a že vyrůstajíce 
na kmeni, kterého již není, napájíme svou krví jen ty stíny svého podsvětí, od kterých si 
žádáme odpovědi“.234  
 
Bylo řečeno, že třetí pohyb odkrývá nejhlubší rovinu lidské existence, protože si v něm 
„odmykáme nejvlastnější možnost“,235 otevíráme se přicházející budoucnosti v její plnosti, 
nikoli v okleštění coby budoucnosti anticipované přítomností, v níž ovládáme jednotlivé, a 
jejímž pokračováním je stále jen ono důvěrně známé ovládání, které může klást maximálně 
otázku, zda uspějeme či selžeme ve své úloze druhého pohybu. Ukázalo se také, že odemčení 
této nevlastnější možnosti spočívá v přijetí vlastní konečnosti, která je sebevzdáním, kde já 
nachází sebe sama v něčem, čím samo není: v jednání pro druhého, v etice. Jako takový je ale 
třetí pohyb transcendence charakterizován nějak podstatněji vůči dvěma předchozím 
pohybům – a to jako „výslovné vztažení k tomu, co umožňuje vztah k věcem i k lidem, k 
jsoucnům v předchozích dvou pohybech“.236  Třetí pohyb má zásadní charakter, neboť je 
výslovným vztahem „k světu vcelku, který je při něm zde způsobem nejpůvodnějším – 
takovým, že nemůže být nikdy plněji, vlastněji než zde v něm“.237 Ačkoli třetí pohyb není 
nezbytný pro uchování života v biologickém smyslu, není přesto nějakým „plus“ přidaným k 
existenci: je vztahem k bytí, a jako takový předchozí dva pohyby podstatně podmiňuje. Viděli 
jsme, že na všech třech „úrovních“, ve všech třech pohybech člověka charakterizuje 
individuace, vydělení z celku, které je zároveň jistou formou pochopení tohoto celku, je 
jistým stupněm otevřenosti existence: instinktivní akceptace na základě principu slasti, 
výslovné uchopení a manipulace ve sféře věcného. Ale přece „v člověku není specifické to, že 
se dovede zmocnit jednotlivých jsoucen na chvíli, nahromadit moc a sílu; to je jen 
kvantitativní rozdíl proti jiným skutečnostem“. 238  Ve třetím pohybu se totiž ukazuje, že 
člověk je svého druhu „služba“, poslání k věcem a k druhým, je tím, kdo může toto setkání 
podstatně uskutečnit, může „nechat věci být, nechat je přijít k sobě, k jejich bytí, které je 
mimo ně a přece jejich“.239 Toto nechat být jako princip filosofické tematizace240 se však 
neuskutečňuje jako nezúčastněné nahlížení panoramatické hry bytí, ale jako bytostná, protože 
interesovaná, aktivita.  
 
Ačkoli třetí pohyb můžeme nějakým způsobem fenomenálně vykázat, předvést, co se v něm 
děje a odehrává z hlediska našeho vztahu ke světu, k druhým, k času atd., Patočka si dobře 
uvědomuje, že vlastní transcendence spadá do oblasti osobního „hledání“ – já je vposled 
privilegovaně personální, má vlastní cítění, prožitek skutečnosti, který se vzpírá jakýmkoli 
zprostředkováním. „Třetí životní pohyb, ten, který je vůči prvním dvěma ve vazbě spojení a 
zatlačení, tedy v dialektické vazbě, objevuje tady podstatnou dimenzi přirozeného světa, tu, 
která není dána, uniká vněmu i vzpomínce, uniká věcné identifikaci, a přece tento svět 
podstatně podmiňuje“.241 Tam, kam již naše rozlišovací schopnost nesahá, kde se dotýkáme 
hlubiny, kterou nemůžeme nikdy dostatečně a jednou provždy pojmově uchopit, proto 
nastupuje řeč umění a mýtu. V eseji Co je existence? spojuje Patočka třetí pohyb existence s 
mýtem o „božském člověku“, jak jej nacházíme v novozákonních textech. Snad neudělám 
chybu, dovolím-li si na závěr ocitovat příslušnou pasáž: 
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235 Co je existence?, s. 15 
236 Tamt., s. 11 
237 K prehistorii pohybu, s. 5 
238 Tělo, s. 119 
239 Tamt. 
240 „Zaměření naší činnosti, jež umožňuje, aby věc vystoupila jako ,to, co je‘, bývá často ve filosofii zkráceně 
nazýváno ,nechat-být‘...“. Benyovszky, L. a kol.: Filosofická propedeutika I., s. 17 
241 Co je existence?, s. 16 
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„Pravda, slovo se stalo tělem: událost bytí, která si zvolila člověka za místo svého zjevení, 
našla svou plnost v plně pravdivém člověku, žijícím cele v odevzdanosti, mimo péči o své 
zájmy, ne však tak, jako polní zvěř a ptáci v povětří, na půdě instinktu, který poutá jen 
jsoucno k jsoucnu, nýbrž ve světle bytí. Je-li událost bytí pojata jako to, s čím je nerozlučně 
spjato božství, pak lze říci, že člověk tak plně pravdivý nese právem jméno bohočlověka. 
Nyní však musí být vystoupení takového člověka nezbytně pojato jako útok na to, co světem 
vládne, na porozumění sobě, které se sobě vyhýbá a uzavírá; které na tomto uzavření do 
daného, přítomného, do jeho organizace, do jeho moci vložilo celou svou vládu nad světem a 
smysl svého počínání. Je v tom proto logika, vykládá-li bohočlověka jako konkurenta ve 
vládě nad světem – a přece ovšem i blud: neboť neběží o pretendenta, o záměnu osob v 
tomtéž stroji lidské společnosti, nýbrž o to, co bude člověku vládnout vůbec – zda jsoucno a 
jeho přesila, nebo pravda bytí. A s tím souvisí i další: do této krize, před toto rozlišení jsou 
nyní postaveni všichni, všem je pojednou otevřena budoucnost, z níž vzchází nové já, já v 
odevzdanosti, království boží, které již nastalo, již je mezi námi – ale tak, že každý musí 
provést svůj obrat k němu, není zde jako telefonní budka za rohem, přítomné ať chci či  
nechci a lhostejné k mé přítomnosti. Bohočlověk tedy bude nezbytně zahuben: neboť to je 
jediný radikální způsob, jak „svět“, který nevidí než jsoucno, se ho může zbavit. Zároveň však 
nezbytně vstává z mrtvých: neboť pravda, na kterou míří smrtící zbraň, od níž chtěla odstrašit 
nejhroznější představitelnou mukou, spojenou s konečnou smrtí, nemůže touto zbraní být 
zasažena, není to žádná věc, není to nic, co by bylo v dosahu nitrosvětské ničivé síly“. 242 
 
 
6. Závěr 
 
Na začátku této práce (1.2) jsem se zavázal podat výklad Patočkova určení člověka ve smyslu 
přímého dotazování po jeho bytí – tak, jak se o to dle mého názoru snažil i sám autor, výklad 
existence ze specificky chápaného pojmu pohybu. Existence není substrátem vykonávajícím 
pohyb, není jeho „nositelem“ – ona je pohybem, jehož identita se děje uvnitř pohybu samého. 
Tento pohyb se deskriptivně rozpadá do tří základních „fází“: instinktivně-afektivní, do světa 
práce, každodennosti, a do transcendence, která je určitým naplněním lidského bytí. V 
prvních dvou pohybech má existence vágní, nejasnou a netematickou představu o celku, avšak 
cirkulární „proud“ sebe-vztahu ji poutá na jednotlivé, které z tohoto celku pro ni vystupuje, je 
plně angažována ve vlastním sebepotvrzení skrze jsoucno či skrze druhého. Ve třetím pohybu 
obrací svou pozornost na to, co jí v prvních dvou pohybech unikalo, výslovně se vztahuje k 
celku, odevzdává se mu a tím nalézá i sebe sama ve své plnosti. Pochopení toho, čím je tento 
celek, který není ani žádným jsoucnem, ani úhrnem všech jsoucen, ale ani husserlovským 
„horizontem“ ve smyslu „struktury vědomí“ či „struktury světa“, a jak se k němu vztahujeme, 
když ne skrze jednotlivé jsoucno – to je jedno z velkých témat, která Patočka v souvislosti s 
existencí znovu oživuje pro filosofii vůbec. Jak sem se snažil naznačit, tento celek, jeho 
„mlhavá“ „představa“, 243 je nám nějak dán již v prvních dvou pohybech – a totiž jako určitý 
příslib, jako předznačená možnost, jejíž pronásledování by ovšem znamenalo radikální zvrat 

                                                 
242 Co je existence?, s. 16 
243 Uvádím v uvozovkách, aby nedošlo k mylné interpretaci – tento celek si „nepředstavuji“ v husserlovském 
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své „hloubky“ různými „mody“ reflexivního aktu, který však v žádném případě není čirou kontemplací, ale vždy 
svého druhu „rozumějícím jednáním“, je v různých úrovních sebe samé rozumějící existenci ve „výkonu“ jejího 
existování. 
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ve smyslu těchto pohybů a přestup do „řádu“ pohybu třetího. Jen pojem onoho celku vyžádal 
by si zcela samostatného pojednání. 
 
Další relevantní téma, které Patočka ve své koncepci přináší, vyplývá ze snahy myslet mimo 
subjekt-objektové schéma v novověkém smyslu, pod jejímž náporem se hroutí zbytky chápání 
člověka v dichotomii „duše“ a „těla“, a nastupuje nový pojem, pojem tělesnosti, která obě tyto 
složky zahrnuje a spájí. Jen toto pojetí o sobě implikuje mnohé otázky. Rozsah a dosah pojmu 
tělesnosti představuje pro filosofii dosud téměř neprobádané pole zkoumání, pole, jehož 
ohledání dosud možná zabraňovala – je-li možné to tak vyjádřit – jistá nepatřičná myšlenková 
cudnost, předsudečnost, zda-li podobné téma vůbec patří do oblasti „filosofie“, přílišná 
zaslepenost čistým intelektem a jeho povyšování nad vše „tělesné“, jež si evropská civilizace 
dodnes zdařile „táhne“ jakožto dědictví (nejen) křesťanské kultury. To nemíním snad jako 
nějakou obecně populární tezi, koneckonců v našem každodenním smýšlení se ukazuje, jak v 
něm stále svými kořeny hluboko vězí např. „laický“ výklad biblického desatera, mariánský 
kult apod. To vše jsou fenomény poukazující zářně na to, jak v podzemních chodbách našeho 
myšlení přežívají relikty tisíciletí staré, a jak z hloubky spoluutvářejí naši každodenní 
skutečnost. Demaskovat tato stále živá rezidua, toť velký úkol filosofie a věd o člověku – 
Patočka v tom dle mého přesvědčení učinil veliký krok nikoli provedením tohoto odhalení do 
konkrétních směrů (jako například již zmiňovaný Nietzsche), ale postulováním určité půdy, o 
níž by se tato bádání, sebe-odhalování, dala opřít. 
 
Co implikuje pojem tělesnosti, jak jej Patočka zavádí? Především ukazuje tělesnost, lidské 
tělo, jako určitým způsobem významuplné. Každý lidský pohyb, každý úkon, každý tělesný 
postoj má svůj smysl v rámci jeho postavení ve světě – jako by byl člověk každým svým 
nervem spjat se samotným univerzem. Každý jeho krok o něm nějak hovoří, vypovídá, což je 
koneckonců již dávno známo např. jak v teoriích nonverbální komunikace, tak v analýze 
jazykových struktur, fenomenology tak oblíbené. Člověk, který se hrbí, je „obtěžkán“ životem 
(říkáme: „nese si své břemeno“), běžně používáme, že někdo nějakou informaci „nestrávil“, 
někdo „září štěstím“, tj. je prozářena celá jeho bytost, někdo naopak „puká závistí“ nebo 
„umírá žalem“ atd. Běžná mluva, a tedy i naše průměrné každodenní porozumění, zná tisíce 
výrazů, které dokládá toto zvláštní spojení duše-tělo (tělesnost)-svět, a pojem tělesnosti 
umožňuje tyto marginální fenomény pozitivně filosoficky uchopit, tj. rozvinout a projasnit 
toto naše vágní porozumění. Člověk by o tyto oblasti nezavadil, kdyby mu nebyly již nějakým 
způsobem vlastní, „život ohledávající by nehledal, kdyby již nenalezl“.244 Je do značné míry 
ostuda filosofie a vědy, že tyto plodné a fenomenálně úrodné oblasti smyslu přenechaly takřka 
bez boje všemožným „mystickým“ „pseudovědám“ – není tu totiž zhola „nic „mystického“, 
nechceme-li mystickým nazvat sám svět a bytí i člověka, tuto světskou bytost v podstatném 
vztahu k nim“.245 V prvním pohybu tělesnosti tak Patočka rýsuje obrovské úkoly zejména pro 
psychologii a její různá odvětví, ale i pro medicínu, která sice s úspěchem utužuje své 
monopolní postavení vybudované na karteziánském chápání člověka, ale dostává se tak i při 
stále se zvyšující úrovní svých možností a prostředků na scestí – často tak ani neví, co vlastně 
„léčí“ a neuvědomuje si, že „ten, kdo se vzdal sám, se neuzdraví nikdy“.246 
 
Vzneseným požadavkem revize věd nechci snad patetizovat něco, co Patočka sám možná 
nedořekl, jen poukázat na pole, které jeho chápání člověka skýtá a otevírá, a které zůstalo do 
značné míry zcela nevyužito. Patočka chápe strukturu já-druzí-svět jako celistvou, ukazuje, že 
tyto momenty nelze zkoumat odděleně, a tedy schémata, které společenské vědy převzaly z 
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matematicky konstruovaných věd přírodních, zde zcela ztrácejí svou platnost, jsou co do své 
podstaty nepoužitelná. Člověk je svou bytností interes, a tedy jej nemůžeme zkoumat 
neinteresovaně, ale vždy jako již zaujatého a vždy již v celku. Patočkova koncepce je však 
daleka jakékoli celospolečenské mravní apelace – je především výzvou k člověku jako k 
individuu, je konkrétním oslovením každého já. Ke každému pohybu patří nějaké k čemu, 
směr pohybu, který tento pohyb polarizuje a zároveň usebírá v jednotu. Pohyb existence je 
pohybem k pravdě bytí, které se v ní rozevírá, a jako takový představuje závazek, který 
nemůžeme učinit nikdy kolektivní „doktrínou“, ale vždy jen osobním „programem“. První 
pohyb tělesnosti zakotvuje člověka v jeho já cítím (privilegovaně a nezastupitelně, jako nikdo 
jiný), jež nemůžeme povýšit na obecně formulovaný morální zákon. Ale právě v tomto 
personálním momentu tkví síla vlastní evidence, evidence „srdce“ a její neotřesitelnosti a 
nezcizitelnosti. Tak Patočka pojmem tělesnosti v instinktivně-afektivní sféře lidského bytí v 
jistém smyslu radikalizuje husserlovskou ideu absolutní evidence tím, že ji vyvrací a navrací 
ke kořeni života samého. Přiřknutím odpovědnosti člověku za svůj vlastní život, jež naznačuje 
již motiv sebevztaženosti života k sobě samému, Patočka zároveň účtuje s každým zdánlivým 
hodnotovým relativismem. Za každou výpovědí, za každým činem, tak stojí člověk, nadaný 
bytostnou možností převzít odpovědnost za tuto výpověď, za tento čin, za svůj život, 
neskrývat se pod maskou prostřednosti, nýbrž stanout tváří v tvář své možnosti poslední, která 
je pečetí každého života v pravdě.  
 
Nejlépe však bude, necháme-li na závěr této práce promluvit ještě jednou samotného autora 
koncepce. Tentokrát ocituji závěr jednoho ze seminářů, který vedl se svými studenty v roce 
1975 – snad umněji a lidštěji za mě řekne to, co by řečeno opisem mohlo jen ztratit na své 
hloubce. „My jsme často všichni sklíčeni a rádi bychom vydechli a žili, ale podívejme se na 
dějiny, které nás učí tomu, že duchovní život byl vždycky těžký, vždycky pod tlakem a 
vždycky mu bylo bráněno, vždycky byl v konfliktu. (...) možná že právě v tomhle je 
skutečnost, a v tom je naše jediná šance skutečně žít. Skutečnost je přece odpor, to je to, co 
nám klade odpor a čemu my zase stojíme v cestě. Život bez tohoto tonusu, to je jakoby nic, to 
je to, co teče jako voda, co pomíjí. Proč jsem vám to vlastně přišel říct? Jsme plni smutku nad 
určitými událostmi, které nás zarmucují, a tak si člověk klade otázku, jak lidem blízkým a 
mladým říct, jakým způsobem se člověk, který prožil svůj život ve všelijakých konfliktech, 
jakým způsobem se na to dívá...“. 247 
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